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  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
 

   المرسى

 لبلدیّة العمرانیّة التّھیئة مثال على بالمصادقة یتعلق 2020 دیسمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار

 ...........................................................................................................................................المرسى

 حسین سیدي

 استغالل على المبدئیة بالموافقة متعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

 ................................المختصة جانالل طرف من الشروط كراس مراجعة تتم أن على الخواص طرف من الحدائق

 األندلس قلعة

 رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 ...............................................................................................األندلس قلعة بلدیة لفائدة مستشار متصرف

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 ............................................................................................................مساعد ومتصرف تصرف كاتب

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 فیفري 10  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 .....................................................................................................أول معماري مھندس النتداب بالملفات

  89عـدد  002 السنـة2020ديسمبر  18 -1442ولى األجمادى  3الجمعة 
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 رتبة إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 .................................................................................................................................رئیس متصرف

 الجدیدة

 دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 77 عدد قرار

 ..............................2020 لسنة البلدیة میزانیة تعدیل مشروع على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة الرابعة العادیة

 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 72 عدد مداوالت

 ................................................المراجعة لجنة أعمال على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة الرابعة العادیة دورتھ

 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 74 عدد مداوالت

 االستثمار لبرنامج المخصصة  المالیة الموارد توزیع على بالمصادقـــة لـــقیتع 2020 لسنة الرابعة العادیة دورتھ

 ................................................................................................................2021 لسنة التشاركي البلدي

 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 75 عدد مداوالت

 .............................البلدي اإلطار قانون تحویر مشروع على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة الرابعة العادیة دورتھ

 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 76 عدد مداوالت

 ...................صناعیة لمقاسم العقاریة الوضعیة تسویة على بالمصادقـــة یتعلـــق 2020 لسنة الرابعة لعادیةا دورتھ

 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 78 عدد مداوالت

 ........................................2021 لسنة البلدیة ةمیزانی على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة الرابعة العادیة دورتھ

 العامري برج

 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 ..........................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 العامري برج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

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

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 ....... 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات شتركالم التقني بالسلك  رئیس تقني رتبة إلى

 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 برج بلدیــــــــة دةلفائ العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك    رئیس تقني رتبة رتبة إلى للترقیة بالملفات

  .............................................................................................................. 2020 سنة بعنوان العامري

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 ...........................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 ....................................................................ومیةالعم لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

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

 .............................................................................................................. 2020 سنة بعنوان العامري

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 .....................................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى ةللترقی

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 .... 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة لفائدة العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة

 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 امريالع برج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات

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

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 برج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

  .................................................................................................................2020 سنة بعنوان العامري
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 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

  ..2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

 المرناقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 ......................2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 ...2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف بةرت إلى االستثنائیة للترقیة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 10 في مؤرخ 2020 لسنة 15 عدد قرار

 .....2020 لسنة المرناقیة ببلدیة یةالعموم لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 .2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020 لسنة 17 عدد قرار

 ...2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات

 بالملفات داخلیة مناظرة فتحب یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 ........................2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول تقني رتبة إلى للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 ..............2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 ................2020 لسنة المرناقیة بلدیةب العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 ...............2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول رئیس تقني رتبة إلى للترقیة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020 لسنة 22 ددع قرار

 ....2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار لقیتع 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 .2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 ...2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة لفاتبالم الداخلیة

 اللیل وادي

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 ..................................................................................................................مستشار متصرف رتیة إلى

 فوشانة

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة بمناظرة یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

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

 بوزلفة منزل

 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار

 بالسلك عامة أشغال صاختصا مدنیة ھندسة تقني النتداب باالختبار خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 20

 ....................................2020 سنة بعنوان بوزلفة منزل بلدیة لفائدة بالبلدیات العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار

 التقني بالسلك مدنیة ھندسة تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیةب یتعلق 2020 نوفمبر 20

 ......................................................................بوزلفة منزل بلدیة لفائدة بالبلدیات العمومیة لإلدارات المشترك

 مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار

 بالسلك   تصرف كاتب رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 10في

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

 

3864 

 

 

3865 

 

3865 

 

3866 

 

3867 

 

3868 

 

3869 

 

3869 

 

3870 

 

3871 

 

3871 

 

3873 

 

3874 

 

 

3875 

 

 

3876 

 

 

 

3877 

 

 

3878 

 

 

3881 



 

  89عــــــدد   2020ديسمبر  18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3840صفحــة 

 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار

 بالسلك   مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 10

 ........................................2020 سنة بعـنوان بـوزلفة نزلم بلدیة لفائدة    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار

 لسلكبا   رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 10

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

 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار

 اإلداري بالسلك   عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات یةداخل مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 10

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

 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة سرئی من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار

 بالسلك   مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 10

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

 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

 اإلداري بالسلك   متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 10

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

 العالیة

 ......2019 لسنة العالیة ببلدیة المیزان ختم بقرار یتعلق 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار

 ملف أو بناء رخصة تقدیم ضرورة یخص بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار

 .........................................................................................العمومیة بالشبكات الربط مطالب تقدیم عند يفن

 اإلشغال معلوم تعریفة ضبط یخص بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

 ............................................................................................................................العام للطریق الوقتي

 تبرسق

 یتعلق 2020 دیسمبر 08 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 المشترك التقني بالسلك مدنیة ھندسة اختصاص تقني بالنتدا باالختبارات الخارجیة المناظرة إجراء موعد بتأجیل

 ............................................................................2020 سنة بعنوان تبرسق بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 فریانة

 بالملفات داخلیة مناظرة تحبف یتعــلـــق بقرار یتعلق 2020 جویلة 23  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

  .....2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 23  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

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

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

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 23  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 فریانة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

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

 مساكن

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 ....................2021 سنة بعنوان مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصــرف كــاتــب

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 ..................2021 سنة بعنوان مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 ............................البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة طبضب یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

  ............. المحلیة بالجماعات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تـصـرف كـاتـب رتبة إلى للترقیة بالملفات
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 الوردانین

  في مؤرخ الوردانین بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 بسلك مركزي محلل رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 برنوفم30

 .........................................2020 سنة بعنوان الوردانین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي

 30 في مؤرخ الوردانین بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 بالسلك متصـرف رتبـة إلــى االستثنائیة للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 نوفمبر

 .................................................2020 سنة بعنوان الوردانین بلدیة لفـائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 01  في مؤرخ الوردانین بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك مركزي محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر

 .........................................................................2020 سنة بعنوان انینالورد بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 01  في مؤرخ الوردانین بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة لىا االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر

 .........................................................................2020 سنة بعنوان الوردانین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 الفحول عمیرة

 المھنیة االمتحانات ةلجن بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 .............................2020سنة  بعنوان الفحول عمیرة بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة

 من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 ...................................................................................2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف

 ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 ........................................................................................................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

 التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق  بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 ...الفحول عمیرة ةبلدی لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

 داخلیة منـــاظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 عمیرة بلدیة لفــائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات

 ...................................................................................................................2020 سنة بعنوان الفحول

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 الفحول عمیرة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

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

 رجیش

 ..............................................ترقیة بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 ھبیرة

 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار

 ......................................... ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان "د" صنف الوقتیین األعوان لترسیم بالملفات

 في الخودي حمیدة السیدة بترسیم یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار

 .............................................2019  سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة استقبال عون خطة لتشغل "د" صنف عون رتبة

 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار

 ......................................... ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان "ج" صنف الوقتیین األعوان لترسیم بالملفات

 عن المھني االختبار لجنة كیبةبتر یتعلق بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار

 .................................................. ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم الداخلیة  المناظرة طریق

 في الغول سناء السیدة بترسیم یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار

 ...........................................2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة إدارة مستكتب خطة لتشغل "ج" فصن عون رتبة

 عن المھني االمتحان لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار

 .................................................. ھبیرة بلدیة ةلفائد 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم الداخلیة  المناظرة طریق

 في  العابدي لیلى السیدة بترسیم یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار

 ...............................................................................2019  سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة  2 صنف عامل رتبة
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 رتبة في التومي المنجي الّسید بترسیم بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

  .......................................................................................2019ة سن بعنوان ھبیرة ببلدیة  5 صنف عامل

 رتبة في  الخودي  بوزید السید بترسیم بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار

 .......................................................................................2019ة سن بعنوان ھبیرة ببلدیة  3 صنف عامل

 في  لطیف شبلة السیدة بترسیم یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  يف مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار

 ................................................................................2019ة سن بعنوان ھبیرة ببلدیة  3 صنف عامل رتبة

 رتبة في  الخودي حبیبة السیدة بترسیم بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار

 .......................................................................................2019ة سن بعنوان ھبیرة ببلدیة  2 صنف عامل

 رتبة في  الكرھبة ربیعة السیدة بترسیم بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار

 .......................................................................................2019ة سن بعنوان ھبیرة ببلدیة  2 صنف املع

 رتبة في  لطیف صباح السیدة بترسیم بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 56 عدد قرار

 .......................................................................................2019ة سن بعنوان ھبیرة ببلدیة  3 صنف عامل

 في  الخودي فاطمة السیدة بترسیم یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 57 عدد قرار

 ................................................................................2019ة سن بعنوان ھبیرة ببلدیة  3 صنف عامل رتبة

 في  أحمد نجاح السیدة بترسیم یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار

 ................................................................................2019ة سن بعنوان ھبیرة ببلدیة  2 صنف عامل رتبة

 صفاقس

 ....................العمرانیة التھیئة مثال بمراجعة یتعلق 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

 الزیت ساقیة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار

 ..............................................2020 سنة بعنوان الزیت ساقیة بلدیة لفائدة رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة

 جرجیس

 بضبط یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 ......................................................................أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة

 بضبط یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 ..................................................................................................شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد

 بضبط یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 ............................................................................تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة

 بفتح یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 .....................................................................................أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 بفتح یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 ................................................................................تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 بفتح یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 ...........................................................................................تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 حبفت یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 ..............................................................................................................للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 بضبط یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 ...............................................................................................للترقیة بالملفات یةداخل مناظرة تنظیم كیفیة

 بضبط یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

................................................................تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  

  المرسى

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار

  المرسى لبلدیّة العمرانیّة التّھیئة مثال على بالمصادقة

 یتعلّق قــرار                                                 

  المرسى لبلدیّة العمرانیّة التّھیئة مثال على بالمصادقة

  : إّطالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إنّ 

  . 139 و 132 الفصلین خاّصة و التونسي الدستور على

 2018 ماي 9 في المؤرخ لسنة 29 عدد األساسي القانون على

 122و 114و 4 الفصول وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلّة المتعلّق

  ، منھ

 بإحداث المتعلّق 1912 أفریل 06 في المؤرخ األمر وعلى    

  ، المرسى بلدیة

 لبلدیّة البلدي المجلس رئیس إنتخاب جلسة محضـــر وعلى    

  ، 2019 نوفمبر 04 اإلثنین یوم المنعقــدة المرسى

 2020 لسنة اإلستثنائیّة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى   

 مثال على المصادقة حول 2020 جانفي 28 الثّالثاء یوم المنعقدة

  ، المرسى لبلدیة العمرانیة التھیئة

 و التّجھیز وزیر السیّد إلى بالتّوالي الموّجھتین المراسلتین وعلى   

 12 في المؤّرخة    3163 عدد تحت التّرابیة التّھیئة و اإلسكان

  ، 2020 جویلیة 03 في المؤّرخة 3957 عدد و 2020 جوان

 عدد اإلستشارة ضمن الوارد اإلداریّة المحكمة رأي وعلى

19442/2020 ،                            

 2020 لسنة الثّانیة العادیّة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى

 مثال على المصادقة حول 2020 جویلیة 06 اإلثنین یوم المنعقدة

  ، لمرسىا لبلدیة العمرانیة التھیئة

 25 في المؤّرخ 2020 لسنة 926 عدد الحكومي األمر على و

 و المركزیّة اإلدارات تنسیق إجراءات بضبط المتعلّق 2020 نوفمبر

 في البلدیّات مع العمومیّة المنشآن و المؤّسسات و الخارجیّة مصالحھا

  . علیھا المصادقة و العمرانیّة التّھیئة أمثلة مراجعة أو إعداد مجال

   یلـي مـا ـّررقـ 

 لبلدیة العمرانیة التھیئة مثال على المصادقة تتمّ  : األّول الفصل

  . المرسى

 في المؤّرخ 643 عدد البلدي القرار القرار ھذا یتّمم : الثّاني الفصل

 المحلیّة للجماعات الّرسمیّة بالجریدة المنشور 2020 جویلیة 21

  . 2020 أوت 07 بتاریخ الّصادرة 51 عدد

 القانونیّة و الفنیّة المصالح و للبلدیّة العامّ  الكاتب : الثّالث الفصل

 اإلجراءات و الّصیغ حسب القرار ھذا تنفیذ و بنشر مكلّفون للبلدیّة

  . بھا المعمول

 بالجریدة نشره تاریخ من القرار بھذا العمل یُجرى : الّرابع الفصل

  .المحلیّة للجماعات الّرسمیّة

  البلدیــــّة رئیس
  بوراوي معز

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

  حسین سیدي

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

 طرف من الحدائق استغالل على المبدئیة بالموافقة متعلق بقرار

 اللجان طرف من الشروط كراس مراجعة تتم ان على الخواص

  المختصة

  اطالعھ بعد حسین، سیدي بلدیة رئیس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون ــــــــــــــــــــــــــــــلىعـــــــــــ-

   بــــــــــــــــــمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  المحلیة، الجماعات

 أوت 02 في المؤرخ 2004 لسنة 2500 عدد األمر وعلى-

  حسین، سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004

 59 عـــــــــــــــدد لالنتخابات لةالمستق العلیا الھیئة قرار على و-

  2018 ماي 17 في مؤرخ 2018 لسنة

  حسین، سیدي بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق و 



 

  89عــــــدد   2020ر ديسمب 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3844صفحــة 

 05 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-

  ،2018 جویلیة

 اریخبت المنعقدة البلدي للمجلس  االستثنائیة الجلسة محضر على و-

  2020 نوفمبر 14

  :یلي مــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــرر

 بالمنطقة المتواجدة الحدائق استغالل مبدأ على الموافقة :االول الفصل

 كراس مراجعة و دراسة تتم ان على الخواص طرف من البلدیة

  . المختصة اللجان طرف من الشروط

  .القرار ھذا بتنفیذ كلفم للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل

  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج

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

  

  األندلس قلعة

  

 یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 مستشار متصرف رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة مناظرة بفتح

  األندلس قلعة بلدیة لفائدة

  قــــــــرار

   

  س،األندل قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112  عدد األمر على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد وميالحك األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد الحكومي األمر على و

 السلك رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ویاتومست العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 نوفمبر 01 في المؤرخ البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار على و

 باإلختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018

  . المحلیة الجماعات ئدةلفا رئیس متصرف إلنتداب

  یلــــــــــــي ما قرر

 إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : االول الفصل

 المفتوحة العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك مستشار متصرف رتبة

   :السادة من في المؤرخ و أعاله بالمرجع إلیھ المشار القرار بمقتضى

  اللجنة رئیس بصفة :           بھینو من أو البلدیة رئیس

   عضو بصفة:   العامة بالكتابة المكلف أو للبلدیة العام الكاتب

  األندلس قلعة ببلدیة مدیر وكاھیة مستشار متصرف الحنفي درساف

  عضو بصفة:     

 یشملھم لم آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس یمكن : الثاني الفصل

 لإلستعانة أو للجنة الموكولة المھام فبمختل للقیام ذلك و القرار ھذا

  .مالحظ بصفة أو المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم

   األندلس قلعة 

  البلدیة رئیس     
  حمودة الحاج بن فتحي

   

 یتعلق 2020 جوان 23 في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من

 مستشار متصرف رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة مناظرة بفتح

  . 2019 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة

  األندلس، قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112  عدد األمر على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام ضبطب المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011 لسنة 89



 

  3845صفحـة   2020ديسمبر  18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   89عـــــدد 

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بطبض المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد الحكومي األمر على و

 السلك رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 نوفمبر 01 في المؤرخ البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار على و

 باإلختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018

  . المحلیة الجماعات لفائدة رئیس متصرف إلنتداب

  مـایـلـي قـــرر

 للترقیة داخلیة مناظرة األندلس قلعة ببلدیة یفتح : األول الفصل

  :مستشار متصرف       01 عدد بالملفات

  الرتبة                     العدد

  مستشار متصرف                   01  

 دیسمبر 21 یوم األندلس قلعة ببلدیة المناظرة تجري : الثاني الفصل

  .الموالیة واألیام 2020

  .  2021 جانفي 20 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

   المالیة قابض تأشیرة

  البلدیة رئیس
  حمودة بالحاج فتحي

  

 انجو 23 في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من  قرار

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق2020

 متصرف رتبة إلى بالملفات للترقیة  الداخلیة المناظرة طریق

  .األندلس قلعة  بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان مستشار

  ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 9 في مؤرخ 2018 سنةل 29 عدد للبلدیات األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

  . 2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي امالنظ بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد الحكومي األمر على و

 السلك رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 27 يف المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 نوفمبر 01 في المؤرخ البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار على و

 باإلختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018

  . المحلیة الجماعات لفائدة رئیس متصرف إلنتداب

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط : یدوح فصل

 لفائدة 2019 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

  :التالي النحو على األندلس قلعة بلدیة

  شغورھا سد المراد الخطط الرتبةعدد

  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد2019 لسنة

  11مستشار متصرف

         المالي قابض أشیرةت

  بلدیة رئیس
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  مساعد ومتصرف

 نجوا 23 في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من مقـــــــــــــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط تعلق 2020

 لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة  المناظرة طریق

  .األندلس قلعة بلدیة



 

  89عــــــدد   2020ر ديسمب 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3846صفحــة 

  ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

  . 2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 ةلسن 89 عدد المرسوم

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات لمشتركا

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد الحكومي األمر على و

 السلك رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و

  أعضائھا، و الحكومة یسرئ بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 جوان 11 بتاریخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى

  . الملفات طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق 2012

 قلعة بلدیة بإحداث المتعلق 5/10/1956 في المؤرخ األمر وعلى

  .األندلس

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط  ونوعیة عدد یضبط : وحید فصل

 لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

  : التالي النحو على األندلس قلعة  بلدیة

 الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد رتبة الى الترقیة

   بالملفات

  1تصرف كاتب

  2 مساعد متصرف

   المالیة قابض تأشیرة

   بلدیةال رئیس     
  حمودة الحاج بن فتحي

  

 جوان 23. في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من مقـــــرر

 إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة

  .  2020 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة

  ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة یةالعموم والجماعات

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

  . 2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .تبالبلدیا

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد الحكومي األمر على و

 السلك رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 قلعة بلدیة بإحداث المتعلق 5/10/1956 في المؤرخ األمر وعلى

  .األندلس

 2020 جوان 23 في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة

  .2020 سنة بعنوان

 المتعلق ....... في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 اعدمس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  : یلي ما قرر

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة



 

  3847صفحـة   2020ديسمبر  18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   89عـــــدد 

 بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة

  .السادة من .......... في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار قرار

                                     :ینوبھ من أو  البلدیة رئیس-

   رئیس بصفة 

                                      :ینوبھ من أو العام الكاتب-

  عضو بصفة   

       :ینوبھ من أو أریانة بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس-

  عضو بصفة

 بصفة        األندلس قلعة ببلدیة مستشار متصرف: حنفي درساف-

  عضوة

 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن : 2 الفصل

 أو للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم

  .تالمناظرا مجال في لخبرتھم نظرا بھم اإلستعانة

   في األندلس قلعة

   البلدیة رئیس

  حمودة الحاج بن فتحي

 2020 جوان 23 في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من  قرار

 مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 األندلس قلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2020 سنة بعنوان

  ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

  . 2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .لبلدیاتبا

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد الحكومي األمر على و

 السلك رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات ركالمشت اإلداري

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 قلعة بلدیة بإحداث المتعلق 5/10/1956 في المؤرخ األمر وعلى

  .األندلس

 متعلقال..... في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  . 2020 سنة

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

 دیسمبر 21 یوم ولفائدتھا األندلس قلعة ببلدیة یفتح : األول الفصل

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة  ظرةمنا الموالیة واألیام 2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  2020 سنة

  .خطط 02 بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد: 2 الفصل

  .2021 جانفي 20 یوم الترشحات ختم یقع: 3 الفصل

   البلدیة رئیس   
  حمودة الحاج بن فتحي

  

 جوان 23  في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة ئیسر من مقـــــرر

 إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  .  2020 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة

  ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى داریةاإل

  . 2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات
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 25 في خمؤر 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد الحكومي األمر على و

 السلك رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 قلعة بلدیة بإحداث المتعلق 5/10/1956 في المؤرخ األمر وعلى

  .األندلس

 2020 جوان 23 في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 إلى للترقیة الملفاتب الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  .2020 سنة بعنوان

 2020 جوان 23 في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

 سنة بعنوان ةالعمومی لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

2020.  

  : یلي ما قرر

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

 قرار بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة

  .السادة من .......... في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار

   رئیس بصفة            :ینوبھ من أو  البلدیة رئیس-

  عضو بصفة          :ینوبھ من أو العام الكاتب-

  عضو بصفة ینوبھ من أو أریانة بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس-

 بصفة        األندلس قلعة ببلدیة مستشار متصرف: حنفي درساف-

  عضوة

 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اءاإلقتض عند یمكن : 2 الفصل

 أو للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم اإلستعانة

   في األندلس قلعة

   البلدیة رئیس   
  حمودة الحاج بن فتحي

 2020 جوان 23 في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من قرار

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح قیتعل

 األندلس قلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2020 سنة بعنوان

  ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة علقیت 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

  . 2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 ياإلدار بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد الحكومي األمر على و

 السلك رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 قلعة بلدیة بإحداث المتعلق 5/10/1956 في المؤرخ األمر وعلى

  .األندلس

 بضبط المتعلق في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 سنة عنوانب العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

2020 .  

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

 دیسمبر 21 یوم ولفائدتھا األندلس قلعة ببلدیة یفتح : األول الفصل

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة الموالیة واألیام 2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب

  2020 سنة

  .خطط 01 بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد: 2 الفصل

  .2021 جانفي 20 یوم الترشحات ختم یقع: 3 الفصل

  في األندلس قلعة

   البلدیة رئیس   
  حمودة الحاج بن فتحي
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 یتعلق 2020 فیفري 10  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 مھندس إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

  أول معماري

  قرار

 مھندس إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط

  أول معماري

 یتعلق................ في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من

 مھندس إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 الجماعات لفائدة اتلإلدار المعماریین المھندسین بسلك أول معماري

  .  المحلیة

  األندلس، قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 04 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون على و

 النصوص جمیع على و الجھویة بالمجالس المتعلق 1989 فیفري

  . تممتھ أو نقحتھ التي

 09 في خالمؤر 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112  عدد األمر على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر على و

 المھندسین بسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999

  لإلدارة، المعماریین

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر على و

 ضبط و القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة

 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات

   ، العمومي القطاع في لإلنتداب

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر على و

 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  ، المحلیة الشؤون وزیر إلى

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

  :یــــــــــلي ما قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط: األول الفصل

 المھندسین بسلك أول معماري مھندس إلنتداب  باإلختبارات

  .  المحلیة الجماعات لفائدة لإلداراة المعماریین

 مھندس إلنتداب  باإلختبارات الخارجیة المناظرة تفتح: الثاني الفصل

 للمترشحین لإلداراة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري

 الوطنیة الشھادة الحاملین و المعماریین المھندسین بعمادة المسجلین

 (40) أربعین العمر من ،البالغین معادلة شھادة أو معماري لمھندس

 لسنة 1031 عدد األمر أحكام وفق تحتسب األكثر على سنة

  . أعاله إلیھ المشار 2006 أفریل 13 في المؤرخ 2006

   

 ،المشار الخارجیة للمناظرة المترشحین على یجب: الثالث الفصل

 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم ،تسجیل أعاله إلیھ

 رسالة بواسطة وارسالھا الترشح استمارة سحب ،ثم للغرض

 علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة

 من یتكون بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة تكون و المناظرة فتح بقرار

  : التالیة الوثائق

  :للمناظرة الترشح عند – أ

 االلكتروني الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم) ترشح مارةاست – 1

  ((www.concours.gov.tn العمومیة المناظرات لبوابة

  الوطنیة، التعریف بطاقة من نسخة -2

  الباكالوریا، أعداد بطاقة من نسخة – 3

  التخرج، سنة أعداد بطاقة من نسخة - 4

 للشھائد بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة – 5

  معادلة، بشھادة األجنبیة

 المھندسیین عمادة بجدول الترسیم شھادة من مصورة نسخة - 6

  المعماریین،

  وعنوانھ، المترشح السم حامالن البرید معلوم خالصا ظرفان – 7

 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة – 8

 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب

 تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا على یمض لم الشغل طالب

 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات قائمة ختم

  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال

  . الترشحات لقبول لأج آخر بعد الواردة أو المحلیة للجماعة

  : المناظرة في النجاح بعد – ب
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 تاریخ على یمض لو(األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون-

  أشھر، ثالثة من أكثر تسلیمھ

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون-

  ، أشھر ثالثة

  حدیثتان، شمسیتان صورتان --

  الباكالوریا، أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة-

   التخرج، سنة أعداد بطاقة من نسخة-

 ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم (األصل) طبیة شھادة-

 الذھنیة و البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر

 قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة

  .للصحة عمومیة مؤسسة

 من بقرار إلیھا المشار الخارجیھ المناظرة تفتح : الرابع الفصل

  : القرار ھذا ویضبط المحلیة الجماعة رئیس

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -    

   ، الترشحات قائمة ختم تاریخ -    

  .المناظرة فتح تاریخ-    

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : الخامس الفصل

 المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار  اتركیبتھ تضبط لجنة

  ، بالخصوص ھذه تتولى.

  المناظرة، في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

  ، االختبارات سیر على اإلشراف و الملفات دراسة-

  ، الجدارة حسب الترشحین ترتیب-

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 طریق عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض: السادس الفصل

 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 وتعتمد ، القرار ھذا من ("أ" الفقرة) 3 بالفصل إلیھا المشار الوثائق

  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید خنم المناظرة لجنة

 المشاركة حق لھم لالمخو المترشحین قائمة تضبط : السابع الفصل 

 باقتراح و المحلیة الجماعة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في

  .المناظرة لجنة من

  : مرحلتین على الخارجیة المناظرة تشتمل: الثامن الفصل

  : األولى المرحلة-1

 للمجموع وفقا تفاضلیا ترتیبا للمناظرة للمترشحین األولى الترتیب یتم

 یحتسب الذي و المناظرة في التسجیل ندع علیھ المتحصل الشخصي

  :التالي النحو على

 سنة معدل)+(1‚5×الباكالوریا شھادة معدل) ?الشخصي المجموع

  (جامعیة شھادة على الحصول سنة مقیاس عدد)+ (3× التخرج

   األقصى العدد المعیار

  نقطة 30 الباكالوریا لشھادة النھائي المعدل

  نقطة 60 (أعداد كشف آخر حسب) التخرج لسنة النھائي المعدل

   نقاط 10 الجامعیة الشھادة على الحصول سنة

  نقطة 100 الشخصي المجموع

 معیار لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد احتساب كیفیة ضبط یتم

  : التالي النحو على

 لشھادة النھائي المعدل) نقطة 30 األقصى العدد : األول المعیار*

  (1‚5× الباكالوریا

  نقطة 60 األقصى العدد : الثاني رالمعیا*

  (3× التخرج لسنة النھائي المعدل)

  نقاط 10 األقصى العدد :الثالث المعیار*

  :التالي بالجدول مبین ھو ما حسب النقاط وتسند

 الترشحات غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول أقدمیة

  النقاط عدد

  نقاط 10 سنوات 5 من أقل

   نقاط 8 سنوات 10 من وأقل سنوات 5 من

  نقاط 6 سنة 15 من أقل و سنوات 10 من

   نقاط 4 فوق فما سنة 15

 مرات 6 حدود في الشفاھي اإلختبار إلجراء  المترشحین دعوة یتم

 التفاضلي الترتیب حسب ذلك و للتناظر المفتوحة الخطط عدد

 بین التساوي حالة في) الشخصي لمجموعھم وفقا للمترشحین

  (سنا ألكبر ألولویةا تعطي المترشحین

  :الثانیة المرحلة-

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ موضوع حول شفاھي اختبار

 عن السؤال اختیار ،یقع المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة وفي.السحب طریق

  .إثنین عللى إلیھ یسند الذي العدد یقسم

  :یلي كما االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

   الضارب النقاط عدد المدة االختبار نوعیة

  : شفاھي اختبار



 

  3851صفحـة   2020ديسمبر  18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   89عـــــدد 

   دقیقة20 التحضیر*

   دقیقة20 العرض*

   دقیقة 20 الحوار*

  (20) العشرین و (0) بین یتراوح العدد

 باللغة أو العربیة باللغة الشفاھي االختبار یجري: التاسع الفصل

  . المترشح اختیار حسب الفرنسیة

 الشفاھي االختبار في المشاركة مترشح ألي یسمح ال: العاشر الفصل

  .االولى المرحلة في فوق فما (50) نقطة خمسین على یحرز لم إن

 على (6) ستة من أقل عدد كل عن ینتج: عشر الحادي الفصل

  . المترشح قبول رفض الشفاھي االختبار في (20) عشرین

 قبل من علیھ المتحصل المجموع ساباحت یقع: عشر الثاني الفصل

  :كاآلتي المترشح

  الضارب المرحلة حسب النقاط مجموع

  2 أ ? األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع 

  1 ب ? الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  (×1ب+× 2 أ) ? النھائي الحاصل

 ترتیبا لمترشحینا ترتیب المناظرة لجنة تتولى: عشر الثالث الفصل

 الذین المترشحین في قائمتین تقترح و النھائي الحاصل حسب تفاضلیا

  :نھائیة بصفة قبولھم یمكن

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل : األصلیة القائمة(4

 المتحصل النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة في

  . تسدیدھا لمزمعا المراكز حدود في و المترشح علیھ

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل إذا و(5

  . سنا ألكبرھم األولویة

 على%50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم : التكمیلیة القائمة(6

 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أفصى

 لم الذین لناجحینا المترشحین تعویض من اإلقتضاء عند اإلدارة

  .عملھم بمراكز یلتحقوا

 والقائمة االصلیة والقائمة نھائیة بصفة تضبط : عشر الرابع الفصل

 من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین و التكمیلیة

  .المحلیة الجماعة رئیس قبل

 بالقائمة بالتصریح المحلیة الجماعة تقوم : عشر الخامس الفصل

  .عملھم بمراكز لإللتحاق الناجحین المترشحین استدعاء و األصلیة

 من بدایة تقدیر أقصى على (یوما30) شھر أجل انقضاء بعد و

 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة ،تتولى األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 علیھم ،بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة

   یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز االلتحاق

 في الناجحین قائمة من یحذفون و للتسمیة رافضین یعتبرون أو

 التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة

  . التفاضلي الترتیب حسب وذلك

 من تقدیر أقصى على أشھلر ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي

  .األصلیة مةبالقائ التصریح تاریخ

 الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : عشر السادس الفصل  

  .المحلیة للجماعات

  .....................: في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس     
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

  رئیس متصرف رتبة إلى بالملفات یةللترق داخلیة مناظرة بفتح

  

  األندلس، قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112  عدد األمر على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم الترقیة و االنتداب اتوآلی صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد الحكومي األمر على و

 السلك رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري



 

  89عــــــدد   2020ر ديسمب 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3852صفحــة 

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 نوفمبر 01 في المؤرخ البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار على و

 باإلختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018

  . المحلیة الجماعات لفائدة رئیس متصرف إلنتداب

  یلــــــــــــي ما قرر

 إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : االول الفصل

 المفتوحة العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك رئیس متصرف رتبة

 جوان 23. في المؤرخ و أعاله رجعبالم إلیھ المشار القرار بمقتضى

  : السادة من 2020

  اللجنة رئیس بصفة :  من أو البلدیة رئیس

    األندلس قلعة ببلدیة عام وكاتب رئیس متصرف: المرایحي أحمد

   عضو بصفة  

 من أو الترابي النظر مرجع بالوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس

  عضو بصفة :                  ینوبھا

 یشملھم لم آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس یمكن : الثاني صلالف

 لإلستعانة أو للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا

  .مالحظ بصفة أو المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم

  في األندلس قلعة

  البلدیة رئیس  
  حمودة الحاج بن فتحي

  

 2020 جوان 23 في مؤرخ ألندلسا قلعة بلدیة رئیس من مقـــــرر

 متصرف رتبة إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 

  . 2019 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة رئیس

  األندلس، قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  المحلیة، الجماعات بمجلة قالمتعل 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112  عدد األمر على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات ركالمشت

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد الحكومي األمر على و

 السلك رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و

  أعضائھا، و لحكومةا رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 نوفمبر 01 في المؤرخ البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار على و

 باإلختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018

  . المحلیة الجماعات لفائدة رئیس متصرف إلنتداب

  مـایـلـي قـــرر

 رقیةللت  داخلیة مناظرة األندلس قلعة ببلدیة یفتح : األول الفصل

  :رئیس متصرف 01عدد بالملفات

  الرتبة                              العدد

  رئیس متصرف                              01    

 دیسمبر 21 یوم األندلس قلعة ببلدیة المناظرة تجري : الثاني الفصل

  .الموالیة واألیام 2020

  .  2021 جانفي 20 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

   المالیة قابض تأشیرة

  البلدیة رئیس
  حمودة بالحاج فتحي

  

 2020 جوان 23 في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من قرار

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق

 بعنوان رئیس متصرف رتبة إلى بالملفات للترقیة  الداخلیة المناظرة

  .ألندلسا قلعة  بلدیة لفائدة 2019 سنة

  ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد للبلدیات األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

  . 2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم



 

  3853صفحـة   2020ديسمبر  18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   89عـــــدد 

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم ترقیةال و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد الحكومي األمر على و

 سلكال رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 نوفمبر 01 في المؤرخ البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار على و

 باإلختبارات لخارجیةا المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018

  . المحلیة الجماعات لفائدة رئیس متصرف إلنتداب

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط : وحید فصل

 لفائدة 2019 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

  :التالي النحو على األندلس قلعة بلدیة

  شغورھا سد المراد الخطط ددالرتبةع

  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد2019 لسنة

    11رئیس متصرف

   المالیة قابض تأشیرة

  بلدیة رئیس       
  حمودة الحاج بن  فتحي

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

  الجدیدة

  

 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 77 عدد قرار

 الرابعة العادیة دورتھ في البلدي المجلس لةمداو من بمضمون یتعلق

 البلدیة میزانیة تعدیل مشروع على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة

  2020 لسنة

 تعدیل مشروع على 13/13 باإلجماع المجلس أعضاء صادق 

 نوفمبر 12 في المؤرخ 06 رقم 2020 لسنة البلدیة میزانیة

2020.  

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

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

 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 72 عدد مداوالت

 الرابعة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق

  المراجعة لجنة اعمال على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة

 اعمال على 13 / 12 بإجمـــاع الحاضرین المجلس أعضاء صادق

   المصادقة على  وحید عضو امتنع  و المراجعة لجنة

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 74 عدد مداوالت

 الرابعة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق

  المالیة الموارد توزیع على بالمصادقـــة یتعلـــق 2020 لسنة

  2021 لسنة التشاركي البلدي اراالستثم لبرنامج المخصصة

 المالیة الموارد تخصیص  على باالجماع البلدي المجلس صادق

 البالغــــــــــــة و 2021 لسنة البلدي االستثمار لبرنامج المخصصة

  .قـــرب لمشــــــروع د 471.000,000

 مقترحــات اعتمــاد التشاركیـــة إطـار في المجلس قــــرر كما

  المقترح القرب مشروع بھا سینجز التي المنطقة الختیار المواطنیـــن

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 75 عدد مداوالت

 الرابعة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق

 اإلطار نقانو تحویر مشروع على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة

  البلدي

 تحویر مشروع على 13/13 باإلجماع المجلس أعضاء صادق

  .البلدي اإلطار قانون

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 76 عدد مداوالت

 الرابعة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق

 العقاریة الوضعیة تسویة على بالمصادقـــة علـــقیت 2020 لسنة

  صناعیة لمقاسم



 

  89عــــــدد   2020ر ديسمب 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3854صفحــة 

 تسویة مبدأ على 13/13 باإلجماع المجلس أعضاء صادق 

 القدیمة الصناعیة بالمنطقة الصناعیة للمقاسم العقاریة الوضعیة

 العامة اإلدارة طرف من محین اختبار تقریر على باالستناد

 و العقاریة الشؤون و الدولة كأمال بوزارة البیوعات و لالختبارات

 المجلس على الغرض في تقریر عرض و حدة على ملف كل معالجة

  .التسویة قصد البلدي

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 78 عدد مداوالت

 رابعةال العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق

  2021 لسنة البلدیة میزانیة على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة

 میزانیة مشروع على باإلجماع الحاضرین المجلس أعضاء صادق

 و األجــزاء حسب الموارد مستوى على 2021 لسنة البلدیة

 بما الفصول و األقسام حسب النفقات مستوى وعلى األصنـــاف،

 ) دینارا ألف أربعون و حدوا و ثمانمائة و مالیین ثالث قدره

  ( د 3.841.000,000

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

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

  العامري برج

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار

  العمومیة إلداراتل المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  مقــــرر

 07 في مؤرخ قرار العامري برج بلدیة رئیسة من

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق2020/12/

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

  . 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیــــــــة لفائدة

   العامري برج ةبلدی رئیسة  إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و یةالمحل والجماعات

 89 عدد القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . العمومیة راتلإلدا المشترك

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر على و

 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط المتعلق

  . بالبلدیات

 جویلیة 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على إطالعھ بعد

  . العامري برج بلدیــة بإحداث المتعلــق 1967

 العامري برج لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و

 بلدیة رئیسة قرار على و 2/06/2018 في المؤرخ 936 عدد

 كیفیة بضبط المتعلق 12/2020/ 07 في المؤرخ العامري برج

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 07 في المؤرخ العامري برج بلدیة رئیسة قرار على و

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق 12/2020/

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  . 2020 سنة بعنوان

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 إلى للترقیة لملفاتبا الداخلیة المناظرة لجنة تتركب  : األول الفصل

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

 بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة لفائدة

 من 12/2020/ 07 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار قرار

   : السادة

   جنةالل رئیسة                     ینوبھ من او البلدیة رئیسة /1

 البلدیة العام كاتب مستشار متصرف المطمطي طارق :السید /2

  عضـو

  ینوبھاعضـو من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس /3

  عضـو بالمالیة مكلفة تصرف كاتب الدریدي وسیلة : السیدة/4

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل

 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة أو للجنة

  .............. : في العامري برج

  بلدیة رئیس
  العامري  إیمان
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 یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 للترقیة بالملفات لداخلیةا المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني رتبة إلى

  . 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة لفائدة

  قــــــرار

 یتعلق  07/12/2020في مؤرخ العامري برج بلدیة رئیسة من

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 برج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس

  . 2020 سنة بعنوان العامري

   العامري برج بلدیة رئیسة إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات

 89 عدد القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 ددع االمر على و

 التقني بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999افریل

 او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى  العمومیة لإلدارات المشترك

 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد االمر وخاصة تممتھ

26/12/2019.  

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر على و 

 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط لمتعلقا

  . بالبلدیات

 جویلیة 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على إطالعھ بعد

  . العامري برج بلدیـــة بإحداث المتعلـــــق 1967

 العامري برج لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و

   2/06/2018 في المؤرخ 936 عدد

  یلـــــــي مــــــا ـــــررقــــ

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  : األول الفصل

 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني

  . القرار ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل

  أعاله إلیھ المشار  المشترك التقني لكبالس  رئیس تقني رتبة إلى

 (5) شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون االولین التقنیین

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و ــةالمعنیـــ البلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحیــن على یجب : 4 الفصل

 بالوثائق مصحوب العامري برج بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  : التالیة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-

 التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي االقتضاء عند العسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

   یةالحال 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 أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  . المناظرة فتح لسنة قةالساب األخیرة سنوات (5)

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

    اول تقني خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و

   . الترشحات

 أعاله یھاإل المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و البلدیة رئیسة قـــــرار بمقتضى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

   المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-

   الغرض

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة لقتراح-



 

  89عــــــدد   2020ر ديسمب 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3856صفحــة 

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل

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

  . لعملھ أدائھ في إتقانھ إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل

  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

   للمترشح العامة األقدمیة-

   للمترشح الرتبة في األقدمیة-

   التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-

  .  رئیس تقني رتبة في التسمیة

  المواظبة و السیرة-

  . 6 بالفصل الیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكــن و

 الخاصة الضوارب تضبط و المترشــح صنف أو رتبة خصوصیة

 مقیاس كل إلى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس

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

 الملفات تقییم هأعال إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

 حسب المترشحین ترتیب و القـرار ھــذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة في و علیھا المتحصل االعداد لمجموع طبقا الجدارة

 أقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطي

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المشار المناظرة في ولینالمقب المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل

  . المناظرة لجنة من باقتراح و البلدیـــة رئیس قبل من اعاله الیھا

 المحلیة للجماعات الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

J.O.C.L  

  بلدیة رئیس  
  العامري  إیمان

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 برج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس

  . 2020 سنة بعنوان العامري

 07 في مؤرخ قرار العامري برج بلدیة رئیسة مقــــررمن

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020/12/

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني

  . 2020 سنة بعنوان العامري برج

   العامري برج بلدیة رئیسة إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد قانونال على و

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات

 89 عدد القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر لىع و

 التقني بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999افریل

 او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى  العمومیة لإلدارات المشترك

 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد االمر وخاصة تممتھ

26/12/2019.  

 2019 رسما 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر على و

 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط المتعلق

  . بالبلدیات

 جویلیة 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على إطالعھ بعد

  . العامري برج بلدیــــة بإحداث المتعلــق 1967

 العامري برج لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و

  2/06/2018 في المؤرخ 936 عدد

 المتعلق 12/2020/ 07 في المؤرخ البلدیة رئیسة قرار على و

 رتبة رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني

2020 .  

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 یوم لفائدتھا و لعامريا برج ببلدیة یفتح  : األول الفصل

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و/25/03/2021

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني رتبة رتبة إلى

  . 2020 سنة بعنوان العمومیة

 خطة : بـ للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد - : الثاني الفصل

   واحدة

  2021فیفري 25یوم شحاتالتر قائمة ختم یقع  -      

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ 2021مارس 25 یوم حدد -     

  بلدیة رئیس
  العامري  إیمان
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 یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك    سرئی تقني رتبة

  . 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیــــــــة

  مقــــرر

 2020/12/ 07 في مؤرخ قرار العامري برج بلدیة رئیسة من

 رتبة رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات تركالمش التقني بالسلك    رئیس تقني

  . 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیــــــــة

   العامري برج بلدیة رئیسة  إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في مؤرخال 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات

 89 عدد القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر على و

 التقني بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999افریل

 او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى  العمومیة لإلدارات المشترك

 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد االمر وخاصة تممتھ

26/12/2019.  

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر على و

 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط المتعلق

  . بالبلدیات

 جویلیة 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على إطالعھ بعد

  . العامري برج بلدیــة بإحداث المتعلــق 1967

 العامري برج لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و

 بلدیة رئیسة قرار على و 2/06/2018 في المؤرخ 936 عدد

 كیفیة بضبط المتعلق 12/2020/ 07 في المؤرخ العامري برج

  رئیس تقني رتبة رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  

 07 في المؤرخ العامري برج بلدیة رئیسة قرار على و

 إلى للترقیة بالملفات داخلیةال المناظرة بفتح المتعلق 12/2020/

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك    رئیس تقني رتبة

  . 2020 سنة بعنوان

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب  : األول الفصل

 لفائدة یةالعموم لإلدارات المشترك االتقني بالسلك  رئیس تقني رتبة

 قرار بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة

  :السادة من 12/2020/ 07 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار

   اللجنة رئیسة        ینوبھ من او البلدیة رئیسة /1

 البلدیة العام كاتب مستشار متصرف المطمطي طارق :السید /2

  عضـو

  ینوبھاعضـو من أو لبلدیةا الشؤون دائرة رئیس /3

 و االشغال مصلحة رئیس و رئیس تقني البوزراتي شكري السید/4

  عضـو .اللیل وادي ببلدیة العمومي التنویر و الطرقات

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل

 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة أو للجنة

  .............. : في العامري برج

  بلدیة رئیس 
  العامري  إیمان

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى

  العمومیة

 في مؤرخ العامري برج بلدیة رئیسة من قــــــرار

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 7/12/2020في

 المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات

  . 2020 سنة بعنوان يالعامر برج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

   العامري برج بلدیة رئیسة إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الدولة ألعوان عامال األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات

 89 عدد القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة



 

  89عــــــدد   2020ر ديسمب 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3858صفحــة 

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و

 اإلداري بالسلك لخاصا األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . العمومیة لإلدارات المشترك

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر على و 

 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط المتعلق

  . بالبلدیات

 جویلیة 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على إطالعھ بعد

  . العامري برج بلدیـــة بإحداث المتعلـــــق 1967

 العامري برج لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و

   2/06/2018 في المؤرخ 936 عدد

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  : األول الفصل

 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل

 إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى

 المتوفر و رتبھم في المترسمون الراقنون و اإلدارة مستكتبو  أعاله

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

   . الترشحات ختم

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیـــــة البلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   اتالترشح قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحیــن على یجب : 4 الفصل

 بالوثائق مصحوب العامري برج بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  : التالیة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-

 التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي االقتضاء عند العسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

   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 أو التأدیبیة باتبالعقو المتعلقة القرارات من نسخ-

 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

  .تصرف كاتب خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و

   . الترشحات

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و البلدیة رئیسة قـــــرار بمقتضى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

   المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات یمتقی-

   الغرض

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة لقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل

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

  . لعملھ أدائھ في إتقانھ إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل

  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

   للمترشح العامة األقدمیة-

   للمترشح الرتبة في األقدمیة-

   التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ ةاإلدار قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-

  . تصرف كاتب رتبة في التسمیة

  المواظبة و السیرة-

  . 6 بالفصل الیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكــن و

 الخاصة الضوارب تضبط و المترشــح صنف أو رتبة خصوصیة

 مقیاس كل إلى یسند و لجنةال أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

 حسب المترشحین ترتیب و القـرار ھــذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة في و علیھا المتحصل االعداد لمجموع طبقا الجدارة

 أقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب لویةاألو تعطي

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى



 

  3859صفحـة   2020ديسمبر  18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   89عـــــدد 

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل

  . المناظرة لجنة من باقتراح و البلدیـــة رئیس قبل من اعاله الیھا

 لیةالمح للجماعات الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

J.O.C.L  

  .......... : في العامري برج

  بلدیة رئیس
  العامري  إیمان

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  مقــــرر

 2020/12/ 07 في مؤرخ قرار العامري برج بلدیة ةرئیس من

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 برج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2020 سنة بعنوان العامري

   العامري برج بلدیة رئیسة إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي نالقانو على و

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات

 89 عدد القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . العمومیة لإلدارات المشترك

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر على و

 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط المتعلق

  . بالبلدیات

 جویلیة 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على إطالعھ بعد

  . العامري برج بلدیــــة بإحداث المتعلــق 1967

 العامري برج لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و

  2/06/2018 في المؤرخ 936 عدد

 المتعلق 12/2020/ 07 في المؤرخ البلدیة رئیسة قرار على و

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

2020 .  

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 یوم لفائدتھا و امريالع برج ببلدیة یفتح  : األول الفصل

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و/25/03/2021

 لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

  . 2020 سنة بعنوان العمومیة

 خطة : بـ للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد - : الثاني الفصل

   واحدة

  2021فیفري 25یوم الترشحات قائمة ختم یقع  -       

  . المناظرة لجنة اجتماع تاریخ 2021مارس 25 یوم حدد -  

  بلدیة رئیس
  العامري  إیمان

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري كبالسل  مساعد متصرف

  . 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیــــــــة

  مقــــرر

 2020/12/ 07 في مؤرخ قرار العامري برج بلدیة رئیسة من

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف

  . 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیــــــــة

   العامري برج بلدیة رئیسة  إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 سمبردی 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات

 89 عدد القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة



 

  89عــــــدد   2020ر ديسمب 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3860صفحــة 

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . العمومیة لإلدارات المشترك

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر على و

 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط المتعلق

  . بالبلدیات

 ةجویلی 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على إطالعھ بعد

  . العامري برج بلدیــة بإحداث المتعلــق 1967

 العامري برج لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و

 بلدیة رئیسة قرار على و 2/06/2018 في المؤرخ 936 عدد

 كیفیة بضبط المتعلق 12/2020/ 07 في المؤرخ العامري برج

  مساعد تصرفم رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 07 في المؤرخ العامري برج بلدیة رئیسة قرار على و

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق 12/2020/

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة

  . 2020 سنة بعنوان

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب  : األول الفصل

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة

 بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة لفائدة

 من 12/2020/ 07 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار قرار

   : السادة

   اللجنة رئیسة                     ینوبھ من او البلدیة رئیسة /1

 البلدیة العام كاتب مستشار متصرف المطمطي طارق :السید /2

  عضـو

  ینوبھاعضـو من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس /3

  بالبلدیةعضـو متصرف العامري رفقة : السیدة/4

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل

 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة أو للجنة

  .............. : في العامري برج

  

  بلدیة رئیس
  العامري  إیمان

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  قــــــرار

 2020/12/  07في في مؤرخ العامري برج بلدیة رئیسة من

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  . 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة

   العامري برج بلدیة رئیسة إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات

 89 عدد القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . العمومیة لإلدارات المشترك

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر على و 

 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط المتعلق

  . بالبلدیات

 جویلیة 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على إطالعھ بعد

  . العامري برج بلدیـــة بإحداث المتعلـــــق 1967

 العامري برج لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و

   2/06/2018 في المؤرخ 936 عدد

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  : األول الفصل

 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل

  أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 فیھم المتوفر و رتبھم في مترسمونال الراقنون و اإلدارة مستكتبو

 ختم تاریخ من الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط

   . الترشحات
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 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیـــــة البلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحیــن على یجب : 4 الفصل

 بالوثائق مصحوب العامري برج بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  : التالیة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و لمفص تلخیص-

 التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي االقتضاء عند العسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

   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 أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 دورات أو الملتقیات في ةالمشارك شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 إدارة مستكتب خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

  . راقن أو

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و

   . الترشحات

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل

  : بالخصوص اللجنة ھذه ولىتت و البلدیة رئیسة قـــــرار بمقتضى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

   المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-

   الغرض

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة لقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل

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

  . لعملھ أدائھ في إتقانھ إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل

  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

   للمترشح العامة األقدمیة-

   للمترشح الرتبة في األقدمیة-

   التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-

  . راقن أو إدارة مستكتب رتبة في التسمیة

  المواظبة و السیرة-

  . 6 بالفصل الیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

 و تتالءم أخرى مقاییس ةإضاف المناظرة لجنة ألعضاء یمكــن و

 الخاصة الضوارب تضبط و المترشــح صنف أو رتبة خصوصیة

 مقیاس كل إلى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

 حسب المترشحین ترتیب و القـرار ھــذا امألحك طبقا المعروضة

 التساوي حلة في و علیھا المتحصل االعداد لمجموع طبقا الجدارة

 أقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطي

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل

  . المناظرة لجنة من باقتراح و البلدیـــة رئیس قبل من اعاله الیھا

 المحلیة للجماعات الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

J.O.C.L  

  بلدیة رئیس
  العامري  إیمان

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 مساعد متصرف رتبة إلى یةللترق بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 برج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

  . 2020 سنة بعنوان العامري

  مقــــرر

 2020/12/ 07 في مؤرخ قرار العامري برج بلدیة رئیسة من

 مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 برج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

  . 2020 سنة بعنوان العامري

   العامري برج بلدیة رئیسة إن
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  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 یسمبرد 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات

 89 عدد القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . العمومیة لإلدارات المشترك

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر على و

 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط المتعلق

  . بالبلدیات

 یةجویل 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على إطالعھ بعد

  . العامري برج بلدیــــة بإحداث المتعلــق 1967

 العامري برج لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و

  2/06/2018 في المؤرخ 936 عدد

 المتعلق 12/2020/ 07 في المؤرخ البلدیة رئیسة قرار على و

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك فتصر

2020 .  

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 یوم لفائدتھا و العامري برج ببلدیة یفتح  : األول الفصل

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و/25/03/2021

 إلداراتل المشتــرك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى

  . 2020 سنة بعنوان العمومیة

 خطة : بـ للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد - : الثاني الفصل

   واحدة

  2021فیفري 25یوم الترشحات قائمة ختم یقع  - 

  . المناظرة لجنة اجتماع تاریخ 2021مارس 25 یوم حدد - 

  

  بلدیة رئیس
  العامري  إیمان

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   ةلسن 26 عدد قرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  . 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة

  قــرار

   07/12/2020 في مؤرخ قرار العامري برج بلدیة رئیسة من

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  . 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة

  والبیئة المحلیة الشؤون وزیر إن

  العامري برج بلدیة رئیسة من وباقتراح

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و یةاإلدار الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات

 89 عدد القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر على و

 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط المتعلق

  بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . العمومیة لإلدارات المشترك

 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر على و

   الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 02/09/2020

 في المؤرخ العامري برج بلدیة رئیسة قرار على و

 الداخلیة المناظرة متنظی كیفیة بضبط المتعلق  07/12/2020

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات

   2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 في المؤرخ العامري برج بلدیة رئیسة قرار على و

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق   07/12/2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس تصرفم رتبة إلى

  . 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة لفائدة العمومیة

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر



 

  3863صفحـة   2020ديسمبر  18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   89عـــــدد 

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب  : األول الفصل

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف   رتبة

 بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة ةلفائد

 من  07/12/2020 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ المشار القرار

   : السادة

 رئیسة بصفة                     ینوبھا من أو البلدیة رئیسة /1

   اللجنة

  عضــو ینوبھابصفة من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیسة2

 الجدیدةبصفة بلدیة عام كاتب رئیس متصرف الدریدي دمحم السید /3

  عضــو

 االعوان بمصلحة مكلفة تصرف كاتب  الدریدي وسیلة السیدة/4

  عضــو بصفة

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل

 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم ةلالستعان أو للجنة

  ............. : في تونس

  بلدیة رئیس    
  العامري  إیمان

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

  . 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة لفائدة العمومیة

  قـــــــرار

 یتعلق 07/12/2020  في مؤرخ العامري برج بلدیة رئیسة من

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  . 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة

   العامري برج بلدیة رئیسة إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات

 89 عدد القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر على و

 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و طبضب المتعلق

  . بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . العمومیة لإلدارات المشترك

 جویلیة 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على إطالعھ بعد

  . العامري برج بلدیــــة بإحداث المتعلــــق 1967

 العامري برج لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و

   2/06/2018 في المؤرخ 936 عدد

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  : األول الفصل

 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل

 أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

 فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون 

 ختم تاریخ من تبةالر ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط

   . الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 على % 35 بنسبة المعنیة العامري برج بلدیة رئیس من بقرار

 الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین المتصرفین مجموع من األقل

 دون محلیةال الجماعة إلى بالنظر الراجعین و علیھا المنصوص

  . سواھم

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

    المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحیــــن على یجب : 4 الفصل

 بالوثائق مصحوبة العامري برج بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  : التالیة

   ذاتیة سیرة-

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-

  . باإلدارة
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 بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح قبل من اعداده یتم تقریر-

 ، ملتقیات في المشاركة) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 و حوثالب و األعمــال من نسخ االقتضاء عند و... محاضرات

   . المنشورات

 ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا یكون و-

  . المترشح إلیھا

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض  : 5 الفصل

 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة

  . اإلرسال تاریخ معرفة

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصل

 اللجنة ھذه تتولى و العامري برج بلدیة رئیسة قرار بمقتضى

  : بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

  . المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-

  . الغرض

   . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقدیم المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى : 7 الفصل

 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر

  : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة

   العمل تنظیم-

   الخدمة نوعیة-

  البحوث و التأطیر و التكوین اعمال-

   علیھا المتحصل النتائج و المنجزة االعمال-

 العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عددا المترشح الى یسند و

(20) .  

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا الحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود في و علیھا المتحصل العدادا مجموع على باالعتماد الجدارة

 عدة او مترشحان تحصل اذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في القدمھم االولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین

  . سنا الكبرھم االولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت اذا و الرتبة

 ناظرةالم في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل

 من باقتراح و العامري برج بلدیة رئیسة قبل من اعاله الیھا المشار

  . المناظرة لجنة

  بلدیة رئیس
  العامري  إیمان

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 برج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري كبالسل رئیس

  . 2020 سنة بعنوان العامري

  مقــــــرر

  07/12/2020 في مؤرخ قرار العامري برج بلدیة رئیسة من

 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 برج ةبلدی لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2020 سنة بعنوان العامري

   العامري برج بلدیة رئیسة إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الدولة ألعوان العام األساسي مالنظا بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات

 89 عدد القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص االساسي امالنظ بضبط المتعلق 2020

  . العمومیة لإلدارات المشترك

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر على و

 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط المتعلق

   بالبلدیات

 جویلیة 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على إطالعھ بعد

  . العامري برج ـــةبلدیـ بإحداث المتعلـــق 1967

 07/12/2020في المؤرخ العامري برج بلدیة رئیسة قرار على و

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق . 

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

  . 2020 سنة بعنوان

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 یوم لفائدتھا و العامري برج ببلدیة یفتح  : ألولا الفصل

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 25/03/2021

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

   2020 سنة بعنوان العمومیة



 

  3865صفحـة   2020ديسمبر  18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   89عـــــدد 

 خطة : بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  واحدة

  25/02/2021.یوم الترشحات قائمة ختم یقع : لثالثا الفصل

 لجنة اجتماع تاریخ الموالیة األیام و. 25/03/2021 یوم حدد

  . المناظرة

  بلدیة رئیس
  العامري  إیمان

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

  المرناقیة

  

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 رتبة الى للترقیة فاتبالمل داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك متصرف

  2020 لسنة المرناقیة

 11/12/2020 في مؤرخ المرناقیة بلدیة رئیس من         

 بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بعنوان المرناقیة یةبلد لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري

  . 2020 سنة

  المرناقیة بلدیــــــــــــــــــة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون وعلى

  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتـــھ التي النصوص جمیع وعلى

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ  2011 لسنة 89

 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 228 عدد األمر وعلى

  المرناقیة، بلدیة بإحداث تعلقالم 1967

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومیة داراتلإل المشترك

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 11/12/2020 : في المؤرخ المرناقیة بلدیة رئیس قرار وعلى

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري سلكبال  رئیس متصرف رتبة

  . 2020 سنة بعنوان

  یلــــــــــــــي ما قرر

 23/01/2021 یوم ولفائدتھا المرناقیة ببلدیة یفتح :01 الفصل

 متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 ) واحدة بخّطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : 02 الفصل

01 ) .  

  . 23/12/2020 : یوم الترشحات ختم یقع : 03 الفصل

  11/12/2020 : في المرناقیة

  بلدیة رئیس  
  الدریدي  فیصل

  

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

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتحب یتعلق بقرار یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك عام متصرف رتبة الى

  2020 لسنة المرناقیة ببلدیة

 یتعلق 11/12/2020 في مؤرخ المرناقیة بلدیة رئیس من قرار

  اول رئیس  تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 المرناقیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  . 2020 سنة بعنوان

  المرناقیة بلدیــــــــــــــــــة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون وعلى

  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتـــھ التي النصوص جمیع وعلى

  2011 لسنة 89

  یلــــــــــــــي ما قرر



 

  89عــــــدد   2020ر ديسمب 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3866صفحــة 

 23/01/2021 یوم ولفائدتھا المرناقیة ببلدیة حیفت : األول الفصل

 رئیس تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 

 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول

.  

 ) واحدة بخطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : الثاني الفصل

01 ) .  

  . 23/12/2020: یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  11/12/2020 : في المرناقیة

  بلدیة رئیس  
  الدریدي  فیصل

  

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

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات المشترك دارياال بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة

  2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة

 بضبط یتعلق 11/12/2020 في مؤرخ المرناقیة بلدیة رئیس من

 كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف

  . 2020 سنة بعنوان المرناقیة

  المرناقیة بلدیــــــــــــــــــة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون وعلى

  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتـــھ التي النصوص جمیع وعلى

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ  2011 لسنة 89

 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 228 عدد األمر وعلى

   .ةالمرناقی بلدیة بإحداث المتعلق 1967

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومیة لإلدارات المشترك

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي مراأل وعلى

  ، وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

  : یلـــــــــــــــــي ما قرر

 كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :1 الفصـل

 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك  االداري بالسلك تصرف

  . القرار ھذا

 رتبة الى للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : 2 الفصل

 المشار العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب

 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون اإلدارة مستكتبو اعاله الیھ

 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات  (5)

  . الترشحات

 بقرار أعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل

 مجموع من االقل على % 35 بنسبة المعنیة البلدیة رئیس من

 اعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین االدارة مستكتبو

  .سواھم دون المحلیة الجماعة الى بالنظر والراجعین

   : القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر لمعروضةا الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  ، المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل

   التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 یةوالعسكر المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  . ینوبھ من او االدارة

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  ، العمومیة

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

 للمعني یةادار حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  ، باألمر

  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 دورات او الملتقیات في مشاركةال شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 مستكتب  خطة في التسمیة منذ االدارة قبل من المنظمة التكوین

  ،   ادارة



 

  3867صفحـة   2020ديسمبر  18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   89عـــــدد 

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض-

  ، الترشحات

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل

  ، البیئةو المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  . المشاركة

 الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

.  

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 بین تقییمي عدد اداسن للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل

 بعھدتھ المنوطة للمھام ادائھ عن یعبر (20 -0) والعشرین الصفر

  . لعملھ ادائھ في واتقانھ

 تقییم اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل

  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  ، للمترشح العامة األقدمیة-

  ، مترشحلل الرتبة في األقدمیة-

  ، للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-

  ،  ادارة مستكتب  رتبة في التسمیة

  ، والمواظبة السیرة-

 الیھ والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

  ، اعاله 6 بالفصل

 تتالءم اخرى مقاییس اضافة مناظرةال لجنة ألعضاء ویمكن

 بالمقاییس الخاّصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 بین یتراوح عدد مقیاس كل ویسند اللجنة اعضاء قبل من المذكورة

  . (20) والعشرین (0) الصفر

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار  المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا حكامأل طبقا علیھا المعروضة

 حالة وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 اقدمیتھم تساوت واذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تعطى التساوي

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل

 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا المشار

  . المناظرة

  11/12/2020 : في المرناقیة

  بلدیة رئیس  
  الدریدي  فیصل

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

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

  االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب بةرت الى

  2020 لسنة المرناقیة ببلدیة

      

 بفتح یتعلق 11/12/2020 في مؤرخ المرناقیة بلدیة رئیس من

 تصرف كاتب  رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 المرناقیة ةبلدی لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك

  . 2020 سنة بعنوان

  المرناقیة بلدیــــــــــــــــــة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون وعلى

  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام ضبطب المتعلق 1983

 اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتـــھ التي النصوص جمیع وعلى

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ  2011 لسنة 89

 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 228 عدد األمر وعلى

  المرناقیة، بلدیة بإحداث علقالمت 1967

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومیة داراتلإل المشترك

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  ، وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار  وعلى

 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

   ، العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري السلك

  یلــــــــــــــي ما قرر

 23/01/2021 یوم ولفائدتھا المرناقیة ببلدیة یفتح :01 الفصل

 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
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 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  . 2020 سنة

    02 )  بخطتین للتناظر المعروضة الخطط ددع حدّد : 02 الفصل

   . 23/12/2020 : یوم الترشحات ختم یقع : 03 الفصل

  .  11/12/2020 : في المرناقیة

  بلدیة رئیس
  الدریدي  فیصل

  

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

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 بالملفات لداخلیةا المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة

  2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة

  المرناقیة بلدیــــــــــــــــــة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  ، المحلیة جماعاتال بمجلة المتعلق 09/05/2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتـــھ التي النصوص جمیع وعلى

  ، 2011 سبتمبر 23 في ؤرخالم  2011 لسنة 89

 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 228 عدد األمر وعلى

   .المرناقیة بلدیة بإحداث المتعلق 1967

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات

 فیفري 25 في لمؤرخا 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . العمومیة لإلدارات المشترك

 02 في المؤرخ 2020 لسنة  84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

  : یلـــــــــــــــــي ما قرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات لداخلیةا المناظرة تنظم :1 الفصـل

 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف

  . القرار ھذا ألحكام

 رتبة الى للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : 2 الفصل

 المشار العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

 والمتوفر رتبھم في المترسمون ارونالمستش المتصرفون اعاله الیھ

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

  . الترشحات ختم

 بقرار أعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل

 مجموع من األقل على % 35 بنسبة المعنیة البلدیة رئیس من

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین المتصرفین

  . سواھم دون المحلیة الجماعة الى بالنظر والراجعین اعاله

   : القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  ، المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل

 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب دعوایو

  :التالیة

  . ذاتیة سیرة-

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-

  . باإلدارة

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

 ، ملتقیات في كةالمشار) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 والبحوث األعمال من نسخ االقتضاء وعند (... محاضرات

  . والمنشورات

 ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون-

  . المترشح الیھا

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض  : 5 الفصــل

 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  . االرسال تاریخ معرفة

 الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصــل

  . المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین واقتراح الترشحات في النظر-

  . المناظرة في
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 الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقدیم المترشح الیھا ینتمي التي االدارة رئیس یتولى : 7 الفصل

 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر

  : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة

  . العمل تنظیم-

  . الخدمة نوعیة-

  . والبحوث والتأطیر التكوین اعمال-

  . علیھا المتحصل والنتائج  المنجزة األعمال-

   (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد المترشح الى ویسند-

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار  المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

 حسب المترشحین ترتیبو القرار ھذا ألحكام طبقا  علیھا المعروضة

 حدود وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 عدة او مترشحان تحصل واذا شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع  نفس على مترشحین

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت واذا الرتبة

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل

 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا المشار

  . المناظرة

  11/12/2020 : في المرناقیة

  بلدیة رئیس  
  الدریدي  فیصل

  

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

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرارب یتعلق

 المرناقیة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  اول تقني

  2020 لسنة

          

 بفتح یتعلق 11/12/2020 في مؤرخ المرناقیة بلدیة رئیس من

 قنيالت بالسلك أّول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 سنة بعنوان المرناقیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

2020 .  

  المرناقیة بلدیــــــــــــــــــة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون وعلى

  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 ةلسن 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتـــھ التي النصوص جمیع وعلى

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ  2011 لسنة 89

 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 228 عدد األمر وعلى

   .المرناقیة بلدیة بإحداث المتعلق 1967

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 المشترك التقني بالسلك الخاص النظام بضبط المتعلق 1999

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة

2009 ،  

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  ، وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020سبتمبر

 22/09/2020 : في المؤرخ المرناقیة لدیةب رئیس قرار وعلى

 تقني رتبة الى بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

   2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أّول

  یلــــــــــــــي ما قرر

 23/01/2021 یوم ولفائدتھا المرناقیة ببلدیة یفتح : األول الفصل

 أّول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة یامواأل

  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 ) واحدة بخطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : الثاني الفصل

01 ) .  

  . 23/12/2020 : یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  11/12/2020 : في المرناقیة

  بلدیة رئیس 
  الدریدي  فیصل

  

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

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق
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 ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف

  2020 لسنة المرناقیة

       

 بفتح یتعلق 11/12/2020في مؤرخ المرناقیة بلدیة ئیسر من

 بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 بعنوان المرناقیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري

  . 2020 سنة

  المرناقیة بلدیــــــــــــــــــة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون وعلى

  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتـــھ التي النصوص جمیع وعلى

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ  2011 لسنة 89

 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 228 عدد األمر وعلى

  المرناقیة، بلدیة بإحداث المتعلق 1967

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومیة لإلدارات المشترك

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  . وأعضائھا مةالحكو رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 11/12/2020 : في المؤرخ المرناقیة بلدیة رئیس قرار وعلى

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة

  . 2020 سنة بعنوان

  یلــــــــــــــي ما قرر

 23/01/2021 یوم ولفائدتھا مرناقیةال ببلدیة یفتح :1 الفصل

 متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس

2020 .  

 ) واحدة بخّطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : 02 الفصل

01 ) .  

  . 23/12/2020 : میو الترشحات ختم یقع : 03 الفصل

  11/12/2020 : في المرناقیة

  بلدیة رئیس  
  الدریدي  فیصل

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

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 ةببلدی العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب

  2020 لسنة المرناقیة

 بفتح یتعلق. 11/12/2020 في مؤرخ المرناقیة بلدیة رئیس من

 بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 بعنوان المرناقیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري

  . 2020 سنة

  المرناقیة بلدیــــــــــــــــــة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون وعلى

  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتـــھ التي النصوص جمیع وعلى

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ  2011 لسنة 89

 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 228 عدد األمر وعلى

  المرناقیة، بلدیة بإحداث المتعلق 1967

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومیة لإلدارات المشترك

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 11/12/2020 : في المؤرخ المرناقیة بلدیة رئیس قرار وعلى

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة

  ، 2020 سنة بعنوان



 

  3871صفحـة   2020ديسمبر  18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   89عـــــدد 

 11/12/2020 : في المؤرخ المرناقیة بلدیة رئیس قرار وعلى

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة

  . 2020 سنة بعنوان

  یلــــــــــــــي ما قرر

 23/01/2020 یوم ولفائدتھا المرناقیة ببلدیة یفتح :01 الفصل

 كاتب  رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة ألیاموا

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

2020 .  

 ) واحدة بخّطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : 02 الفصل

01 ) .  

   . 23/12/2020: یوم الترشحات ختم یقع : 03 الفصل

  11/12/2020: في المرناقیة

  بلدیة رئیس
  الدریدي  فیصل

  

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

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول رئیس تقني

  2020 لسنة المرناقیة

 بفتح یتعلق 11/12/2020 في مؤرخ المرناقیة ةبلدی رئیس من

 بالسلك  اول رئیس  تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 سنة بعنوان المرناقیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

2020 .  

  المرناقیة بلدیــــــــــــــــــة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي نونالقا وعلى

  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتـــھ التي النصوص عجمی وعلى

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ  2011 لسنة 89

 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 228 عدد األمر وعلى

   .المرناقیة بلدیة بإحداث المتعلق 1967

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 المشترك التقني بالسلك الخاص النظام بضبط المتعلق 1999

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة

2009 ،  

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي مراأل وعلى

  ، وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 02/09/2020

 22/09/2020 في المؤرخ المرناقیة بلدیة رئیس قرار وعلى

 تقني رتبة الى بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول رئیس

2020 .  

  یلــــــــــــــي ما قرر

 23/01/2021 یوم ولفائدتھا المرناقیة ببلدیة یفتح : األول الفصل

 رئیس تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 

   2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول

 ) واحدة بخطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : الثاني الفصل

01 ) .  

  . 23/12/2020: یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  11/12/2020 : في المرناقیة

  بلدیة رئیس  
  الدریدي  فیصل

  

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

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 بالملفات الداخلیة ظرةالمنا تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول رئیس تقني رتبة الى للترقیة

  2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة

          

 بضبط یتعلق 22/09/2020 في مؤرخ المرناقیة بلدیة رئیس من

 اول رئیس تقني رتبة الى بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 المرناقیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك قنيالت بالسلك

  . 2020 سنة بعنوان

  المرناقیة بلدیة رئیس ان
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   الدستور، على اإلطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون وعلى

  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتـــھ التي النصوص جمیع وعلى

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ  2011 لسنة 89

 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 228 عدد األمر وعلى

  المرناقیة، بلدیة بإحداث المتعلق 1967

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 المشترك التقني بالسلك الخاص النظام بضبط المتعلق 1999

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة

2009 ،  

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

  : یلـــــــــــــــــي ما قرر

 تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :1 ـلالفص

 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  اول رئیس

  . القرار ھذا

 تقني رتبة الى للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : 2 الفصل

 لیھا المشار العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول رئیس

 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون الرؤساء التقنیون اعاله

 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات  (5)

  . الترشحات

 بقرار أعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل

 الى بالنظر الراجعین االعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من

  . سواھم دون المحلیة الجماعة

   : القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  ، المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل

   لیةالتا بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  . ذاتیة سیرة-

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-

  . باإلدارة

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

 ، ملتقیات في المشاركة) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 والبحوث األعمال من نسخ االقتضاء وعند (... محاضرات

  . والمنشورات

 ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون-

  . المترشح الیھا

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض  : 5 الفصل

 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  . االرسال تاریخ معرفة

 الیھا المشار الداخلیة المناظرة ةلجن تركیبة تضبط : 6 الفصــل

  . المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین واقتراح الترشحات في النظر-

  . المناظرة في

   الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  . قبولھم یمكن الذین ترشحینالم قائمة اقتراح-

 تقدیم المترشح الیھا ینتمي التي االدارة رئیس یتولى : 7 الفصل

 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر

  : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة

  . العمل تنظیم-

  . الخدمة نوعیة-

  . والبحوث والتأطیر التكوین اعمال-

  . علیھا المتحصل والنتائج  المنجزة األعمال-

   (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد المترشح الى ویسند-

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار  المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا  علیھا المعروضة

 حدود وفي علیھا تحصلالم األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 عدة او مترشحان تحصل واذا شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع  نفس على مترشحین

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت واذا الرتبة
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 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل

 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا المشار

  . المناظرة

  22/09/2020 : في المرناقیة

  بلدیة رئیس  
  الدریدي  فیصل

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

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى یةللترق

  2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة

 11/12/2020 في مؤرخ المرناقیة بلدیة رئیس من         

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 بلدیة ئدةلفا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف

  . 2020 سنة بعنوان المرناقیة

  المرناقیة بلدیــــــــــــــــــة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون وعلى

  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط لمتعلقا 1983

 اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتـــھ التي النصوص جمیع وعلى

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ  2011 لسنة 89

 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 228 عدد األمر وعلى

   .المرناقیة بلدیة بإحداث المتعلق 1967

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص الساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . العمومیة لإلدارات شتركالم

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

  : یلـــــــــــــــــي ما قرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :1 الفصـل

 ألحكام وفقا مومیةالع لإلدارات المشترك  االداري بالسلك متصرف

  . القرار ھذا

 رتبة الى للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : 2 الفصل

 الیھ المشار العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون  المساعدون المتصرفون اعاله

 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات  (5) شرط

  . الترشحات

 بقرار أعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل

 مجموع من االقل على % 35 بنسبة المعنیة البلدیة رئیس من

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المساعدین المتصرفین

  . سواھم دون المحلیة الجماعة الى بالنظر والراجعین اعاله

   : القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  ، المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل

   التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة ججبالح ومدعم مفصل تلخیص-

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  . ینوبھ من او االدارة

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  ، العمومیة

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

 للمعني اداریة حالة آلخر الضابط القرار من صللأل مطابقة نسخة-

  ، باألمر

  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خالل العون على المسلطة التادیبیة العقوبات قرارات من نسخ-

 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)  الخمس

 خالل تأدیبیة بةعقو أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 القیمیة الوحدات في النجاح وشھائد  االدارة قبل من المنظمة التكوین

 (05) للخمس المستمر التكوین مراحل اطار في علیھا المتحصل

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة یرةاالخ سنوات
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 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل

 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  . االرسال تاریخ معرفة

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط: 6 الفصل

  ، والبیئة محلیةال الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  . المناظرة في المشاركة

   الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 بین تقییمي عدد اسناد للمترشح لمباشرا الرئیس یتولى : 7 الفصل

 بعھدتھ المنوطة للمھام ادائھ عن یعبر (20 -0) والعشرین الصفر

  . لعملھ ادائھ في واتقانھ

 تقییم اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  ، للمترشح العامة األقدمیة-

  ، للمترشح الرتبة في قدمیةاأل-

  ، للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

  اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات (05)  للخمس

 فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات (05) للخمس والمواظبة السیرة-

  ، المناظرة

 الیھ والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

  ، اعاله 7 بالفصل

 تتالءم اخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن

 بالمقاییس الخاّصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 بین یتراوح عدد مقیاس كل ویسند اللجنة اعضاء قبل من المذكورة

  . (20) والعشرین (0) الصفر

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار  المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 عدة او مترشحان تحصل واذا شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من موعالمج  نفس على مترشحین

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت واذا الرتبة

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 10 الفصل

 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا المشار

  . المناظرة

  11/12/2020 : في المرناقیة

  بلدیة رئیس  
  الدریدي  فیصل

  

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

 2020 سبتمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة الى للترقیة

  2020 لسنة المرناقیة ببلدیة

 بضبط یتعلق 22/09/2020 في مؤرخ المرناقیة بلدیة رئیس من

 بالسلك اول تقني رتبة الى بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 سنة بعنوان المرناقیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

2020 .  

  المرناقیة بلدیة رئیس ان

   الدستور، على اإلطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  ساسياأل القانون وعلى

  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتـــھ التي صالنصو جمیع وعلى

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ  2011 لسنة 89

 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 228 عدد األمر وعلى

   .المرناقیة بلدیة بإحداث المتعلق 1967

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 المشترك التقني بالسلك الخاص النظام بضبط المتعلق 1999

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة

2009 ،  

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد ئاسيالر األمر وعلى

  ، وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر
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  : یلـــــــــــــــــي ما قرر

 تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :1 الفصـل

 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

  . القرار

 تقني رتبة الى للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : 2 الفصل

 المترسمون التقنیون العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك اّول

 في األقل على اقدمیة سنوات  (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم في

  . الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه

 بقرار أعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل

 الى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة  المرناقیة بلدیة رئیس من

  . سواھم دون البلدیة

   : القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  ، المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 ان اعاله الیھا رالمشا للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل

   التالیة بالوثائق مصحوبة المرناقیة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  . ینوبھ من او االدارة

 الوظیفة في ترشحالم انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  ، العمومیة

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

 للمعني اداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  ، باألمر

  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 التي الملتقیات او التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك

  ، تقني رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض-

 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  ، اإلرسال تاریخ

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل

  ، والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات يف النظر-

  . المشاركة

   الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 بین تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل

 بعھدتھ المنوطة للمھام ادائھ عن یعبر (20 -0) والعشرین الصفر

  . لعملھ ادائھ في واتقانھ وانضباطھ

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : 7 الفصل

  ، للمترشح العامة األقدمیة-

  ، للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  ، للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من ھمافی المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین-

  ، تقني رتبة في التسمیة

  ، والمواظبة السیرة-

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-

  ، اعاله 6 بالفصل الیھ

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل الى ویسند-

 لجنة اعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)

  ، المناظرة

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار  المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

  . سنا ألكبرھم األقدمیة ھذه تساوت واذا الرتبة في ألقدمھم ةاألولوی

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل

 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا المشار

  . المناظرة

   22/09/2020 : في المرناقیة

  بلدیة رئیس 
  الدریدي  فیصل

  

------------------  
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  اللیل وادي

  

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 رتیة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  مستشار متصرف

  مقرر

 فتح  یتعلق2020دیسمبر 11في مؤرخ  اللیل وادي بلدیة رئیس من

 متصرف تبةر الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  2020 سنة بعنوان اللیل وادي بلدیة لفائدة  مستشار

  اللیل وادي بلدیة رئیس إن

   الدستور، على  اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى  

 عدد القانون وعلى    المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق  2018

 المتعلق 1983 مبردیس 12 في      المؤرخ 1983 لسنة 112

 المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط

 النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة  تممتھ أو   نقحتھ التي

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 المتعلق 1985 أفریل 04 في المؤرخ 520 عدد األمر وعلى 

 لسنة 115عدد الحكومي االمر اللیل،وعلى وادي بلدیة بإحداث

 النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020

  العمومیة، لالدارات المشترك االداري بالسلك الخاص االساسي

 یتعلق 2020 اوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى     

 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  العمومیة لالدارات المشترك االداري السلك

 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي االمر وعلى     

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات،

 14عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى     

 االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019سبتمبر 18 في المؤرخ

  بالبلدیات، الترسیم و والترقیة

 اكتوبر 09 في المؤرخ اللیل وادي بلدیة رئیس قرار وعلى    

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة

  2020 سنة بعنوان العمومیة داراتلال المشترك

  یلي ما قرر

 2020دیسمبر 28 یوم اللیل وادي ببلدیة تفتح  :األول الفصل

 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف

   2020 سنة بعنوان

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  :الثاني الفصل

(01)  

       2020دیسمبر 18 یوم الترشحات قائمة تختم :الثالث الفصل

 09في المؤرخ سابقھ القرار ھذا یلغي : الرابع الفصل

    2020اكتوبر

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف العام الكاتب : الخامس الفصل

  بلدیة رئیس
  اللوح رضا

  

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

  وشانةف

  

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة بمناظرة یتعلق

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 18 في مؤرخ فوشانة بلدیة رئیس من

 التقني بالسلك أول تقني رتبة ىإل للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  2020 سنة بعنوان فوشانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  فوشانة بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األســــــــاسي القـــــــانون على و

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الجماعات و الدولة ألعوان األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 1999 أفریل 12 في لمؤرخ1999 لسنة 821 عدد مراأل على و

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 أو نقحتھ التـــــــــي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات

 المـــــــــؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خــــــــــاصة و تممتھ

  .2009 جانفي 21 في
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 ماي 26  في المؤرخ 2016 لسنـة 600 عـدد األمـر وعلى     

  .فوشانة بلدیة بإحداث المتعلق 2016

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر على و

  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر على و

  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

  2020 نوفمبر 17في المؤرخ فوشانة بلدیة رئیس قرار على و

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني ةرتب

  .2020 سنة

  یلي مــــا قــــــرر

 2021 جانفي 31 یوم ولفائدتھا فوشانة ببلدیة یفتح :األول الفصل

 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 بــــــخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .واحدة

  .2020 دیسمبر 31 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  2020 نوفمبر 18 : في فوشانة

  بلدیة رئیس
  شریمة بن  نورالدین

  

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

  بوزلفة منزل

  

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار

 نوفمبر 20 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

 ھندسة تقني النتداب باالختبار خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك عامة اشغال اختصاص مدنیة

  2020 سنة بعنوان بوزلفة منزل بلدیة لفائدة بالبلدیات العمومیة

    : بوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن     

  الدســتور على االطــالع بعد     

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و 

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 خاصة و             تممتھ أو  نقحتھ التي  النصوص جمیع على

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة منزل

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر على و

 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982

 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  .1992 أوت 28 في

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 التقني لكبالس الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 لسنة 114 عدد باالمر المتمم و المنقح العمومیة لإلدارات المشترك

 عدد الحكومي االمر و 2019 جانفي 21 في المؤرخ 2009

  .2019 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 822 عدد االمر على و

 التقني كالسل رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1999

 المتمم و المنقح التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك

 في                    المؤرخ 2019 لسنة 1240 عدد باالمر

    .2019 دیسمبر 26

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة  823 عدد االمر على و

 لإلدارات المشترك التقني السلك تأجیر نظام بضبط المتعلق 1999

 المؤرخ 2019 لسنة 1241 عدد باألمر المتمم و المنقح میةالعمو

  .2019 دیسمبر 26 في

 افریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد  األمر على و

 و القصوى السن لتحدید الخاصة االحكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة

   العمومي القطاع في النتدابل الخارجیة المناظرات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

 الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 بعنوان بوزلفة منزل بلدیة بمیزانیة المرصودة االعتمادات على و

  . 2020 سنة
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  یـلـي مـا قــّرر

 یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة فتحت : األول الفصل        

 خارجیة مناظرة الموالیة األیام و 2021 فیـفري 25 الخمیس

 ھندسة) تقني النتداب شفاھي باختبار مشفـوعة كتابي باالختبـار

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك (عامة اشغال اختصاص : مدنیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل       

  .واحدة

 25 االثنین یوم الترشحات ختم تاریخ حدد : 3 الفصل      

  .2021 جانفـي

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل      

  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني الموقع و المحلیة

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار

 نوفمبر 20 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك مدنیة ھندسة تقني

  ةبوزلف منزل بلدیة لفائدة بالبلدیات

    :بوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن     

  الدسـتور على االطــالع بعـد     

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و 

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة عوانأل العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو  نقحتھ التي  النصوص جمیع على

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة منزل

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر على و

 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982

 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  .1992 أوت 28 في

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 التقني سلكبال الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 لسنة 114 عدد باالمر المتمم و المنقح العمومیة لالدارات المشترك

 عدد الحكومي االمر و 2019 جانفي 21 في المؤرخ 2009

  .2019 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 822 عدد االمر على و

 التقني لكالس رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1999

 المتمم و المنقح التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك

 في                    المؤرخ 2019 لسنة 1240 عدد باالمر

    .2019 دیسمبر 26

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة  823 عدد االمر على و

 لإلدارات المشترك التقني السلك تأجیر نظام بضبط المتعلق 1999

 المؤرخ 2019 لسنة 1241 عدد باألمر المتمم و المنقح ومیةالعم

  .2019 دیسمبر 26 في

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد  األمر على و

 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول مناظرات و لالنتداب باالختبارات

  . عمومیةال اإلدارات تنظمھا

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

 الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 مناظرة بفتح المتعلق 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ القرار على و

 منزل بلدیة لفائدة (مدنیة ھندسة ) تقني النتداب باالختبارات خارجیة

   2020 سنة بعنوان بوزلفة

 لسنة بوزلفة منزل بلدیة بمیزانیة  المرصودة االعتمادات على و

2020.  

  یـلـي مـا قــّرر

 المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل      

 بالسلك (مدنیة ھندسة) تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات الخارجیة

  .بوزلفة منزل بلدیة ائدةلف العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 ) تقني النتداب الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصل      

 العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص

  :على المحرزین للمترشحین

 للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسلمة سامي فني شھادة 1 ـ

 التكنولوجیا و التطبیقیة علوملل الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیة

  .لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو

 األولى المرحلة من تقنیة صبغة ذات منظرة تكوینیة شھادة أو 2 ـ

  .لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو العالي التعلیم من

  .الذكر سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة أو 3 ـ
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 (40) أربعین سنھم تتجاوز لم الذین المترشحین مطالب قبول یقع

 بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر یتم و سنة

 الخمس خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة ذلك و التشغیل

 تسجیل عدم صورة وفي .التسجیل ھذا تاریخ تلي التي سنوات

 جانفي غرة یوم القصوى السن تقدیر یتم التشغیل مكتب في المترشح

   .المناظرة فیھا تفتح التي السنة من

 بقرار أعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : 3 الفصل       

 الخطط عدد :القرار ھذا یضبط و بوزلفة منزل بلدیة رئیس

 فتح تاریخ ـ الترشحات قائمة ختم تاریخ ـ للتناظر المعروضة

  .المناظرة

 الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل       

 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل أعاله

 رسالة بواسطة ارسالھا و الترشح استمارة سحب ثم للغرض

 علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ االشعار مع الوصول مضمونة

 یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة تكون و المناظرة فتح بقرار

   : التالیة الوثائق

   : للمناظرة الترشح عند : أ

 االلكتروني الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم) ترشح استمارة ـ1

  (www.concours.gov.tn العمومیة المناظرات لبوابة

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة ـ2

 الى بالنسبة مصحوبة  العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة ـ3

  .معادلة بشھادة األجنبیة الشھائد

  عنوانھ و المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان انظرف ـ4

 بأحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة ـ5

 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب

 في أشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب

 القانونیة السن من خدماتال مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  .باألمر للمعني القصوى

 او للبلدیة الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم التي الملفات تقبل ال ـ

  .الترشحات قائمة غلق بعد الواردة

   : المناظرة في النجاح بعد : ب

 على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون ـ1

  .شھرا (3) ثالثة من اكثر تسلیمھ تاریخ

 من اكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون ـ2

  .أشھر (3) ثالثة

  .حدیثتان شمسیتان صورتان ـ3

  .یعادلھا ما او العلمیة الشھادة من لالصل مطابقة نسخة ـ4

 أشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة شھادة ـ5

 المفروضة الذھنیة و یةالبدن المؤھالت فیھ تتوفر المترشح ان تثبت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس

  .للصحة عمومیة

 عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل       

 جمیع یتضمن لم او السریع البرید او الوصول مضمون البرید طریق

 تعتمد و رالقرا ھذا من (أ فقرة ) الرابع الفصل الیھا المشار الوثائق

  .الترشح ملف ارسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة

 حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : 6 الفصل        

 وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في المشاركة

  .المناظرة لجنة من

 الیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 7 الفصل       

 بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة أعاله

   :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و المحلیة

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح ـ1

 و الكتابیة االختبارات سیر على االشراف و الملفات دراسة ـ2

  الشفاھیة

  الجدارة حسب المترشحین ترتیب ـ3

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة قتراحا ـ4

 على أعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل : 8 الفصل     

  :التالیة االختبارات

  األولى القبول اختبار ـ

  النھائي القبول اختبار ـ

  : یلي كما االختبارات ھذه اجراء یتم

  : االولي القبول اختبار : أ

  تقني موضوع حول كتابي اختبار ـ

  ساعات 03 : المدة ـ

  2 : الضارب ـ

 اختیار حسب الفرنسیة باللغة او العربیة باللغة االختبار ھذ یجري

  . المترشح

 طریق عن األولى القبول اختبار في الناجحین المترشحین اعالم یتم ـ

 اجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن او فردیة مكاتیب

  .اریخھت و النھائي القبول اختبار
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  .القرار لھذا المصاحب بالملحق األولى االختبار برنامج یضبط

  : النھائي القبول اختبار :ب

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار ـ

 عن السؤال اختیار یقع ، المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 السؤال الابد في المترشح رغب اذا ما صورة في و السحب طریق

  .اثنین على الیھ یسند الذي العدد یقسم

   : یلي كما ضاربھ و الشفاھي االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

                   المدة               شفاھي :     االختبار نوعیة

  الضارب                         النقاط عدد 

 بین یتراوح عدد           دقیقة 20             التحضیر ـ

  دقیقة 20        العرض ـ1      العشرین و الصفر

  دقیقة 20       الحوار ـ

 اختیار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة االختبار ھذا یجرى و

  .المترشح

 یسند و اثنین مصححین على االختبارات تعرض : 9 الفصل     

 و (20)عشرینال و (0) الصفر بین یتراوح عدد اختبار كل الى

 في و .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد یكون

 اصالح إعادة تتم نقاط (4) األربع یفوق الفارق كان ان ما صورة

 النھائي العدد یكون و آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار

  .األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا

 (6) الستة دون عدد على لحصولا عن ینتج : 10 الفصل     

  .المترشح قبول رفض األولى القبول اختبار في (20) عشرین على

 اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم : 11 الفصل    

  .الشفاھي االختبار إلجراء االولي القبول

 لم ان نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال : 12 الفصل    

 على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط من مجموع على یتحصل

  (الكتابي و الشفاھي) االختبارین مجموع الى بالنسبة األقل

 في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحان تحصل اذا و

  .سنا ألكبرھم األولویة تكون االختبارات جمیع

 طیلة المترشحین تصرف تحت توجد ان یمكن ال : 13 الفصل    

 أي ال و مذكرات ال و نشریات ال و كتب ال االختبارات اءاجر مدة

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

 ضبطھ تم غش محاولة او غش كل عن ینتج : 14 الفصل    

 المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة

 حرمانھ و اجراھا التي اراتاالختب الغاء و االمتحان قاعة من حاال

 امتحان او مناظرة كل في سنوات (5) خمس لمدة المشاركة من

 المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا یتم و .الحق اداري

 الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر اعداد یتم كما لذلك

  .الغش محاولة او للغش تفطن

 تفاضلیا المترشحین ترتیب رةالمناظ لجنة تتولى : 15 الفصل   

 تقترح و الشفاھي و الكتابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل حسب

   :نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في قائمتین

  : االصلیة القائمة : أ

 ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن

 في و المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود

  : التكمیلیة القائمة : ب

 عدد من تقدیر أقصى على %50 حدود في القائمة ھذه اعداد یتم 

 االقتضاء عند اإلدارة لتمكین االصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .ملھمع بمراكز یلتحقوا لم الذین و الناجحین المترشحین تعویض من

 القائمة و االصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 16 الفصل 

 النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة

 من العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  (مدنیة ھندسة) تقني

   .بوزلفة منزل بلدیة رئیس قبل

 بالقائمة بالتصریح بوزلفة منزل بلدیة تقوم : 17 الفصل    

  .عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین استدعاء و االصلیة

 من بدایة تقدیر اقصى على (30) یوم ثالثین أجل انقضاء عند و

 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى االصلیة، بالقائمة التصریح تاریخ

 علیھم بأن بالتسلیم االشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة

 أو یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز اللتحاقا

 الناجحین المترشحین قائمة من یحذفون و للتسمیة رافضین یعتبرون

 التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم یتم و المناظرة في

  .التفاضلي الترتیب حسب ذلك و

 تقدیر اقصى لىع اشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل ینتھي و

   .االصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 18 الفصل       

  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني الموقع و المحلیة

   ( الكتابي ) االولي االختبار محاور /1

   بناء : المحور

 نظام كل مزایا ـ إنجازھا شروط ـ األسس أنواع مختلف ) األسس ـ

  (مساوئھ و

 ـ الداخلیة الحواجز و الجدران ) الكبرى المنشآت و الفوقیة البنایات ـ

  (...المفتوحة الجدران و الثابتة الجدران ـ الساترة الحواجز
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 خاصة ابار ـ بالوعات ـ خنادق) : المستعملة المیاه قنوات مد ـ

   (المتعفنة بالمیاه

   الطرقات : المحور

   : الخیارات لمختلف كمشتر قسم ـ أ

 نسبة ـ الجسور و للطرقات االقتصادي المردود حول أولیة مفاھیم ـ

  الداخلي المردود

  الحساب و التعداد ـ

 ـ للطریق السطحیة الصفات و بالعربات تتعلق أولیة مفاھیم ـ

 تحمل على الطریق قدرة ـ بالطرقات المتعلقة الھندسیة الخاصیات

  الحركة

 المحلالت و الرمل خلیط و الجبس ـ االسمنت ـ الكلس ـ

  .االسمنت و بالكلس الرمل خلیط  الباطون ـ الھیدرولوكربونیة

   : الطرقات اختیار ـ ب

 حراریة تقلیدیة تجارب و التجارب حسب االتربة أصناف ترتیب ـ

  (بروتور ـ ب ـ س بمؤشر ) جوفیة

 أنواع مختلف كثافة حساب ضبط ـ بناؤھا و الطرقات تصور ـ

   قاتالطر

  الجوالن طبقات و القاعدة طبقات ـ األسس طبقات ـ

  اللینة و الصلبة الطرقات بین المقارنة ـ

 ) المعبدة غیر الطرقات و المعبدة الطرقات استغالل و صیانة ـ

   (الدوریة الصیانة و المتداولة الصیانة

   : الطرقات دراسة اختیار ـ ج

  مراحلھ مختلف ـ الطرقات مشاریع اعداد ـ

  طریق لمشروع الضروریة الوثائق و العناصر تلفمخ ـ

  نظمھا و الطرقات قواعد ـ

  طبقاتھا مختلف في الطرقات سماكة احتساب ـ

 عالقة لھا التي المشاكل كل تتضمن الطریق من جزء دراسة ـ

 استعمال المادة بھاتھ یتعلق فیما یمكن ) إنجازھا المزمع بالطرقات

  (البیانیة اللوحات مثل الكتب مختلف و العمل بھا الجاري القواعد

   : االتربة مخبر ـ د

  األسس تربة ـ

  الطرق : االتربة معرفة ـ

  (الماء سیالن ـ النفود قابلیة قیاس) االتربة ھیدرولیكي ـ

  (المتماسكة و للتفتت القابلة) االتربة قص في الصالبة ـ

  االتربة تمتین و تكدیس ـ

 الخاصیات ـ جارةللح الجیولوجي الترتیب ) الطرقات مواد ـ

  (الحجارة تمییز تجارب ـ  للحجارة الكیمیائیة الفیزیائیة

    : (الشفوي ) عامة ثقافة : النھائي االختبار محاور /2

  : التونسي اإلداري التنظیم ـ

  المركزیة اإلدارة ـ

  الجھویة اإلدارة ـ

   (البلدیة ) المحلیة اإلدارة ـ

   التونسي االقتصادي التنظیم ـ

  ( ثقافیة ـ اجتماعیة ـ اقتصادیة ـ سیاسیة ) لساعةا أحداث ـ

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار

 2020 نوفمبر 10في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار

 كاتب رتبة ىال االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك   تصرف

  2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدســتــور على االطــالع بعـد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

  ةالمحلی الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 المرسوم خاصة و   تممتھ أو  نقحتھ التي  النصوص جمیع على

  .2011 تمبرسب 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة منزل

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       

  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب المتعلق
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 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       

 الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلدیات الترسیم و

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و       

 الى  االستثنائیة للترقیة التناظر یفیةك و مقاییس بضبط المتعلق

  .العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف

 10 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و      

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020 نوفمبر

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى  االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و      

  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل        

 بالملفات داخلیة مناظرة لموالیةا األیام و 2020 دیسمبر 25 الجمعة

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

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

 نوفمبر 25 األربعاء یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

2020.  

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار

 2020 نوفمبر 10 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار

 رتبة الى نائیةاالستث للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك   مستشار متصرف

  2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدســتــور على االطــالع بعـد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

  المحلیة جماعاتال بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و  تممتھ أو  نقحتھ التي  النصوص جمیع على

  .2011 سبتمبر 23 في ؤرخالم 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة منزل

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 2018 یةجویل 03 في المؤرخ جلسة محضر على و

  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و

 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و       

 مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر یةكیف و مقاییس بضبط المتعلق

  .العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 10 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و      

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020 نوفمبر

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى  االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و      

  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل        

 بالملفات داخلیة مناظرة لموالیةا األیام و 2020 دیسمبر 25 الجمعة

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعـنوان العمومیة لإلدارات المشترك

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

 25 األربعاء یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل       

  .2020 نوفمبر

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب
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------------------  

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار

 2020 نوفمبر 10 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار

 رتبة الى االستثنائیة یةللترق بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك   رئیس متصرف

  2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدســتــور على االطــالع بعـد        

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

  المحلیة الجماعات بمجلة لمتعلقا 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 المرسوم خاصة و     تممتھ أو  نقحتھ التي  النصوص جمیع على

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 دعد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة منزل

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و

  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و

 و الترقیة و  االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلدیات الترسیم

 المتعلق 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و

 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط

  .العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك

 نوفمبر 10 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020

 المشترك دارياإل بالسلك رئیس متصرف رتبة الى  االستثنائیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و

  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 25 الجمعة یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل

 للترقیة بالملفات داخلیة اظرةمن الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

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

 نوفمبر 25 األربعاء یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

2020.  

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ذاھ ینشر : 4 الفصل

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار

 2020 نوفمبر 10 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار

 رتبة ىال االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك   عام متصرف

  2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدســتــور على االطــالع بعـد        

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

  المحلیة عاتالجما بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 المرسوم خاصة و   تممتھ أو  نقحتھ التي  النصوص جمیع على

  .2011 سبتمبر 23 في خالمؤر 2011 لسنة 89 عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة منزل

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و

  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و

 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلدیات الترسیم

 المتعلق 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و

 رتب مختلف الى  االستثنائیة للترقیة رالتناظ كیفیة و مقاییس بضبط

  .العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك



 

  89عــــــدد   2020ر ديسمب 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3884صفحــة 

 نوفمبر 10 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة الى  االستثنائیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و

  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 25 الجمعة یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة الى االستثنائیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

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

 نوفمبر 25 األربعاء یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

2020.  

  . المحلیة للجماعات ةالرسمی بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار

 2020 نوفمبر 10 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار

 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري كبالسل   مساعد متصرف

  2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدســتــور على االطــالع بعـد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 المرسوم خاصة و   تممتھ أو  نقحتھ التي  النصوص جمیع على

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة منزل

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       

  . بوزلفة بمنزل البلدي لسالمج بتنصیب المتعلق

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       

 الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلدیات الترسیم و

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و       

 الى  الستثنائیةا للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  .العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف

 10 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و      

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020 نوفمبر

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى  االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان عمومیةال لإلدارات المشترك

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و      

  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل        

 بالملفات ةداخلی مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر 25 الجمعة

 اإلداري بالسلك مساعـد متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

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

 نوفمبر 25 األربعاء یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

2020.  

  . المحلیة للجماعات الرسمیة الجریدةب القرار ھذا ینشر : 4 الفصل

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

 2020 نوفمبر 10 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار

 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك   فمتصر

  2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن



 

  3885صفحـة   2020ديسمبر  18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   89عـــــدد 

  الدســتــور على االطــالع بعـد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد ونالقان على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983

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

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة منزل

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و

  . بوزلفة بمنزل البلدي مجلسال بتنصیب

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و

 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

 المتعلق 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و

 رتب مختلف الى   االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط

  .العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك

 نوفمبر 10 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى  االستثنائیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و

  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 25 الجمعة یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف بةرت الى االستثنائیة

  .2020 سنة بعـنوان العمومیة

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

 25 األربعاء یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  .2020نوفمبر

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل

  یةبلد رئیس 
  قوبعة  الحبیب

  

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

  العالیة

  

 یتعلق 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار

  2019 لسنة العالیة ببلدیة المیزان ختم بقرار

  :على إطالعھ بعد العالیة بلدیة رئیس إن

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد القانون -
  المحلیة، الجماعات مجلة بإصدار والمتعلق

 بلدیة بإحداث المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ األمر -
  العالیة،

  ،2020 ماي 30 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة -

  :یلي ما قرر

 أنظر) 2019 لسنة العالیة ببلدیة المیزان ختم قرار :وحید فصل

  (الملحق

  بلدیة رئیس
  سالم بن حمادي

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 9  في مؤرخ 2020   سنةل 33 عدد قرار

 تقدیم عند فني ملف أو بناء رخصة تقدیم ضرورة یخص بقرار

  العمومیة بالشبكات الربط مطالب

  :على إطالعھ بعد العالیة بلدیة رئیس إن

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد القانون -

  المحلیة، الجماعات مجلة بإصدار والمتعلق

 بلدیة بإحداث المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ األمر -

  العالیة،

 2016 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر -

 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط والمتعلق

  إستخالصھا،

 ضبط حول 2016 جویلیة 02 بتاریخ 19 عدد البلدي القرار -

  استخالصھا، في لمحلیةا للجماعات المرخص المعالیم تعریفة

  ،2020 دیسمبر 05 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة -

  :یلي ما قرر



 

  89عــــــدد   2020ر ديسمب 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3886صفحــة 

 ملف أو البناء رخصة من بنسخة اإلستظھار ضرورة :األول الفصل

 المحالت بإستثناء العمومیة بالشبكات للربط مطلب تقدیم عند فني

  .العمرانیة المنطقة داخل الكائنة القدیمة

 دیسمبر 11 من بدایة التنفیذ حیز القرار یدخل :الثاني الفصل

2020.  

 الفنیة الفرعیة اإلدارة ومدیر للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل مكلفون بالعالیة المالیة وقابض

  بلدیة رئیس 
  سالم بن حمادي

  

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

 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

  العام للطریق الوقتي اإلشغال معلوم تعریفة ضبط یخص بقرار یتعلق

  :على إطالعھ بعد العالیة بلدیة رئیس إن

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد القانون -

  المحلیة، الجماعات مجلة بإصدار والمتعلق

 بلدیة بإحداث المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ األمر -

  عالیة،ال

 2016 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر -

 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط والمتعلق

  إستخالصھا،

 ضبط حول 2016 جویلیة 02 بتاریخ 19 عدد البلدي القرار -

  استخالصھا، في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة

  ،2020 نوفمبر 30 بتاریخ منعقدال البلدي المجلس مداولة -

  :یلي ما قرر

 الوقتي اإلشغال لمعلوم الجدیدة التعریفة تضبط :األول الفصل

 بتوفیر مربع متر 67 عن تقل أو تساوي التي للبنایات العام للطریق

 والحاالت المعوزة العائالت إستثناء مع دینار 200بـ قار مبلغ

 االجتماعیة الشؤون نةلج على ملفاتھم عرض یتم التي االجتماعیة

  .اإلعاقة وحاملي السند وفاقدي والشغل

 كل مكلفان بالعالیة المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في

  بلدیة رئیس  
  سالم بن حمادي 
  

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

  تبرسق

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 إجراء موعد بتأجیل یتعلق 2020 دیسمبر 08 في مؤرخ بقرار

 مدنیة ھندسة اختصاص تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة

 بعنوان تبرسق بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  2020 سنة

 دیسمبر 08 في مؤرخ تبرسق بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــرار

 باالختبارات الخارجیة المناظرة إجراء موعد بتأجیل یتعلق 2020

 المشترك التقني بالسلك مدنیة ھندسة اختصاص تقني النتداب

  .2020 سنة بعنوان تبرسق بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  االطالع، بعد تبرسق بلدیة رئیس إن

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983دیسمبر

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1904 فیفري 09 في المؤرخ األمر وعلى

  تبرسق،

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 األمر وعلى-

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 26 في المؤّرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر خاّصةو تممتھ

  ،2019 دیسمبر

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر وعلى

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات بصیغ المتعلق

 كیفیة بضبط المتعلق 2020 سبتمبر 16 في المؤرخ القرار وعلى

 ھندسة اختصاص تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم

  .تبرسق ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك مدنیة

 مناظرة بفتح المتعلق 2020 سبتمبر 21 في المؤرخ القرار وعلى

 بالسلك مدنیة ھندسة اختصاص تقني النتداب باالختبارات خارجیة

 سنة وانبعن تبرسق بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 75 عدد المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة والمنشور 2020

  .2020أكتوبر 30 في المؤرخة 2020 لسنة

  ."كورونا فیروس" انتشار جّراء االستثنائیة للظروف ونظرا   



 

  3887صفحـة   2020ديسمبر  18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   89عـــــدد 

  :یــــــــــــــــــــــــــــلي ما قــــــــــــــــــــــــــــّرر

 باالختبارات الخارجیة مناظرةال إجراء موعد یؤجل :األول الفصل

 المشترك التقني بالسلك مدنیة ھندسة اختصاص تقني النتداب

 2020 دیسمبر 27 یوم إلى تبرسق بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  .الموالیة واألیام

  2020 دیسمبر 08 : في تبرســـــق

  بلدیة رئیس
  بالطاھر  أنیس

  

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

  فریانة

  

 یتعلق 2020 جویلة 23  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعــلـــق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  .  2020 سنة بعنوان فریانة

   

 2020 جویلیة 24 : فـــي مـــؤرخ فریـانـة بلدیـة رئیس مــنفرار 

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعــلـــق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

   .  2020 سنة بعنوان فریانة

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن 

  ، الــدستــور على  اإلطالع بعد

 9 في خالمؤر 2018 لسنة 29 عـــدد األساسي القانون وعلى  

    المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 فــي المؤرخ 1983 لـسنة 112 عـدد الـقـانـون وعلـى  

 ألعـــوان العـــام األساسي الـنظام بضبط الـمتعلق 1983 دیسمبر

 الصبغــة ذات العمــومیــة والمؤسسات المحلیة والجماعات الـدولـة

 وخاصة تممتــھ أو نقحتــھ التي صالـنصو جمیـع وعلـى اإلداریــة

   2011 سبتمبر 23 في والمؤرخ 2011 لسنة 89 عــدد المـرسوم

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 أو تممتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة و          نقحتھ

   2012 أكتوبر 10 في

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى

  . وأعضائھــا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلـى

 و االنتداب آلیات و           صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات الترسیم و الترقیة

 جویلیة 24 فـي المؤرخ فریانة بلدیة رئیس السید قرار وعلى

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلــق  2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة

   .  2020 سنة بعنوان  العمومیة

  ** یلـــي مــا ــــررقـ **

 2020 أكتوبر 21 یــوم ولفائدتھا فریانة ببلدیة تفتح : األول الفصل

 كاتب رتبــة إلــى للترقیــة بالملفــات داخلیــة مناظرة الموالیة واألیام

  .العمومیة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلك تصرف

 .(02) بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 02 الفصـل

            

  . 2020 سبتمبر 21  یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 03 الفصـل

                                                                

  بلدیة رئیس                                                

  سعداوي  فتحي

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

 یتعلق 2020 جویلة 23  في رخمؤ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

  . 2020 سنة بعنوان  فریانة بلدیة لفائدة  العمومیة

     

 لیةجوی 24 : فـــي مـــؤرخ فریـانـة بلدیـة رئیس مــن قــــرار

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعــلـــق  2020

  المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة

   . 2020 سنة بعنوان  فریانة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن 

  ، الــدستــور على  اإلطالع بعد

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـــدد اسياألس القانون وعلى  

    المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 فــي المؤرخ 1983 لـسنة 112 عـدد الـقـانـون وعلـى  

 ألعـــوان العـــام األساسي الـنظام بضبط الـمتعلق 1983 دیسمبر



 

  89عــــــدد   2020ر ديسمب 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3888صفحــة 

 الصبغــة ذات العمــومیــة والمؤسسات المحلیة والجماعات الـدولـة

 وخاصة تممتــھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلـى اإلداریــة

 2011 سبتمبر 23 في والمؤرخ 2011 لسنة 89 عــدد المـرسوم

.  

 بلـدیة بإحداث المتعلق 1920 نوفمبر 18 في المؤرخ األمر وعلـى

  . فریانة

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي امالنظ بضبط المتعلق 1998

 أو تممتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة و نقحتھ

  . 2012 أكتوبر

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 االداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق2020

  . العمومیة لالدارات المشترك

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلـى

            الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات الترسیم و   

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى

  ــاوأعضائھ الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  **  یلــي مــا قــرر  **

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل

 وفقا العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 02 الفصـل

 لإلدارات  المشترك اإلداري لكبالس مساعد متصرف رتبة إلى

 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون التصرف كتبة العمومیة

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

                          .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 03 الفصـل

 بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و البلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون فریانة

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 04 الفصل

  :التالیة بالوثائق مصحوبة فریانة بلدیة ىلد ترشحھم مطالب یودعوا

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مفصل و مدعم تلخیص -

 من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  العمومیة

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -

  باألمر

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -

 الخمس خالل تأدیبیة بةعقو أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

 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

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و

  . الترشحات

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط – 05 الفصل

 اللجنة ھذه تتولى فریانةو بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

  .المشاركة

 في ددةالمح للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-

  الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى – 06 الفصل  

 و (0) الصفر بین یتراوح مغلق ظرف في بالمناظرة خاص

 انضباطھ و بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر ( 20) العشرین

  .لعملھ أدائھ في إتقانھ و

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى – 07 الفصل

  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-

   تصرف كاتب رتبة في یةالتسم



 

  3889صفحـة   2020ديسمبر  18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   89عـــــدد 

  المواظبة و السیرة-

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

  أعاله

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و

 الخاصة الضوارب تضبط و المترشح صنف أو رتبة خصوصیة

 مقیاس كل إلى یسند و .اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى – 08 الفصل

 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حالة في و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب األولویة طىتع التساوي

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى أقدمیتھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط – 09 الفصل

 لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

               .المناظرة

 المحلیة للجماعات الرسمیة یدةبالجر القرار ھذا ینشر – 10 الفصل

   

  بلدیة رئیس
  سعداوي  فتحي

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 23  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

  . 2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة ائدةلف 

     

 جویلیة 24 : فـــي مـــؤرخ فریـانـة بلدیـة رئیس مــن قــــرار

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعــلـــق  2020

 لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة

   . 2020 سنة وانبعن فریانة بلدیة لفائدة  العمومیة

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن 

  ، الــدستــور على  اإلطالع بعد

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـــدد األساسي القانون وعلى  

    المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 فــي المؤرخ 1983 لـسنة 112 عـدد الـقـانـون وعلـى  

 ألعـــوان العـــام األساسي نظامالـ بضبط الـمتعلق 1983 دیسمبر

 الصبغــة ذات العمــومیــة والمؤسسات المحلیة والجماعات الـدولـة

 وخاصة تممتــھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلـى اإلداریــة

   2011 سبتمبر 23 في والمؤرخ 2011 لسنة 89 عــدد المـرسوم

 بلـدیة بإحداث المتعلق 1920 نوفمبر 18 في المؤرخ األمر وعلـى

  . فریانة

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 أو تممتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة و نقحتھ

  . 2012 أكتوبر

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي مراأل وعلى

   وأعضائھــا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلـى

 الترسیم و  الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات

  **  یلــي مــا قــرر  **

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل

 وفقا العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 02 الفصـل

 العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون الراقنون و رةاإلدا مستكتبو

 تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط

                          .الترشحات ختم

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 03 الفصـل

 بلدیة إلى النظرب الراجعین األعوان لفائدة و البلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون فریانة

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 04 الفصل

  :یةالتال بالوثائق مصحوبة فریانة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مفصل و مدعم تلخیص -

 من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل



 

  89عــــــدد   2020ر ديسمب 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3890صفحــة 

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  العمومیة

  الحالیة بةالرت 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 أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -

 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح لسنة السابقة خیرةاأل سنوات (05)

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ -

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

  .إدارة مستكتب رتبة

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و

  . الترشحات

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة ةتركیب تضبط – 05 الفصل

 ذلك و المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من قرار بمقتضى أعاله

    فریانة بلدیة رئیس من باقتراح

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر -

  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-

  الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى – 06 الفصل  

 و (0) الصفر بین یتراوح مغلق ظرف في بالمناظرة خاص

 انضباطھ و بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر ( 20) العشرین

  .لعملھ دائھأ في إتقانھ و

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى – 07 الفصل

  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة لقب من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-

  راقن أو إدارة مستكتب رتبة في التسمیة

  المواظبة و السیرة-

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

  أعاله

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و

 الخاصة الضوارب تضبط و المترشح صنف أو رتبة خصوصیة

 مقیاس كل إلى یسند و.اللجنة أعضاء قبل من ةالمذكور بالمقاییس

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى – 08 الفصل

 حسب المترشحین ترتیب القرارو ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حالة في و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى التساوي

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى أقدمیتھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط – 09 الفصل

 لجنة من باقتراح و  البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

               .المناظرة

   المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر – 10 لالفص

  بلدیة رئیس
  سعداوي  فتحي

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

  مساكن

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 كــاتــب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بقراریتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصــرف

  .2021 سنة بعنوان مساكن

   

 2020 أكتوبر 30في مؤرخ مساكن بلدیة رئیس من قــــــــــرار

 كــاتــب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصــرف

   .2021 سنة بعنوان مساكن

  مساكــــن بلدیــــة رئیـــس إن

  ، الدستـــــور علـــى اإلطــــالع بعـــد

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات



 

  3891صفحـة   2020ديسمبر  18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   89عـــــدد 

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 في الـــمؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانـــــون علـــى و

   المحلـــــــیة الجـــــماعات بمجلــــة المتــــعلق 2018 مــــاي 09

 بلدیة داثبإح المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمر على و

  ، مساكن

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . العمومیة إلداراتل المشترك

 أكتوبر 30في المؤرخ مساكن بلدیـة رئیس قرار على و

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

 العمومیة لإلدرات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

  . 2021 سنة بعنوان

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  یلـــــــــــــــي مــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 05 الجمعة یوم لفائدتھا و مساكن ببلدیة یفتـح  : األول الفصل

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2021 فیفري

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تـــصرف كاتـــب رتبة

  . 2021 سنة بعنوان

 10 بــــ شغـورھا سد المراد الخطط عـدد حـدد : الثاني الفصـل

  . خطة

 جانفي 05 الثالثاء یــوم التـرشحــات ختـــم یقــع : الثـالـث الفصـل

2021.   

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق اربقر

 مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  .2021 سنة بعنوان

      

 في مؤرخ مساكن بلدیة رئیس من قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 إلى للترقیة بالملفات یةداخل مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 30

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة

   .2021 سنة بعنوان مساكن بلدیة

   مساكــــن بلدیــــة رئیـــس إن       

  ، الدستـــــور علـــى اإلطــــالع بعـــد     

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 في الـــمؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانـــــون علـــى و

   المحلـــــــیة الجـــــماعات بمجلــــة المتــــعلق 2018 مــــاي 09

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمر على و

  ، مساكن

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 14 عدد األمر خاصة و تممتھ

2009 ،  

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم

 أكتوبر 30في المؤرخ مساكن لدیـةب رئیس قرار على و

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

 العمومیة لإلدرات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى

  . 2021 سنة بعنوان

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  یلـــــــــــــــي ـــــــــــــــامـ قـــــــــــــــــــــــرر

 فیفري 05 الجمعة یوم لفائدتھا و مساكن ببلدیة یفتـح : األول الفصل

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2021

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقنـي بالسلك تقنـي مساعـد

2021 .  

 05 بــــ شغـورھا سد المراد الخطط عـدد حـدد : الثاني الفصـل

  . خطط

 جانفي 05 الثالثاء یــوم التـرشحــات ختـــم یقــع : الثـالـث الفصـل

2021 .   
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  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 للترقیة بالملفات خلیةالدا المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى

  البلدیات لفائدة

      

 30 في المؤرخ مساكن بلدیة رئیس من قــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020 أكتوبر

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني اعدمس رتبة إلى للترقیة

  . البلدیات لفائدة العمومیة

  ، مساكـــن بلدیـــة رئیـــس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد و

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة سساتالمؤ و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون وعلــــى

   ـــةالمحلیـ الجـــماعات بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر وعلى

  ، مساكن

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 14 عدد األمر خاصة و تممتھ

2009 ،  

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  ا یليمـــــ قــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  : ولاأل الفصل

 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

   القرار ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن  : الثاني الفصل

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى

 خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون التقنیون ألعوانا

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

   الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة لجماعةا إلى

  : القرار ھذا یضبط و

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابـع الفصل

 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أو

  : الیةالت

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-

 من ممضي التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة

  ، ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

 الوظیفة في المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  ، العمومیة

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

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  باألمر،

  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

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

  ، تقني عون رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و

 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  . اإلرسال تاریخ

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامس الفصل

 ھذه تتولى و    المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة
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 حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح و الترشحات في النظر-

  المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و ملفاتال تقییم-

  ، الغرض

  ، قبولھم یمكن اللذین المترشحین قائمة إقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : السادس الفصل

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

  ، لعملھ دائھأ في إتقانھ و إنظباطھ و بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السابع الفصل

  ، للمترشح العامة األقدمیة-

  ، للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  ، للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الملتقیات و التكوین-

  ، يتقن عون رتبة في التسمیة منذ

  ، المواظبة و السیرة-

 المشار و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-

  ، أعاله 6 بالفصل إلیھ

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

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

  المناظرة

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار مناظرةال لجنة تتولى : الثامن الفصل

 المترشحین ترتیب و       القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 إذا و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل

 تعطى األقدمیة ھذه اوتتس إذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون

  . سنا ألكبرھم األولویة

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل

 بإقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل

   التونسیة

  بلدیة یسرئ  
  علیة  دمحم   

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تـصـرف كـاتـب رتبة إلى

  . المحلیة بالجماعات العمومیة

  ـــــــــــــــــــــرارقـــــــــــ

 المتعلق 2020أكتوبر 30 في المؤرخ مساكن بلدیة رئیس من

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تـصـرف كـاتـب

  . المحلیة بالجماعات

  ، مساكــــن بلدیـــة رئیـــس إن     

  ، الدستور على اإلطالع بعد و     

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون وعلــــى

   المحلیــــة الجـــماعات بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر وعلى

  ، مساكن

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . العمومیة لإلدارات المشترك

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ بلديال المجلس تنصیب محضر على و

  مــــــایلــــــــــي قــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل

 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة الملفاتب الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن   : الثاني الفصل

 أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون الراقنون و اإلدارة مستكتبو

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

  . الترشحات
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 أعاله إلیھا لمشارا بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  ، المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار ناظرةللم المترشحین على یجب : الرابـع الفصل

 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أو

  : التالیة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-

 ھذا یكون و    المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند العسكریة

  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضي التلخیص

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

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  باألمر

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 إدارة مستكتب خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

  . راقن أو

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و

  اتالترشح

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامـس الفصل

 ھذه تتولى و       المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة

 حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح و الترشحات في النظر-

   المشاركة

 في لمحددةا للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-

   الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  : السادس الفصل

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

  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

 أعاله إلیھا المشار داخلیةال المناظرة لجنة تتولى : السابع الفصل

  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم

  ، للمترشح العامة األقدمیة-

  ، للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  ، التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-

  ، راقن أو إدارة مستكتب رتبة في التسمیة

  ، المواظبـة و السیرة-

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

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و

 الخاصة الضوارب تضبط و المترشح صنف أو رتبة خصوصیة

 مقیاس كل إلى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل

 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة

 أقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى

   .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل

 من بإقتراح و   المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة لجنة

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل

  .التونسیة

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم
  

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

  

  الوردانین
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 2020 نوفمبر30  في مؤرخ الوردانین بلدیة رئیس من بقرار

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لإلدارات المیةاالع وتقنیي محللي بسلك مركزي محلل رتبة

  2020 سنة بعنوان الوردانین بلدیة لفائدة العمومیة

  الوردانین، بلدیة رئیس إن
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  الدستور، على االطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 12 في المؤرخ العلي األمر وعلى

  .الوردانین بلدیة

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  , 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و

 تقنیي و محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ

 مارس 22 في رخالمؤ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

 والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

  :یلـــــي ما قــــرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم – األول الفصل

 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك مركزي محلل

  .القرار ھذا ألحكام وفقا

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن – 2 الفصل

 لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك مركزي محلل رتبة

 المتوفر و رتبھم في المترسمون المحللون أعاله إلیھ المشار العمومیة

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

  . الترشحات ختم

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح – 3 الفصل

 إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة الوردانین بلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون الوردانین بلدیة

   : 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 صلالف

 بالوثائق مصحوبة الوردانین بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

   : التالیة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 من ممضي التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند

  .ینوبھ من أو رةاإلدا رئیس قبل

  .العمومیة الوظیفة في االنتداب 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-

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة عقوباتال قرارات من نسخة-

 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات ( 5 ) الخمس

  , تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 القیمیة الوحدات في النجاح وشھائد اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 ( 5 ) للخمس المستمر التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل

  المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 و المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر-

 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي واألعمال األنشطة یتضمن

 التقریر ھذا ویكون وتحسینھا تطویرھا ومقترحات المناظرة فتح

  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض – 5 الفصل

 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا شارالم الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط – 6 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 ینالذ المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى – 7 الفصل

 أدائھ عن یعبر ( 20 ) العشرین و ( 0 ) الصفر بین یتراوح

  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة للمھام

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى – 8 الفصل

   : التالیة لمقاییس بقاط المعروضة الملفات

  , للمترشح العامة األقدمیة-
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  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-

  المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) للخمس

 فتح لسنة السابقة األخیرة اتسنو ( 5 ) للخمس والمواظبة السیرة-

  المناظرة

 7 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

  أعاله

   أعاله 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر-

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و

 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط  المترشح رتبة وخصوصیة

 عدد مقیاس كل إلى یسند و . اللجنة أعضاء قبل من المذكورة

  . ( 20 ) والعشرین ( 0 ) الصفر بین یتراوح

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى – 9 الفصل

 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي لیھاع المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 عدة أو مترشحان تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط في المجموع نفس على مترشحین

   سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط – 10 الفصل

 لجنة من باقتراح و الوردانین بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

   المناظرة

  المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :11الفصل

  2020 نوفمبر 30 :في الوردانین

  بلدیة رئیس
  منصور  عمر

  

------------------  
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 2020 نوفمبر 30 في مؤرخ الوردانین بلدیة ئیسر من بقرار

 االستثنائیة للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصـرف رتبـة إلــى

  2020 سنة بعنوان الوردانین بلدیة لفـائدة

  : الوردانین بلدیة رئیس إن

   :إطــالعھ بعـــد

  التونسي الدستور ىعل

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى-

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 12 في المؤرخ العلي األمر وعلى-

  .الوردانین بلدیة

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى-

 الدولة ألعوان العام األساسي لنظاما بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

   2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى-

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

   منھ 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى-

 والترقیة االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات والترسیم

 والمتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى-

 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  یـــلي مـا قـــــّرر

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل

 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 یتوفر والذین رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون العمومیة

 في تبةالر ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (4) األربع شرط فیھم

  .  الترشحات ختم تاریخ

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل

 دون بالنظر لھا الراجعین األعوان ولفائدة الوردانین بلدیة رئیس من

  : القرار ھذا یضبط و سواھم

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  .المناظرة لجنة اعاجتم تاریخ -

 بالمرجع إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل

 بالوثائق مصحوبا الوردانین بلدیة لدى ترشحاتھم مطالب إیداع أعاله

   : التالیة

  .االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-
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  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  . العمومیة الوظیفة في المترشح تدابان قرار من نسخة-

  .الحالیة الرتبة في اإلدماج أو التسمیة قرار من نسخة-

  .باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و :5 الفصل

 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات سجل

  . اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط: 6 الفصل

 اللجنة ھذه وتتولى الوردانین بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  : بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  المناظرة في المشاركة

  . علیھا المعروضة الملفات تقدیم-

  . ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة عدادإ-

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :7 الفصل

  : التالیة للمقاییس طبقا علیھا المعروضة الملفات

  . للمترشح العامة األقدمیة-

  .للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة-

 تقییم أعاله إلیھا ارالمش الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

 في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

  . ترقیتھم المقترح األعوان

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط: 9 الفصل

 لجنة من باقتراح  الوردانین بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا شرین : 10 الفصل

  2020 نوفمبر 30 :في الوردانین

  بلدیة رئیس
  منصور  عمر

  

------------------  
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 2020 دیسمبر 01  في مؤرخ الوردانین بلدیة رئیس من بقرار

 مركزي محلل رتبة الى للترقیة لفاتبالم داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك

  2020 سنة بعنوان الوردانین

  الوردانین، بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و?

  .حلیةالم الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 12 في المؤرخ العلي األمر وعلى?

  .الوردانین بلدیة

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و?

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و?

 تقنیي و محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

  .2009 جانفي 21 في ؤرخالم

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و?

 والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 2020 نوفمبر 30 في المرخ الوردانین بلدیة رئیس قرار وعلى?

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لإلدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك مركزي محلل رتبة

  .2020 سنة بعنوان الوردانین بلدیة لفائدة العمومیة

  :یلـــــي ما قــــرر

 جانفي 29 یوم ولفائدتھا الوردانین ببلدیة یفتح :األول الفصل

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2021

 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك يمركز محلل

   2020 سنة بعنوان

  واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2الفصل

  2020 دیسمبر 30 :یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

  2020 دیسمبر 01 :في الوردانین

  بلدیة رئیس
  منصور  عمر

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في ؤرخم 2020   لسنة 4 عدد قرار

 2020 دیسمبر 01  في مؤرخ الوردانین بلدیة رئیس من بقرار
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 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  2020 سنة بعنوان الوردانین

  الوردانین، بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى?

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 12 في المؤرخ العلي األمر وعلى?

  .الوردانین بلدیة

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى?

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط قالمتعل 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و?

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط علقالمت 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى ?

 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 والمتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى?

 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیةو مقاییس بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 2020 نوفمبر 30في المؤرخ الوردانین بلدیة رئیس قرار وعلى?

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لوظیفةل المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة

  2020 سنة بعنوان الوردانین بلدیة لفائدة العمومیة

  :یلـــــي ما قــــرر

 جانفي 15 یوم ولفائدتھا الوردانین ببلدیة یفتح :األول الفصل

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2021

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

   2020 سنة عنوانب

  .واحدة بخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

  2020 دیسمبر 16 :یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

  2020 دیسمبر 01 :في الوردانین

  بلدیة رئیس
  منصور  عمر

  

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

  الفحول عمیرة

  

 یتعلق 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 صنف من العملة لترقیة المھنیة االمتحانات لجنة بتركیبة یتعلق بقرار

 سنة بعنوان الفحول عمیرة بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى

2020.  

 صنف إلى صنف من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة تتركب

  : السادة من الفحول عمیرة ببلدیة مباشرة أعلى

 :                                   البلدیة رئیس : السوسي جمال

  اللجنة رئیس

  عضو:    البلدیة عام كاتب 1أ مستشار متصرف :هللا معط الھادي

 : المالیة و اإلداریة بالشؤون مكلفة 2أ  أول تقني : الصغیر ذكرى

   عضوة

  بلدیة رئیس
  السوسي  جمال

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق بقرار

  .2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى

 صنف من العملة لترقیة مھني امتحان الفحول عمیرة ببلدیة یفتح 

   :التالي الجدول لمقتضیات وفقا ذلك و مباشرة أعلى صنف إلى

  خطة 01 السادس الصنف

  خطة 1 الربع الصنف

 واألیام  2020 دیسمبر 23 یوم  المھنیة المتحاناتا تجرى 

  . الموالیة

  بلدیة رئیس
  السوسي  جمال

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق بقرار

  .مباشرة أعلى
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 حسب 2020 سنة بعنوان ترقیتھم المراد العملة عدد یضبط 

  : التالي البیانات

  خطة1 السادس الصنف

  خطة1 الرابع الصنف

  بلدیة رئیس
  السوسي  جمال

  

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

 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق  بقرار یتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري سلكبال رئیس متصرف رتبة إلى

  .الفحول عمیرة بلدیة لفائدة العمومیة

 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

 الحكومي األمر من 41 الفصل ألحكام تطبیقا الفحول عمیرة بلدیة

 المتعلق 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط

  .العمومیة

  بلدیة رئیس 
  السوسي  جمال

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

 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 للترقیة لفاتبالم داخلیة منـــاظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة

  .2020 سنة بعنوان الفحول عمیرة بلدیة لفــائدة العمومیة لإلدارات

 إلى االستثنــائیة للترقیة بالملفـات الداخلیة المنـاظرة لجنة تتركب

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

  :الســـــادة من 2020 سنة بعنوان الفحول عمیرة بلدیة ـائدةلف

  رئیس بصفة: ینوبھ من أو البلدیة رئیس السید 

 ینوبھ من أو المنستیر بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس السید 

  عضو بصفة:

 طبلبة بلدیة عام كاتب و رئیس متصرف المجاھد خمیس السید

  عضو بصفة:

 والمالیة اإلداریة بالشؤون مكلفة أول يتقن الصغیر ذكرى السیدة

  عضوة بصفة: بالبلدیة

  بلدیة رئیس
  السوسي  جمال

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

 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات كالمشتر اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

  .2020 سنة بعنوان الفحول عمیرة بلدیة لفائدة العمومیة

 دیسمبر 23 اإلربعاء یوم ولفائدتھا الفحول عمیرة ببلدیة تفتح

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

  . 2020 ةسن بعنوان العمومیة

 بخطة :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد تحدید تم و

   .(01) واحدة

  بلدیة رئیس
  السوسي  جمال

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

  رجیش

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

  ترقیة بقرار

 یتعلق 2020 دیسمبر 16 في مؤرخ رجیش بلدیة رئیس من قرار

 رتبة إلى مستشار متصرف رتبة من خواجة كریم السید ترقیةب

  2020 دیسمبر 10 من بدایة رئیس متصرف

  بلدیة رئیس
  كریفة  الدین نور

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

  ھبیرة

  

 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار

 لترسیم بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

 ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان "د" صنف الوقتیین ألعوانا

.  

 األعوان لترسیم بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق قرار

  . ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان "د" صنف الوقتیین

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

------------------  
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 2020 دیسمبر 14  في خمؤر 2020   لسنة 45 عدد قرار

 عون رتبة في الخودي حمیدة السیدة بترسیم یتعلق بقرار یتعلق

 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة إستقبال عون خطة لتشغل "د" صنف

2019.  

 "د" صنف عون رتبة في الخودي حمیدة السیدة بترسیم یتعلق قرار

     .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة إستقبال عون خطة لتشغل

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار

 لترسیم بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

 ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان "ج" صنف الوقتیین األعوان

.  

 األعوان لترسیم بالملفات لیةالداخ المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق قرار

    . ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان "ج" صنف الوقتیین

  

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

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

 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار

 المناظرة طریق عن المھني اإلختبار لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

  . ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة رسیملت الداخلیة 

  المناظرة طریق عن المھني اإلختبار لجنة بتركیبة یتعلق قرار

    . ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم الداخلیة

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار

 صنف عون رتبة في الغول سناء السیدة بترسیم یتعلق بقرار یتعلق

  .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة إدارة مستكتب خطة لتشغل "ج"

 "ج" صنف عون رتبة في الغول سناء السیدة بترسیم یتعلق قرار

      .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة إدارة مستكتب خطة لتشغل

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار

 طریق عن المھني اإلمتحــان لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

 بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم الداخلیة  المناظرة

  . ھبیرة

  ةالمناظر طریق عن المھني اإلمتحــان لجنة بتركیبة یتعلق قرار

     . ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم الداخلیة

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار

 عامل رتبة في  العابدي لیلى السیدة بترسیم یتعلق بقرار یتعلق

  .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة  2 صنف

  2 صنف عامل رتبة في  العابدي لیلى السیدة بترسیم یتعلق قرار

   .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة

  بلدیة رئیس

  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

 عامل رتبة في التومي المنجي الّسید بترسیم یتعلق بقرار یتعلق

  .2019 سنة بعنوان ھبیرة یةببلد  5 صنف

  5 صنف عامل رتبة في التومي المنجي الّسید بترسیم یتعلق قرار

    .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار

 عامل رتبة في  يالخود  بوزید السید بترسیم یتعلق بقرار یتعلق

  2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة  3 صنف

 3 صنف عامل رتبة في  الخودي  بوزید السید بترسیم یتعلق قرار

  .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة 

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم
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------------------  

 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار

 صنف عامل رتبة في  لطیف شبلة السیدة ترسیمب یتعلق بقرار یتعلق

  .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة  3

  3 صنف عامل رتبة في  لطیف شبلة السیدة بترسیم یتعلق قرار

      .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار

 عامل رتبة في  الخودي حبیبة السیدة بترسیم بقراریتعلق یتعلق

  .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة  2 صنف

  2 صنف عامل رتبة في  الخودي حبیبة السیدة بترسیم قراریتعلق

    .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار

 عامل رتبة في  الكرھبة ربیعة السیدة بترسیم یتعلق بقرار یتعلق

  .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة  2 صنف

 2 صنف عامل رتبة في  الكرھبة ربیعة السیدة بترسیم یتعلق قرار

   .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة 

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 56 عدد قرار

 عامل رتبة في  لطیف صباح السیدة بترسیم یتعلق بقرار یتعلق

  .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة  3 صنف

  3 صنف عامل رتبة في  لطیف صباح السیدة بترسیم یتعلق قرار

    .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة

  بلدیة رئیس

  حسین لحاجبا دمحم

  

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

 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 57 عدد قرار

 عامل رتبة في  الخودي فاطمة السیدة بترسیم یتعلق بقرار یتعلق

  .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة  3 صنف

 3 صنف عامل رتبة في  الخودي فاطمة السیدة بترسیم یتعلق  قرار

      .2019 ةسن بعنوان ھبیرة ببلدیة 

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار

 صنف عامل رتبة في  أحمد نجاح السیدة بترسیم یتعلق بقرار یتعلق

  .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة  2

  2 صنف عامل رتبة في  أحمد نجاح السیدة بترسیم یتعلق قرار

    .2019 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة

  بلدیة رئیس

  حسین بالحاج دمحم

  

  صفاقس

  

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

  العمرانیة التھیئة مثال بمراجعة یتعلق

 صادق البلدي  المجلس أن العموم صفاقس بلدیة رئیس یعلم        

 قراءة في 2020 ویلیةج 21  بتاریخ المنعقدة االستثنائیة دورتھ في

 اطار في وذلك تبرورة لمنطقة العمرانیة التھیئة مثال على أولى

  .صفاقس لبلدیة العمرانیة التھیئة لمثال الجزئیة المراجعة

 المؤرخ 122 عدد القانون من 16 الفصل بمقتضیات وعمال       

 الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلق 1994 نوفمبر 28 في

 المثال مشروع تعلیق سیقع  لھ، المنقحة القوانین علىو والتعمیر

   .للعموم المذكور

 بقصر المعلق المثال على االطالع األمر یھمھم من فعلى لذا،     

 االستقصاء بدفتر اعتراضاتھم أو مالحظاتھم وتدوین صفاقس بلدیة

 مضمون مكتوب بواسطة اعتراض مذكرة توجیھ أو للغرض المفتوح

 بلدیة" :التالي العنوان على صفاقس بلدیة رئیس یدالس الى الوصول
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 خالل وذلك ،"صفاقس 3029 بورقیبة الحبیب شارع صفاقس

  .االعالن ھذا نشر لتاریخ الموالیین الشھرین

  بلدیة رئیس                  
  اللومي منیر

  

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

  الزیت ساقیة

  

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار

 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

  2020 سنة بعنوان الزیت ساقیة بلدیة لفائدة رئیس متصرف

  الزیت ساقیة بلدیة رئیس إن

  .الدستور على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و

  المحلیة للجماعات اسياألس القانون باصدار المتعلّق

 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

 لسنة 20 عدد والقانون تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 لسنة 89 عدد والمرسوم  2003 مارس 17 في المؤرخ 2003

  . 2011دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 نوفمبر 20 في المؤرخ 1957 لسنة 102 عدد األمر وعلى

  . الزیت ساقیـة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834  عدد االمر وعلى

 ياالدار بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة2362 عدد األمر خاصة و تممتھ

  2012 أكتوبر

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

   العمومیة لالدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و

 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط

  . العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك

  مایلــــــي  قــــــــرر

 نوفمبر 16 یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة ألیاما و 2020

 لالدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى

  2020 سنة بعنوان العمومیة

  . خطط 02 بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

   . 2020 أكتوبر 20 : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

              

  بلدیة یسرئ
  العلوش  كمال

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

  جرجیس

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار

  أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة

 مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من قرار

 المشترك االداري بالسلك أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات خلیةدا

   البلدیات لفائدة العمومیة لالدرات

  بلدیة رئیس
  عریض  المكي

  

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

 2020 نوفمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 نوعیة و عدد بضبط یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

  شغورھا سد المراد الخطط

 الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من قرار

 بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق عن  شغورھا سد المراد

  2019 لسنة لالدماج المھنیة االمتحانات و

  بلدیة رئیس
  عریض  المكي

  

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

 تعلقی 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار

  تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة
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 مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من قرار

 المشترك االدراي بالسلك تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة

   البلدیات لفائدة العمومیة لالدرات

  دیةبل رئیس
  عریض  المكي

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار

  أول تقني رتبة الى للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من قرار

 لالدرات المشترك االداري بالسلك أول تقني رتبة الى للترقیة

  2019 سنة بعنوان جرجیس بلدیة لفائدة العمومیة

  بلدیة رئیس
  عریض  المكي

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار

  تصرف كاتب رتبة الى للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من قرار

 لالدرات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة

  2019 سنة بعنوان جرجیس بلدیة لفائدة العمومیة

  بلدیة رئیس
  عریض  المكي

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار

  تقني رتبة الى للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من قرار

 العمومیة لالدرات المشترك االدراي بالسلك تقني رتبة الى للترقیة

  2019 سنة بعنوان جرجیس بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  عریض  المكي

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار

  للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من قرار

 المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى  للترقیة

  2019 سنة بعنوان جرجیس بلدیة لفائدة العمومیة لالدرات

  بلدیة رئیس
  عریض  المكي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من بقرار

  للترقیة بالملفات داخلیة

 مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من قرار

 االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة

   البلدیات لفائدة العمومیة لالدرات المشترك

  بلدیة رئیس
  عریض  المكي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق جیسجر بلدیة رئیس من بقرار

  تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة

 مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق جرجیس بلدیة رئیس من قرار

 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة

   البلدیات لفائدة العمومیة لالدرات المشترك

  بلدیة رئیس
  عریض  المكي
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