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  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
 األندلس قلعة

 بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 ماي 24 في مؤرخ 2021 لسنة 1 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

  ...............................................................2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة

 المناظرة لجنة تركيبة بقرار يتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية

  .......................................2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

 المناظرة تنظيم كيفية ضبطب يتعلق 2021 ماي 24 في مؤرخ 2021 لسنة 3 عدد قرار

 .............................................تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبةب يتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات

 ...................................................2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة العمومية

 بالملفات داخلية مناظرة فتحب يتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

  ........................................................................2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية

  34عـدد  003 السنـة2021ماي  28 – 1442 شوال 16 الجمعة
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  34عــــــدد   2021ماي  28 ––ة الرسمية للجماعات المحلية الجريد  2860صفحــة 

 الداخلية المناظرة لجنة ركيبةبت يتعلق 2021 ماي 24 في مؤرخ 2021 لسنة 6 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات

   .............................................................2021 سنة وانبعن األندلس قلعة بلدية لفائدة

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 ماي 24 في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

 .............................................عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية

 المناظرة تنظيم كيفية ضبطب يتعلق 2021 ماي 24 في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

 ......................................مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية

 بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ  2021 لسنة 9 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

 ............................................................. 2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

 ................................................................2021سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة

 بالملفات ليةداخ مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021 لسنة 11 عدد قرار

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

  ........................................................................2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية

 المناظرة تنظيم كيفية طضبب يتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021 لسنة 12 عدد قرار

 ..........................................رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية

 المناظرة تنظيم كيفية ضبطب يتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 .......................................عدمسا متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبةب يتعلق 2021 ماي 24 في مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات

   ................................................2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة العمومية

 المناظرة تنظيم كيفية ضبطب يتعلق 2021 ماي 24 في مؤرخ 2021 لسنة 15 عدد قرار

 ..................................................متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية

 بالملفات داخلية مناظرة فتحب يتعلق 2021 ماي 24 في مؤرخ 2021 لسنة 16 عدد قرار

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائية للترقية

  ........................................................................2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبةب يتعلق 2021 ماي 24 في مؤرخ 2021 لسنة 17 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى ةاإلست ثنائي للترقية بالملفات

  . ................................................2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة العمومية

 الداخلية المناظرة لجنة ركيبةتب يتعلق 2021 ماي 24 في مؤرخ 2021 لسنة 18 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات

   ................................................2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة العمومية

 هلةالمني

 الجزئية المراجعة على بالمصادقة يتعلق 2021 ماي 19  في مؤرخ 2021 لسنة 4 عدد قرار

 .....................................المنيهلة ببلدية  2 المنزه حدائق لمنطقة التفصيلي التهيئة لمثال

 قربة

 مؤرخ قربة بلدية رئيس من بمقرر يتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021  لسنة 16 عدد قرار

 الوحدة من عملة 10عدد النتداب مهني اختبار فتح مقرر بإلغاء يتعلق 2021 ماي 25 في

 .........................................................................................2021 سنة بعنوان األولى

 مؤرخ قربة بلدية رئيس من  بمقرر يتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021 لسنة 17 عدد قرار

 الوحدة من عملة 02عدد النتداب مهني امتحان فتح مقرر بإلغاء يتعلق 2021 ماي 25 في

 .........................................................................................2021 سنة بعنوان الثانية
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  2861صفحـة   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   34عـــــدد 

 مؤرخ قربة بلدية رئيس من بمقرر يتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021 لسنة 18 عدد قرار

 بعنوان األولى الوحدة من عملة 10 عدد النتداب مهني اختبار بفتح يتعلق 2021 ماي 25 في

 ............................................................................................................2021 سنة

 مؤرخ قربة بلدية رئيس من بمقرر يتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021 لسنة 19 عدد قرار

 بعنوان الثانية الوحدة من عملة 02عدد النتداب مهني امتحان بفتح يتعلق 2021 ماي 25 في

 ............................................................................................................2021 سنة

 الزريبة

 ببلدية متناصفة إدارية لجان بإحداث يتعلق 2021 ماي 4  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

 ...................................................................................................................الزريبة

 الفحص

 إلدماج مهني امتحان فتح بقرار يتعلق 2021 مارس 21  في مؤرخ 2021 لسنة 30 عدد قرار

 ....................................................................................تقني مساعد رتبة في عملة

 الجبل رأس

 االختبار في الناجحين بقائمة يتعلق 2021 ماي 20  في مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد قرار

 بلديّة لفائدة 2020 سنة بعنوان ( فضالت رافعي) الثالث الصنف من عملة النتداب المهني

 ............................................................................................................الجبل رأس

 حاناالمت في الناجحين بقائمة يتعلق 2021 ماي 2  في مؤرخ 2021 لسنة 15 عدد قرار

 اإلداري بالّسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج المهني

 ............................2021 سنة بعنوان الجبل رأس بلديّة لفائدة  العموميّة لإلدارات المشترك

 جميل منزل

 ..............................ترقية بقرار يتعلق 2021 أفريل 14  في مؤرخ 2021  لسنة 3 عدد قرار

 السلوقية

 عدد النتداب مهني اختبار بفتح يتعلق 2021 ماي 20  في مؤرخ 2021 لسنة 2 عدد قرار

 ............................2021 سنة بعنوان السلوقية بلدية لفائدة األولى الوحدة من عملة (05)

 المراد الخطط ونوعية عدد بضبط قيتعل 2021 ماي 20  في مؤرخ 2021  لسنة 3 عدد قرار

 ...................................................2021 سنة بعنوان السلوقية بلدية لفائدة شغورها سدّ 

  مهني اختبار تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 ماي 20  في مؤرخ 2021 لسنة 4 عدد قرار

 ...........2021 سنة بعنوان السلوقية لديةب لفائدة األولى الوحدة من عملة (05) عدد النتداب

 السرس

 تقني رتبة إلى بالملفات ترقية بقرار يتعلق 2021 ماي 17 في مؤرخ 2021 لسنة 1 عدد قرار

 ...................................................................................................................رئيس

 رتبة إلى بالملفات ترقية بقرار يتعلق 2021 ماي 17 في مؤرخ 2021 لسنة 2 دعد قرار

 ........................................................................................................إدارة مستكتب

 رتبة لىإ بالملفات ترقية بقرار يتعلق 2021 ماي 17 في مؤرخ 2021 لسنة 3 عدد قرار

 .................................................................................................................متصرف

 إطار في عامل إدماج بقرار يتعلق 2021 ماي 17 في مؤرخ 2021 لسنة 5 عدد قرار

 ..............................................................................................................الموظفين

 كاتب رتبة إلى بالملفات ترقية بقرار يتعلق 2021 ماي 17  في مؤرخ 2021 لسنة 6 عدد قرار

 ...................................................................................................................تصرف

 المرجى

 النهائي الملف على بالمصادقة يتعلق 2019 نوفمبر 7  في مؤرخ 2021 لسنة 1 عدد قرار

 .............................المرجى بلدية من الالس لقرية العمرانية التهيئة مثال إعداد دراسة من

 باإلختبارات  ةخارجي مناظرة بفتح يتعلق 2021 فيفري 28  في مؤرخ 2021 لسنة 3 عدد قرار

 بعنوان المرجى بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك تصرف كتبة النتداب

 ........................................................................................................... 2021 سنة

 

 

2880 

 

 

2881 

 

 

2881 

 

 

2882 

 

 

 

2883 

 

 

2883 

 

2883 

 

 

2883 

 

2884 

 

2885 

 

 

2886 

 

2886 

 

2887 

 

2887 

 

2887 

 

 

2887 

 

 

2887 



  34عــــــدد   2021ماي  28 ––ة الرسمية للجماعات المحلية الجريد  2862صفحــة 

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 فيجان 18  في مؤرخ 2021 لسنة 4 عدد قرار

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك رئيس متصرف رتبــــة إلى للترقية

 .......................................................................................2021 سنة بعنوان المرجى

 باالختبارات  خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 فيفري 28  في مؤرخ 2021 لسنة 5 عدد قرار

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك مساعدين متصرفين النتداب

 .......................................................................................2021 سنة بعنوان المرجى

 باالختبارات  خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 فيفري 28  في مؤرخ 2021 لسنة 6 عدد ارقر

 المرجى بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك إدارة مستكتبي النتداب

 ...................................................................................................2021 سنة بعنوان

 سوسة

 الترشحات ختم آجال في بالتمديد يتعلق 2021 ماي 17في مؤرخ 2021 لسنة 39 عدد قرار

 بالسلك ميكانيك اختصاص في أول مهندس 01عدد النتداب باالختبارات الخارجية للمناظرة

 ...................2021 سنة بعنوان سوسة بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

 الترشحات ختم آجال في بالتمديد يتعلق 2021 ماي 17 في مؤرخ 2021 لسنة 40 عدد قرار

 بالسلك رقمية جغرفة اختصاص أول مهندس 01 عدد النتداب باالختبارات الخارجية للمناظرة

 ..................2021 سنة بعنوان سوسة بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

 الترشحات ختم آجال في بالتمديد يتعلق 2021 ماي 17 في مؤرخ 2021 لسنة 41 عدد قرار

 المهندسين بسلك أول معماري مهندس  01عدد النتداب باالختبارات الخارجية للمناظرة

 ..............................................2021 سنة بعنوان سوسة بلدية لفائدة لإلدارة المعماريين

 الترشحات ختم آجال في بالتمديد يتعلق 2021 ماي 17 في مؤرخ 2021 لسنة 42 عدد قرار

 بالسلك مدنية هندسة اختصاص اول مهندس 02عدد النتداب باالختبارات الخارجية للمناظرة

 ...................2021 سنة بعنوان سوسة بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

 الترشحات ختم آجال في بالتمديد يتعلق 2021 ماي 17 في مؤرخ 2021 لسنة 43 عدد قرار

 بالسلك بستنة اختصاص أول مهندس 01عدد النتداب باإلختبارات الخارجية للمناظرة

 ...................2021 سنة بعنوان سوسة بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

 الترشحات ختم آجال في بالتمديد يتعلق 2021 ماي 19 في مؤرخ 2021 لسنة 44 عدد قرار

 2021 سنة بعنوان سوسة بلدية لفائدة األولى الوحدة من لامع 1عدد النتداب المهني لإلختبار

 كامل منزل

 .........................................بقرار يتعلق 2021 ماي 3  في مؤرخ 2021 لسنة 4 عدد قرار

 .................المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 2021 ماي 3  في مؤرخ 2021 ةلسن 11 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ماي 3 في مؤرخ 2021 لسنة 12 عدد قرار

 ..................................................................................................االستثنائية للترقية

 الجم

 رتبة في بتسمية يتعلق بقرار يتعلق 2021 ماي 4  في مؤرخ 2021 لسنة 19 عدد قرار

 .............................الجم ببلدية العمومية باإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف

 العين

 .....................2021 لسنة بقرار يتعلق 2021 مارس 3  في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار

 العامرة

 ...العامرة ببلدية الوظيفية الخطط بضبط يتعلق 2021 مارس 21 في مؤرخ 2021 لسنة 1 دعد قرار

 ..العامرة ببلدية الوظيفية الخطط بضبط يتعلق 2021 مارس 21 في مؤرخ 2021 لسنة 3 عدد قرار

 توزر

 2021 مارس 19 في مؤرخ ربقرا يتعلق 2021 مارس 18  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

 مهندسي بسلك اول مهندس النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق

 ....................................................................................................العمومية اإلدارات
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  2863صفحـة   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   34عـــــدد 

 2021 مارس 19 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 رسما 18  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق

 ...................................................................................................العمومية لإلدارات

 المناظرة تنظيم كيفية في بقرار يتعلق 2021 مارس 18  في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار

 توزر ببلدية العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف النتداب باالختبارات الخارجية

 ...................................................................................................2021 سنة بعنوان

 2021 مارس 24 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 مارس 23 في مؤرخ 2021 لسنة 11 عدد قرار

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق

 ...............................................................2021 سنة بعنوان توزر بلدية لفائدة العمومية

 مارس 24 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 مارس 23  في مؤرخ 2021 لسنة 12 عدد قرار

 المشترك االداري بالسلك متصرف النتداب باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 ....................................................2021 سنة بعنوان توزر بلدية لفائدة العمومية لالدارات

 مارس 24 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 مارس 23  في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار

 خارجية مناظرة طريق عن شغورها سد المراد الخطط نوعية و عدد بضبط يتعلق 2021

 بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك  بالسلك اول مهندس النتداب باالختبارات

 .............................................................................................2021 سنة بعنوان توزر

 مارس 24 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 مارس 23  في مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد قرار

 خارجية مناظرة طريق عن شغورها سد المراد الخطط نوعية و عدد بضبط يتعلق 2021

 توزر بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف النتداب الختباراتبا

 ..........................................................................................................2021 بعنوان
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  2865صفحـة   2021ماي  28 ––ريدة الرسمية للجماعات المحلية الج  34عـــــدد 

  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  األندلس قلعة

  

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   ةلسن 1 عدد قرار

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  . 2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة

  

 یتعلق 2021 ماي 25في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من قرار

 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تحبف

 قلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  . 2021 سنة بعنوان األندلس

  ، 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 سومالمر

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

  .األندلس

 سمار 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 المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد الحكومي األمر على و

 السلك رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 يفیفر

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 ماي 25 في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار علىو

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2021

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

  . 2021 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

  أوت 06 یوم ولفائدتھا األندلس قلعة ببلدیة یفتح : األول الفصل

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة الموالیة واألیام2021

 لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

  2021 سنة بعنوان العمومیة

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

  .2021 جویلیة 05 یوم لترشحاتا ختم یقع: 3 الفصل

  في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس     
  حمودة الحاج بن  فتحي

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  .  2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة

 2021 ماي 25 في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من  مقـــــرر

 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  .  2021 سنة بعنوان األندلس قلعة لدیةب لفائدة

  ، 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



 

  34عــــــدد   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2866صفحــة 

 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

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على

  أعضائھا، و الحكومة رئیس تسمیةب المتعلق 2020

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

  .األندلس

 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 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

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 2021 ماي 25 في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة

  . 2021 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة

 2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة دةلفائ العمومیة لإلدارات

 25 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار قرار بمقتضى والمفتوحة

  .السادة من  2021 ماي

   رئیس بصفة:    ینوبھ من أو  البلدیة رئیس-

  عضو بصفة  :ینوبھ من أو العام الكاتب-

 ةبصف  :ینوبھ من أو أریانة بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس -
  عضو

 اإلداریة الشؤون مدیر وكاھیة مستشار متصرف: حنفي درساف-

  عضوة بصفة     والمالیة

  عضوة بصفة   اإلداریة بالشؤون مكلفة متصرف  التبرسقي مریم-

 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن : 2 الفصل

 أو لجنةل الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم اإلستعانة

   في األندلس قلعة

  

  بلدیة رئیس
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط  بقــــــرار

  تصرف كاتب بةرت إلى اإلستثنائیة

  

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط قــــــرار

  تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة

 بضبط یتعلق 2021 ماي 25 في مؤرخ البلدیة رئیس من قرار

 تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس

  .ومیةالعم لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

   ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على إطالعھ بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة جماعاتوال

 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  یلــــــــي ما قــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل

 من 41 لالفص ألحكام تطبیقا تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك



 

  2867صفحـة   2021ماي  28 ––ريدة الرسمية للجماعات المحلية الج  34عـــــدد 

 طریق عن تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة الترقیة تتم :2 الفصل

 بھذا المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرات

  .القرار

 كل أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرات یترشح أن یمكن :3الفصل

 عدد الحكومي المر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجین األعوان

 بلوغھم عند 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115

 ھذه تتم و  إدارة مستكتب رتبة في األقل على سنوات أربع أقدمیة

 تشمل وال للعون المھنیة الحیاة طیلة واحدة مرة إال تثنائیةاإلس الترقیة

 تكوین بإعادة تمتعوا الذي المدمجین األعوان جمیع الترقیة ھذه

  المھني مسارھم

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرات تفتح :4الفصل

  :المقررات ھذه وتضبط ، المعنیة المحلیة الجماعة رئیس مقررات

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم :5 الفصل
 وتشتمل المترشح إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا
  :التالیة الوثائق على أعاله إلیھ المشار للمناظرات الترشح ملفات

  اإلستثنائیة للترقیة رشحت مطلب-

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات ف قائمة-

  اإلنتداب قرار من نسخة-

  .الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  .باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار خلیةالدا المناظرات لجان تركیبة تضبط :6 الفصل

  .المعنیة المحلیة الجماعة رئیس من مقررات بمقتضى أعاله

 كما للمناظرات المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصل

  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرات لجان تتولى :8 الفصل

 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرات في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل

  .المعنیة المحلیة الجماعة رئیس من أعاله إلیھا المشار

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10الفصل

   :في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس   
  حمودة الحاج بن  فتحي

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

  .  2021 سنة بعنوان األندلس قلعة یةبلد لفائدة

  

 2021 ماي 25 في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من مقـــــرر

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

  .  2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة العمومیة

  ، 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

 ةالدول 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

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على

  ھا،أعضائ و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

  .األندلس

 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 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

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 2021 ماي 25 في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

  . 2021 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات



 

  34عــــــدد   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2868صفحــة 

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 2021 سنة بعنوان ساألندل قلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 25في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار قرار بمقتضى والمفتوحة

  .السادة من 2021 ماي

   رئیس بصفة    :ینوبھ من أو  البلدیة رئیس-

  عضو بصفة   :ینوبھ من أو العام الكاتب-

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

  عضو

 اإلداریة الشؤون مدیر وكاھیة مستشار رفمتص: حنفي درساف-

  عضوة بصفة   والمالیة

  عضو بصفة        مستشار متصرف الجبالي طارق-

 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء 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

  بلدیة رئیس
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة لملفات داخلیةبا مناظرة فتح قرارrب

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف

  . 2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة

  

 2021 ماي 25في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من  قرار

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

  . 2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة

  ، 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 ةالعمومی والجماعات

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

  . 2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

  .األندلس

 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 صالخا 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

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة ییسمقا بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 2021 ماي 25 في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

  . 2021 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

 أوت 06 یوم ولفائدتھا األندلس قلعة ببلدیة یفتح : األول الفصل

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة الموالیة واألیام 2021

 میةالعمو لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى

  2021 سنة بعنوان

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

  .2021 جویلیة 05 یوم الترشحات ختم یقع: 3 الفصل

  في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس   
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة ةلجن تركیبة بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

  .  2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة



 

  2869صفحـة   2021ماي  28 ––ريدة الرسمية للجماعات المحلية الج  34عـــــدد 

 2021 ماي 25 في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من مقـــــرر

 إلى اإلستثنائیة رقیةللت بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

  .  2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة

  ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .یةالمحل 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

  . 2011بتمبرس 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

  .األندلس

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم الترقیة و تداباالن 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

 السلك رتب اتدرج بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 2021 ماي 25 في مؤرخال األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

  . 2021 سنة بعنوان العمومیة

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 والمفتوحة 2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة العمومیة

 ماي 25  في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار قرار بمقتضى

  .السادة من 2021

   رئیس بصفة  :ینوبھ من أو  البلدیة رئیس-

  عضو بصفة    ینوبھ من أو العام الكاتب-

 بصفة   ینوبھ من أو أریانة بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس -

  عضو

 اإلداریة الشؤون مدیر وكاھیة مستشار متصرف: حنفي درساف-

  عضوة بصفة     والمالیة

  عضوة بصفة   اإلداریة بالشؤون مكلفة متصرف  التبرسقي مریم-

 آخرین أعضاء نتعیی اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن : 2 الفصل

 أو للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم اإلستعانة

  بلدیة رئیس     
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

------------------  
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 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة نظیمت كیفیة ضبط  بقــــــرار

  عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

  

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط قــــــرار

   عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 بضبط یتعلق 2021 ماي 25 في مؤرخ البلدیة رئیس من قرار

 عام متصرف رتبة إلى ئیةاإلستثنا للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

   ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على إطالعھ بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 مبردیس 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 یفريف

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  یلــــــــي ما قــــــرر



 

  34عــــــدد   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2870صفحــة 

 للترقیة رالتناظ وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل

 من 41 الفصل ألحكام تطبیقا عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 یقطر عن عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة الترقیة تتم :2 الفصل

 بھذا المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرات

  .القرار

 كل أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرات یترشح أن یمكن :3الفصل

 عدد الحكومي المر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجین األعوان

 بلوغھم عند 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115

 ھذه تتم و رئیس متصرف رتبة في األقل على نواتس أربع أقدمیة

 تشمل وال للعون المھنیة الحیاة طیلة واحدة مرة إال اإلستثنائیة الترقیة

 تكوین بإعادة تمتعوا الذي المدمجین األعوان جمیع الترقیة ھذه

  المھني مسارھم

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرات تفتح :4الفصل

  :المقررات ھذه وتضبط ، المعنیة المحلیة الجماعة رئیس مقررات

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم :5 الفصل

 وتشتمل المترشح إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا

  :التالیة الوثائق على أعاله إلیھ المشار للمناظرات الترشح ملفات

  اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات ف قائمة-

  اإلنتداب قرار من نسخة-

  .الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  .باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرات لجان تركیبة تضبط :6 الفصل

  .المعنیة المحلیة الجماعة رئیس من مقررات بمقتضى أعاله

 كما للمناظرات المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصل

  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرات لجان تتولى :8 الفصل

 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرات في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل

  .المعنیة المحلیة الجماعة رئیس من أعاله إلیھا المشار

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10الفصل

   :في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس     
  حمودة الحاج بن  فتحي

------------------  
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 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط  بقــــــرار

  مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط قــــــرار

   مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 بضبط یتعلق 2021 ماي 25 في مؤرخ البلدیة رئیس من قرار
 مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس
  .العمومیة إلداراتل المشترك اإلداري بالسلك

   ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على إطالعھ بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة نألعوا العام األساسي النظام بضبط المتعلق1983

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

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 سلكبال الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  یلــــــــي ما قــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 من 41 الفصل ألحكام یقاتطب مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

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

 عن مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة الترقیة تتم :2 الفصل

 المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرات طریق

  .القرار بھذا

 كل أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرات یترشح أن یمكن :3الفصل

 عدد الحكومي المر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجین األعوان



 

  2871صفحـة   2021ماي  28 ––ريدة الرسمية للجماعات المحلية الج  34عـــــدد 

 بلوغھم عند 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115

 ترقیةال ھذه تتم و متصرف رتبة في األقل على سنوات أربع أقدمیة

 ھذه تشمل وال للعون المھنیة الحیاة طیلة واحدة مرة إال اإلستثنائیة

 مسارھم تكوین بإعادة تمتعوا الذي المدمجین األعوان جمیع الترقیة

  المھني

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرات تفتح :4الفصل

  :المقررات ھذه وتضبط ، المعنیة المحلیة الجماعة رئیس مقررات

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم :5 الفصل

 وتشتمل المترشح إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا

  :ةالتالی الوثائق على أعاله إلیھ المشار للمناظرات الترشح ملفات

  اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات ف قائمة-

  اإلنتداب قرار من نسخة-

  .الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  .باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار الداخلیة اظراتالمن لجان تركیبة تضبط :6 الفصل

  .المعنیة المحلیة الجماعة رئیس من مقررات بمقتضى أعاله

 كما للمناظرات المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصل

  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة-

 الملفات یمتقی أعاله إلیھا المشار المناظرات لجان تتولى :8 الفصل

 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرات في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل

  .المعنیة المحلیة الجماعة رئیس من أعاله إلیھا المشار

  .حلیةالم للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10الفصل

   :في األندلس قلعة

  

  بلدیة رئیس     
  حمودة الحاج بن  فتحي

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  . 2021 سنة بعنوان األندلس قلعة یةبلد

 2021 ماي 25 في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من  قرار

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  . 2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة

  ، األندلس قلعة لدیةب 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

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

  .األندلس

 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 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

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة سمقایی بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 2021 ماي 25 في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

  . 2021 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر



 

  34عــــــدد   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2872صفحــة 

 أوت 06 یوم ولفائدتھا األندلس قلعة ببلدیة یفتح : األول الفصل

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة الموالیة واألیام 2021

 لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

  2021 سنة بعنوان مومیةالع

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

  . 2021 جویلیة 05یوم الترشحات ختم یقع: 3 الفصل

  في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس  
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة لملفات داخلیةبا ظرةمنا فتح قرارrب

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  . 2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة

  

 یتعلق2021 ماي 25في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من  قرار
 متصرف تبةر إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 قلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
  . 2021 سنة بعنوان األندلس

  ، 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 ددع 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

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي مراأل على

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

  .األندلس

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 ترسیموال 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 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 رياإلدا

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 2021 ماي 25 في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

  . 2021 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

  أوت 06 یوم ولفائدتھا األندلس قلعة ببلدیة یفتح : األول الفصل

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة الموالیة واألیام 2021

 لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

  2021 سنة بعنوان العمومیة

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

  .2021 جویلیة 05 یوم الترشحات ختم یقع: 3 الفصل

  في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  . 2021 سنة بعنوان األندلس قلعة

  

 یتعلق 2021 ماي 25في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة یسرئ من قرار

 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 األندلس قلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2021 سنة بعنوان

  ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي لقانونا 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



 

  2873صفحـة   2021ماي  28 ––ريدة الرسمية للجماعات المحلية الج  34عـــــدد 

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

  . 2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر ىوعل
 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 المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد الحكومي راألم على و

 السلك رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري لّسلكا

 2021 ماي 25 في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

  . 2021 سنة بعنوان العمومیة

  : یلـــــــي ــامـــ قـــــرر

 أوت 06 یوم ولفائدتھا األندلس قلعة ببلدیة یفتح : األول الفصل

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة الموالیة واألیام 2021

 العمومیة لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

  2021 سنة بعنوان

  .خطة 01 ددبع شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد: 2 الفصل

  .2021 جویلیة 05 یوم الترشحات ختم یقع: 3 الفصل

  في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط  بقــــــرار

  رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط قــــــرار

  رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 بضبط یتعلق 2021 ماي 25 في مؤرخ البلدیة رئیس من قرار
 رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

   ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على إطالعھ بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق1983

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

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك ارياإلد

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  یلــــــــي ما قــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 من 41 الفصل ألحكام تطبیقا رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

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

 عن رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة الترقیة تتم :2 الفصل
 لمبینةا واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرات طریق

  .القرار بھذا

 كل أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرات یترشح أن یمكن :3الفصل

 عدد الحكومي المر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجین األعوان

 بلوغھم عند 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115

 تتم و مستشار  متصرف رتبة في األقل على سنوات أربع أقدمیة

 وال للعون المھنیة الحیاة طیلة واحدة مرة إال اإلستثنائیة ةالترقی ھذه

 تكوین بإعادة تمتعوا الذي المدمجین األعوان جمیع الترقیة ھذه تشمل

  المھني مسارھم

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرات تفتح :4الفصل
  :المقررات ھذه وتضبط ، المعنیة المحلیة الجماعة رئیس مقررات

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 وجوبا وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم :5
 ملفات وتشتمل المترشح إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب
  :التالیة الوثائق على أعاله إلیھ المشار للمناظرات الترشح



 

  34عــــــدد   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2874صفحــة 

  اإلستثنائیة للترقیة رشحت مطلب-

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات ف قائمة-

  اإلنتداب قرار من نسخة-

  .الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  .باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار خلیةالدا المناظرات لجان تركیبة تضبط :6 الفصل

  .المعنیة المحلیة الجماعة رئیس من مقررات بمقتضى أعاله

 كما للمناظرات المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصل

  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرات لجان تتولى :8 الفصل

 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرات في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل

  .المعنیة المحلیة الجماعة رئیس من أعاله إلیھا المشار

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10الفصل

   :في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس  
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط  بقــــــرار

  مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 للترقیة بالملفات خلیةالدا المناظرة تنظیم كیفیة ضبط قــــــرار

   مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 بضبط یتعلق 2021 ماي 25 في مؤرخ البلدیة رئیس من قرار

 مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

   ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  الدستور، ىعل إطالعھ بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق1983

 اریةاإلد الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  یلــــــــي ما قــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل

 من 41 الفصل ألحكام تطبیقا مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 عن مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة الترقیة تتم :2 الفصل

 المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرات طریق

  .القرار بھذا

 كل أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرات یترشح أن یمكن :3الفصل

 عدد الحكومي المر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجین األعوان

 بلوغھم عند 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115

 ھذه تتم و تصرف كاتب رتبة في األقل على سنوات أربع أقدمیة

 تشمل الو للعون المھنیة الحیاة طیلة واحدة مرة إال اإلستثنائیة الترقیة

 تكوین بإعادة تمتعوا الذي المدمجین األعوان جمیع الترقیة ھذه

  المھني مسارھم

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرات تفتح :4الفصل

  :المقررات ھذه وتضبط ، المعنیة المحلیة الجماعة رئیس مقررات

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع ختاری-

 وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم :5 الفصل

 وتشتمل المترشح إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا

  :التالیة الوثائق على أعاله إلیھ المشار للمناظرات الترشح ملفات

  اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات ف قائمة-

  اإلنتداب قرار من نسخة-

  .الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  .باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرات لجان تركیبة تضبط :6 الفصل

  .المعنیة المحلیة ماعةالج رئیس من مقررات بمقتضى أعاله



 

  2875صفحـة   2021ماي  28 ––ريدة الرسمية للجماعات المحلية الج  34عـــــدد 

 كما للمناظرات المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصل
  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرات لجان تتولى :8 الفصل
 األعوان في مةقائ وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرات في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل
  .المعنیة المحلیة الجماعة رئیس من أعاله إلیھا المشار

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10الفصل

   :في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس    
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

  .  2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة

 2021 ماي 25 في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من  مقـــــرر

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

  .  2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة العمومیة

  ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على عاإلطال 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 تذا العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

  . 2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

  .األندلس

 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 اتلإلدار 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

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف إلى تثنائیةاالس للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 2021 ماي 25 في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

  . 2021 سنة وانبعن العمومیة لإلدارات

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 25في المؤرخ أعاله رجعبالم إلیھ مشار قرار بمقتضى والمفتوحة

  .السادة من 2021 ماي

   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-

 اإلداریة الشؤون مدیر وكاھیة رئیس متصرف تریمش كریم لطیفة-

  عضوة بصفة       :نةأریا ببلدیة

  عضوة بصفة اإلداریة بالشؤون مكلفة متصرف  التبرسقي مریم-

 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن : 2 الفصل

 أو للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم اإلستعانة

   في ساألندل قلعة

  بلدیة رئیس    
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط  بقــــــرار

  متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 للترقیة تبالملفا الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط قــــــرار

   متصرف رتبة إلى االستثنائیة



 

  34عــــــدد   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2876صفحــة 

 بضبط یتعلق 2021 ماي 25 في مؤرخ البلدیة رئیس من قرار

 بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

   ، األندلس قلعة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على إطالعھ بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ تيال النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  یلــــــــي ما قــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل

 األمر من 41 الفصل ألحكام تطبیقا متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات

 طریق عن متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة الترقیة تتم :2 الفصل
 بھذا المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرات

  .القرار

 كل أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرات یترشح أن یمكن :3الفصل
 عدد الحكومي المر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجین واناألع

 بلوغھم عند 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115
 ھذه تتم و مساعد متصرف رتبة في األقل على سنوات أربع أقدمیة
 تشمل وال للعون المھنیة الحیاة طیلة واحدة مرة إال اإلستثنائیة الترقیة

 تكوین بإعادة تمتعوا الذي لمدمجینا األعوان جمیع الترقیة ھذه
  المھني مسارھم

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرات تفتح :4الفصل
  :المقررات ھذه وتضبط ، المعنیة المحلیة الجماعة رئیس مقررات

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات دمتق :5 الفصل

 وتشتمل المترشح إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا

  :التالیة الوثائق على أعاله إلیھ المشار للمناظرات الترشح ملفات

  اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات ف قائمة-

  اإلنتداب قرار من خةنس-

  .الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  .باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرات لجان تركیبة تضبط :6 الفصل

  .المعنیة المحلیة الجماعة رئیس من مقررات بمقتضى أعاله

 كما للمناظرات المترشحین ملفات تقییم مقاییس طتضب :7 الفصل

  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرات لجان تتولى :8 الفصل

 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرات في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9 صلالف

  .المعنیة المحلیة الجماعة رئیس من أعاله إلیھا المشار

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10الفصل

   :في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

 كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بقرارفتح

 قلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  . 2021 سنة بعنوان األندلس

  

 2021 ماي 25في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من  قرار

 كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة اظرةمن بفتح یتعلق

 قلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  . 2021 سنة بعنوان األندلس

  ، 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



 

  2877صفحـة   2021ماي  28 ––ريدة الرسمية للجماعات المحلية الج  34عـــــدد 

 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

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

  .األندلس

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط لمتعلقا 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 تعلقی 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 2021 ماي 25 في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة

  . 2021 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

  أوت 06 یوم ولفائدتھا األندلس ةقلع ببلدیة یفتح : األول الفصل

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة الموالیة واألیام 2021

 العمومیة لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

  2021 سنة بعنوان

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

  .2021 جویلیة 05 یوم الترشحات ختم یقع: 3 الفصل

  في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس   
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بقرارتركیبة

 مومیةالع لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة

  .  2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة

 2021 ماي 25 في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من مقـــــرر

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى

  .  2021 سنة بعنوان ندلساأل 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 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

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على

  أعضائھا، و كومةالح رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

  .األندلس

 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 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

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

  2021 ماي 25في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة ىإل اإلستثنائیة

  . 2021 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات



 

  34عــــــدد   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2878صفحــة 

 25 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار قرار بمقتضى والمفتوحة
  .السادة من 2021 ماي

   رئیس بصفة    :ینوبھ من أو  البلدیة رئیس-

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

 األمالك و ةالقانونی الشؤون مدیرة و عام متصرف المدیني لیلیا-
  عضوة بصفة     :أریانة ببلدیة

 اإلداریة الشؤون مدیر وكاھیة مستشار متصرف: حنفي درساف-
  عضوة بصفة       :والمالیة

  عضوة بصفة  اإلداریة بالشؤون مكلفة متصرف  التبرسقي مریم-

 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء 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

  بلدیة رئیس     
  حمودة الحاج بن  فتحي

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 18 عدد قرار

 إلى اإلستثنائیة للترقیة لفاتبالم الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة

  .  2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة

 2021 ماي 25 في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من  مقـــــرر
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
  .  2021 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 یتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد قانونال 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

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

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم قیةالتر 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
 كالسل رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 2021 ماي 25 في المؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس قرار وعلى

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

  . 2021 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  : یلـــــــي مـــــا قـــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى ثنائیةاإلست

 2021 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 25في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار قرار بمقتضى والمفتوحة

  .السادة من 2021 ماي

   رئیس بصفة      ینوبھ من أو  البلدیة رئیس-

  عضو بصفة      ھینوب من أو العام الكاتب-

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

 اإلداریة الشؤون مدیر وكاھیة مستشار متصرف: حنفي درساف-
  عضوة بصفة      والمالیة

  عضوة بصفة    اإلداریة بالشؤون مكلفة متصرف  التبرسقي مریم-

 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء 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

  بلدیة رئیس   
  حمودة الحاج بن  فتحي

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

  المنیھلة

 تعلقی 2021 ماي 19  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 لمنطقة التفصیلي التھیئة لمثال الجزئیة المراجعة على بالمصادقة

  المنیھلة ببلدیة  2 المنزه حدائق
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 یتعلق 2021 ماي 20 في مؤرخ 2021 لسنة 01 عدد ،قرار

 لحدائق التفصیلي التھیئة لمثال الجزئیة المراجعة على بالمصادقة

  ، أریانة والیة بالمنیھلة 2 المنزه

  : اطالعھ بعد المنیھلة بلدیة رئیس إن

  .139و 132 الفصلین وخاصة التونسي الدستور على

 2018 ماي 9 في المؤرخ لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 114و 04 الفصول وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

  . منھ 122و

 المتعلق 2016 ماي 26 في المؤرخ 600 عدد األمر وعلى

  . المنیھلة بلدیة بإحداث

  المنیھلة ببلدیة المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى

  .2018 جوان 26 في المؤرخ

 النتخاب البلدي للمجلس االستثنائیة الدورة جلسة محضر وعلى

  .2019 دیسمبر 28 بتاریخ مساعدیھ و البلدیة رئیس

 المتعلق 2020 نوفمبر25  في المؤرخ 926 عدد األمر وعلى

  .  مراجعتھا وطرق التفصیلیة التھیئة مثلةأ على المصادقة بإجراءات

 2020 لسنة األولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى

 المراجعة على المصادقة حول 2020 ماي 16 بتاریخ المنعقدة

  . 2 المنزه حدائق لمنطقة التفصیلي التھیئة مثال على الجزئیة

 2021 لسنة ألولىا العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى

 المصادقة بموجبھا تمت والتي 2021 أفریل 03 بتاریخ المنعقدة

 طبق 2 المنزه حدائق لمنطقة التفصیلي التھیئة مثال نشر على

  .بھا المعمول والتراتیب اإلجراءات

  : یلي ما قرر

 التھیئة لمثال الجزئیة المراجعة على المصادقة تتمّ  : األول الفصل

  المنیھلة ببلدیة  2 المنزه ائقحد لمنطقة التفصیلي

 للبلدیة والقانونیة الفنیة والمصالح للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل

 المعمول واإلجراءات الصیغ حسب القرار ھذا وتنفیذ بنشر مكلّفون

  . بھا

 نشره تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجرى : الثالث الفصل

  . یةالمحل للجماعات الرسمیة بالجریدة

  بلدیة رئیس   
  السعفي  الصادق

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

  

  قربة

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

 یتعلق 2021 ماي 25 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بمقرر

 الوحدة من عملة 10عدد النتداب مھني اختبار فتح مقرر بإلغاء

  2021 سنة بعنوان األولى

 یتعلق 2021 ماي 25 في مؤرخ قربة لدیةب رئیس من مقـرر

 الوحدة من عملة 10عدد النتداب مھني اختبار فتح مقرر بإلغاء

  2021 سنة بعنوان األولى

  قربة، بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد

  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد نالقانو وعلى

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي بالنظام المتعلق 1983

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات موالترسی

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى

 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 الترقیة وشروط والمشموالت  الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة بالنسبة دابواالنت

 اختبار بفتح المتعلق 2021 ماي 19 في المؤرخ المقرر وعلى

 بعنوان قربة ببلدیة األولى الوحدة من عملة 10عدد النتداب مھني

  .2021 سنة

  : یلي ما قرر

 عملة 10عدد النتداب المھني االختبار فتح مقرر یلغى : وحید فصل

 في المؤرخ 2021 سنة بعنوان قربة بلدیة لفائدة ولىالأل الوحدة من

 الرسمیة بالجریدة والمنشور أعاله، إلیھ المشار  2021 ماي 19

 عدد تحت 2021 ماي 25 بتاریخ 2021 لسنة المحلیة للجماعات

33.  

  2021 مـــــاي 25 : في قربة 

                

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي
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------------------  

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 17 ددع قرار

 یتعلق 2021 ماي 25 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من  بمقرر

 الوحدة من عملة 02عدد النتداب مھني امتحان فتح مقرر بإلغاء

  2021 سنة بعنوان الثانیة

 بإلغاء یتعلق 2021 ماي 25 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من مقرر

 الثانیة الوحدة من عملة 02عدد النتداب مھني امتحان فتح مقرر

  2021 سنة بعنوان

  قربة، بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد

  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى

 والجماعات الدولة ألعوان العام ساسياأل بالنظام المتعلق 1983

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص ياألساس النظام بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 ظامن بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى

 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 الترقیة وشروط والمشموالت  الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة بالنسبة واالنتداب

 امتحان بفتح المتعلق 2021 ماي 19 في المؤرخ المقرر وعلى

 بعنوان قربة ببلدیة الثانیة الوحدة من عملة 02عدد النتداب مھني

  .2021 سنة

  : یلي ما قرر

 02عدد النتداب المھني االمتحان فتح مقرر یلغى : وحید فصل

 المؤرخ 2021 سنة بعنوان قربة بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة من عملة

 بالجریدة والمنشور أعاله، إلیھ لمشارا  2021 ماي 19 في

 2021 ماي 25 بتاریخ 2021 لسنة المحلیة للجماعات الرسمیة

  .33 عدد تحت

  2021 مـــــاي 25 : في قربة 

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي

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

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 18 عدد قرار
 بفتح یتعلق 2021 ماي 25 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بمقرر
 سنة بعنوان األولى الوحدة من عملة 10 عدد النتداب مھني اختبار

2021  

 بفتح یتعلق 2021 ماي 25 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من مقرر
 سنة بعنوان األولى الوحدة من عملة 10عدد النتداب مھني اختبار

2021  

  قربة، بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد سياألسا القانون على االطالع بعد
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى
 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي بالنظام المتعلق 1983

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

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

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

  .بالبلدیات والترسیم

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في مؤرخال للمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت  الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة بالنسبة واالنتداب

  : یلي ما قرر

 الوحدة من عملة 10عدد النتداب مھني اختبار یفتح : األول الفصل
  : التالي النحو على األولى

  االختصـــاص               صنـــفال          العــــدد

  فضالت رافع                08                  3   

  خضراء مناطق عامل             2                02 

  2021 أوت 08  یوم المھنیة االختبارات تجرى: 2 الفصل 
  .الموالیة واألیام

  .2021 جویلیة 08 یـوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  2021 مـــــاي 25 : في قربة 

  بلدیة رئیس 
  الحجیج فوزي
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------------------  

 یتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 19 عدد قرار
 بفتح یتعلق 2021 ماي 25 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بمقرر
 سنة بعنوان الثانیة الوحدة من عملة 02عدد النتداب مھني امتحان
2021  

 بفتح یتعلق 2021 ماي 25 في مؤرخ قربة بلدیة سرئی من مقرر
 سنة بعنوان الثانیة الوحدة من عملة 02عدد النتداب مھني امتحان
2021  

  قربة، بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد

  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى
 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي بالنظام المتعلق 1983

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

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

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

  .دیاتبالبل والترسیم

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت  الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة نسبةبال واالنتداب

  : یلي ما قرر

 الوحدة من عملة 02عدد النتداب مھني امتحان یفتح : األول الفصل
  : التالي النحو على الثانیة

  االختصـــاص             الصنـــف            العــــدد

  صفقات ساعي           01               04   

  القطران رش آلالت مختص مشغل       01             04  

  2021 أوت 08  یوم المھنیة االمتحانات تجرى: 2 الفصل 
  .الموالیة واألیام

  .2021 جویلیة 08 یـوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  2021 مــــــــاي 25 : في قربة

  بلدیة رئیس  
  الحجیج فوزي

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

  الزریبة

  

 یتعلق 2021 ماي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

  الزریبة ببلدیة متناصفة إداریة لجان بإحداث

   :عـلـى االطّـالع بـعـد الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس إن

  الدستور، -

 ماي 09 فى المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون -

  المحلّیــة، الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون -

       الدولة األعـــوان العــــام األســـاسي النّظام بضبط المتعلّق

 اإلداریة الّصبغة ذات العمومیة المؤّسسات و المحلّیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاّصة تّممتھ أو نقّحتھ التي النّصوص جمیع وعلى

  ،2011 برسبتم 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89

 بإحداث المتعلّق 1980 ماي 07 في المؤّرخ 515 عدد األمر -

  الزریبة، بلدیة

 1978 أفریل 26 في المؤّرخ 1978 لسنة 452 عدد األمر -

 األطفال ریاض بمنشطي الخاص األساسي القانون بضبط المتعلّق

 أكتوبر 27 في المؤّرخ 1999 لسنة 2374 عدد باألمر والمتّمم

1999،  

 1982 ماي 11 في المؤّرخ 1982 لسنة 780 عدد األمر -

 والمتّمم المنقّح األطفال ریاض تطبیق منّشط رتبة بإحداث المتعلّق

  ،1999 أكتوبر 27 في المؤّرخ 1999 لسنة 2376 عدد باألمر

 1990 أكتوبر 29 في المؤّرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر -

 )   المتناصفة ریةاإلدا اللّجان وتسییر تنظیم كیفیة بضبط المتعلّق

 لسنة 2937 عدد باألمر تنقیحھ تمّ  كما ( منھ األول الفصل وخاّصة

  ،2012 نوفمبر 27 في المؤّرخ 2012

 1998 دیسمبر 19 في المؤّرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر -

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النّظام بضبط المتعلّق

  اإلداریة، الّصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلّیة والجماعات

 1999 جانفي 4 في المؤّرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر -

 موّظفي رتب مختلف إلیھا تنتمي التّي األصناف بضبط المتعلّق

 الّصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلّیة والجماعات الدولة

 في المؤّرخ 2003 لسنة 2338 عدد باألمر والمتّمم المنقّح اإلداریة

  ،2003 برنوفم 11

 1999 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر -

 وتقنیي محلّلي بسلك الخاص األساسي النّظام بضبط المتعلّق

  العمومیة، لإلدارات اإلعالمیة
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 1999 أفریل 12 في المؤّرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر -

 لمھندسي المشترك بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط المتعلّق

 تّممتھ أو نقّحتھ التي النّصوص جمیع وعلى العمومیة داراتاإل

 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر وخاّصة

2014،  

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر -

 المشترك التّقني بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط المتعلّق

 2003 لسنة 2633 عدد باألمر والمتّمم المنقّح العمومیة لإلدارات

  ،2003 دیسمبر 23 في المؤّرخ

 مارس 22 فى المؤّرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر -

 والتّرسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلّق 2019

  بالبلدیات،

 فیفرى 25 فى المؤّرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر -

 اإلداري بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط المتعلّق 2020

  العمومیة، لإلدارات المشترك

 بتاریخ 1863 عدد والبیئة المحلّیة الّشؤون وزیر السیّد مراسلة -

  .بالبلدیات المتناصفة اإلداریة اللّجان حول 2021 مارس 18

  :یـــــــــلـــــــى مــــــــــا قــــــــــــــــّرر

 1990 لسنة 1753 عدد األمر ألحكام طبقا :األول الفصل ?

 وتسییر تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 1990 أكتوبر 29 في المؤّرخ

 األول الفصل من األخیرة الفقرة وخاّصة ) المتناصفة اإلداریة اللّجان

 مؤّھلة متناصفتین إداریتین لجنتین الزریبة ببلدیة تحدث ،( منھ

 كما بالبلدیة یینالمعن الزریبة بلدیة وعملة موظفي ألصناف بالنسبة

  :یلي

  :التّالیة األسالك تخصّ  :األولى اللّجنة *

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك -

  .العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك الّسلك -

  .العمومیة لإلدارات المشترك التّقني الّسلك -

  .العمومیة باإلدارات اإلعالمیة وتقنني محللي سلك -

  .األطفال ریاض منّشطي سلك -

 الوحدة ) الّثّ◌الث بوحداتھا العملة سلك وتخصّ  :الثّانیة اللّجنة *

  .( الثّالثة والوحدة الثانیة الوحدة األولى،

 بالفصل إلیھما المشار اللجنتین ھاتین أعضاء حدّد :الثانـي الفصـل ?

  :یلي كما القرار ھذا من أعاله األول

 یمثّالن لھ نائب آخر ووعض رسمي واحد عضو :األولى اللجنة *

 الّشؤون وزارة مصالح أنظار على أسمائھم اقتراح یقع اإلدارة،

 الّصنف من الّرتبة في المترّسمین الموّظفین بین من والبیئة المحلّیة

 المؤھّل الموظّف بالخصوص بینھم من ویكون األقل على 2أ الفرعي

 1753 ددع األمر من 25 الفصل ألحكام طبقا وذلك اللّجنة لرئاسة

 منتخبین لھ نائبا آخر وعضو رسمیا وعضوا أعاله، إلیھ المشار

  .األعوان یمثّالن

 لھما نائبین آخرین وعضوین رسمیین عضوین :الثانیة اللجنة *

 وزارة مصالح أنظار على أسمائھم اقتراح یقع اإلدارة یمثّلون

 من بةالّرت في المترّسمین الموّظفین بین من والبیئة المحلّیة الّشؤون

 الموّظف بالخصوص بینھم من ویكون األقل على 2أ الفرعي الصنف

 عدد األمر من 25 الفصل ألحكام طبقا اللّجنة لرئاسة المؤّھل

 آخرین وعضوین رسمیین وعضوین أعاله، إلیھ المشار 1753

  .األعوان یمثّلون منتخبین لھما نائبین

 وفق أعاله إلیھما المشار اللّجنتین ھاتین مھام حدّدت :الثالث الفصل

 المشار 1753 عدد األمر من 22 الفصل صلب الواردة البیانات

  أعاله إلیھ

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلّف للبلدیة العام الكاتب :الـرابـع  الفصـل ?

  بلدیة رئیس
  عمر بن ابراھیم

  

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

  

  الفحص

  

 2021 مارس 21  في مؤرخ 2021   لسنة 30 عدد قرار

  تقني مساعد رتبة في عملة الدماج مھني امتحان فتح قرارب یتعلق

  

 العملة إلدماج مھني إمتحان بفتح یتعلق الفحص بلدیة رئیس من قرار

 بالسلك تقني مساعد رتبة في 9 و 8 للصنفین المنتمین المترسمون

 سنة بعنوان الفحص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

2021 .  

  الفحص ةبلدی رئیس ان

    الدستور على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة ؤسساتالم و المحلیة الجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على

  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة باحداث المتعلق 1941 ماي 22 في المؤرخ األمر وعلى

  . الفحص
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 1985 لسنة المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى

 ادماج شروط بضبط المتعلق و 1985 توبراك 05 في المؤرخ

  . الموظفین اطارات ضمن العملة بعض

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 و الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 ددع الحكومي االمر وعلى

 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات والترسیم

  2021 مارس 19 في المؤرخ الفحص بلدیة رئیس قرار وعلى

 العملة إلدماج المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط والمتعلق

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8 للصنفین المنتمین

 2021 سنة بعنوان الفحص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

.  

   مـــایــلي قــــرر

 2021 جوان 21 یوم ولفائدتھا الفحص ببلدیة یفتح : األول الفصل

 المنتمین المترسمون العملة إلدماج مھني إمتحان الموالیة واألیام

 المشترك التقني لكبالس تقني مساعد رتبة في 9 و 8 للصنفین

             .2021 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 (01) بخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

        .واحدة

  .2021 ماي 21 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  السعیدي  الطارق

  

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

  الجبل رأس

  

 یتعلق 2021 ماي 20  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 الثالث الصنف من عملة النتداب المھني االختبار في الناجحین بقائمة

  الجبل رأس بلدیّة لفائدة 2020 سنة بعنوان ( فضالت رافعي)

 الثالث الصنف من عملة بانتداب المتعلق المھني لالختبار تبعا

 رأس دیّةبل لفائدة 2020 سنة بعنوان فضالت رافعي اختصاص

  : ذكرھم اآلتي ینتدب  الجبل

  . علیّة محمود -

  . التّركي دمحم -

  . الّرائس ابن أنیس -

  . بودینار حسني -

  . البجاوي حسام -

  

  بلدیة رئیس
  برحیمة  الدین جالل

  

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

 یتعلق 2021 ماي 2  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 المنتمین العملة إلدماج ھنيالم االمتحان في الناجحین بقائمة

 اإلداري بالّسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف

 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة  العمومیّة لإلدارات المشترك

2021  

 ناجیة والسیدة الخامس الصنف من عامل سلیمان بن سلیم السیّد یدمج

 لفائدة إدارة مستكتب رتبة في السادس الصنف من عاملة رمضان بن

  . 2021 ماي 03 من بدایة الجبل رأس بلدیة

  

  بلدیة رئیس   
  برحیمة  الدین جالل

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

  جمیل منزل

  

 یتعلق 2021 أفریل 14  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  ترقیة بقرار

  في مؤرخ  جمیل منزل بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

 أول مھندس الدریدي عفیفـة ةالسیــد ترتقـــــي  15/04/2021

 من بدایة جمیل منزل ببلدیة رئیس مھندس رتبة إلــــى

15/04/2021  

  بلدیة رئیس
  قداشة  نزیھة

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

  السلوقیة

  

 یتعلق 2021 ماي 20  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 لفائدة األولى الوحدة من عملة (05) عدد النتداب مھني اختبار بفتح

  .2021 سنة بعنوان السلوقیة دیةبل

 یتعلق 2021 ماي 21 في مؤرخ السلوقیة بلدیة رئیس من مقرر

 لفائدة األولى الوحدة من عملة (05) عدد النتداب مھني اختبار بفتح

  .2021 سنة بعنوان السلوقیة بلدیة



 

  34عــــــدد   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2884صفحــة 

         السلوقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى ـ

  ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى ـ

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى ـ

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى ـ

 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

  التأجیر، ومستویات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة

 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد الحكومي األمر وعلى ـ

  السلوقیة، بلدیة بإحداث المتعلق 26/05/2016

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى ـ

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى ـ

 عملة  وترقیة النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات وبرنامج

  ،2015 أفریل 28 في المؤرخ بالقرار المتمم المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى ـ

 و  الترقیة وشروط والمشموالت الخطط رتیبوت المھنیة للمدونة

  والبلدیات، الجھویة المجالس لعملة االنتداب

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى ـ

 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط

 جوان 25 بتاریخ بالسلوقیة البلدي المجلس تنصیب محضر ىوعل ـ

2018،  

 واإلعتمادات األعوان مجموع ضبط بقرار الشغور یتوفر أنھ وحیث

  ،2021 لسنة التصرف بمیزانیة الالزمة

  : یلي ما قــــــرر

 من عملة (05) خمسة إلنتداب مھني إختبار یفتح : األول الفصل

  : التالي ولالجد بیانات حسب األولى الوحدة

  العددالصنفالخطة

  فضالت الثالثرافع05

 26 یوم السلوقیة ببلدیة المھنیة االختبارات تجرى : الثاني الفصل

  .الموالیة واألیام 2021 جویلیة

  .2021 جوان 25 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

  

  بلدیة رئیس     
  الطرابلسي  سفیان

  

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

 یتعلق 2021 ماي 20  في مؤرخ 2021   لسنة 3 دعد قرار

 السلوقیة بلدیة لفائدة شغورھا سدّ  المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط

  2021 سنة بعنوان

 یتعلق 2021 ماي 21 في مؤرخ السلوقیة بلدیة رئیس من مقرر

  بضبط

 بعنوان السلوقیة بلدیة لفائدة شغورھا سدّ  المراد الخطط ونوعیة عدد

  2021 سنة

         السلوقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى ـ

  ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى ـ

 لةالدو ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى ـ

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد الحكومي األمر وعلى ـ

  السلوقیة، بلدیة بإحداث المتعلق 26/05/2016

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى ـ

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى ـ

 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط

 جوان 25 بتاریخ بالسلوقیة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى ـ

2018،  

 واإلعتمادات األعوان مجموع ضبط بقرار الشغور یتوفر أنھ وحیث

  ،2021 لسنة التصرف بمیزانیة الالزمة

  : یلي ما ــــررقــ



 

  2885صفحـة   2021ماي  28 ––ريدة الرسمية للجماعات المحلية الج  34عـــــدد 

 عن شغورھا سدّ  المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط یقع : وحید فصل

 بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان لالنتداب الخارجیة المناظرات طریق

  : التالي النحو على السلوقیة

  : العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة -1

 االنتدابعدد طرق2021 لسنة شغورھا سدّ  المراد الخطط الرتبةعدد
  امتحان أو مناظرة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

  01باالختبارات خارجیة مناظرة01إدارة مستكتب

  : العمومیة لإلدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة -2

 االنتدابعدد طرق2021 لسنة شغورھا سدّ  المراد الخطط الرتبةعدد
  امتحان أو مناظرة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

  01باالختبارات خارجیة مناظرة01تقني

  : اإلعالمیة وتقنیي لمحللي المشترك للسلك بالنسبة -3

 االنتدابعدد طرق2021 لسنة شغورھا سدّ  المراد الخطط الرتبةعدد
  امتحان أو مناظرة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

  01باالختبارات خارجیة مناظرة01برامج واضع

  : عملةال لسلك بالنسبة -4

 االنتدابعدد طرق2021 لسنة شغورھا سدّ  المراد الخطط الوحدةعدد

  امتحان أو مناظرة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

  05باالختبارات خارجیة مناظرة05األولى

         

  بلدیة رئیس
  الطرابلسي  سفیان

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

 یتعلق 2021 ماي 20  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار
 من عملة (05) عدد النتداب  مھني اختبار تنظیم كیفیة بطبض

  2021 سنة بعنوان السلوقیة بلدیة لفائدة األولى الوحدة

 یتعلق 2021 ماي 21 في مؤرخ السلوقیة بلدیة رئیس من مقرر

  مھني اختبار تنظیم كیفیة بضبط

 السلوقیة بلدیة لفائدة األولى الوحدة من عملة (05) عدد النتداب 
  .2021 سنة بعنوان

   اإلطالع بعد السلوقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على ـ

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

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

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى ـ

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد الحكومي األمر وعلى ـ

  السلوقیة بلدیة بإحداث المتعلق 2016 ماي

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى ـ

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى ـ

 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات راتاالختبا وبرنامج

   المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى ـ

 و  الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة للمدونة

  والبلدیات، الجھویة المجالس لعملة االنتداب

 المؤرخ 14 عدد بیئةوال المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى ـ

 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط

 جوان 25 بتاریخ بالسلوقیة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى ـ

2018،  

  : یلي ما قــــــرر

 الوحدة من لةعم النتداب مھني اختبار تنظیم یقع : األول الفصل

   السلوقیة بلدیة لفائدة األولى

 السلوقیة بلدیة رئیس لقرار طبقا مھني اختبار یقع : الثاني الفصل

  : القرار ھذا ویضبط الغرض في یصدر

  لالختبار المعروضة الخطط عدد ـ

  المھني االختبار إجراء تاریخ ـ

  الترشحات قائمة غلق تاریخ ـ

 لجنة أعاله إلیھ المشار المھني راالختبا على تشرف : الثالث الفصل

 المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار أعضائھا تعیین یتم

 291 عدد األمر أحكام وفق السلوقیة بلدیة رئیس من بإقتراح

 وآلیات صیغ بضبط والمتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ

 24 في المؤرخ المقرر و بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب

 االختبارات وبرنامج نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري

  .المحلیة الجماعات عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات

  : لالنتداب المترشحین لدى تتوفر أن یجب  : الرابع الفصل 

 عدد القانون من 17 بالفصل علیھا المنصوص العامة الشروط ـ

  1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112



 

  34عــــــدد   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2886صفحــة 

 تاریخ في األكثر على سنة (40) األربعین سنھم یتجاوز ال أن ـ

 أحكام وفق تحتسب المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة

 كما 1982 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر

 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر إتمامھ تمّ 

1992.  

  المھنیة بالمدونة لمضبوطةا الخاصة الشروط لدیھم تتوفر أن ـ

  : الخامس الفصل

 مطالب یرسلوا أن المھني االختبار في المترشحین على یجب

 لبلدیة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل المحددة اآلجال في ترشحھم

  : التالیة بالوثائق مصحوبا السلوقیة

  : لالختبار الترشح عند ـ1

 الذي اصاالختص المترشح فیھ یحدد عادي ورق على ترشح مطلب•

   اختاره

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة•

  (وجدت إن) المدرسیة الشھادة من مجردة نسخة•

  المترشح عنوان تحمل متنبرة ظروف 2 عدد•

  : االختبار في النجاح عند ـ2

 تاریخ على یمضي لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون•

  أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھ

  أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ على يیمض لم والدة مضمون•

 یمضي لم عمومیة صحة طبیب من مسلمة (األصل) طبیة شھادة•

 فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على

  مھامھ لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت

  (وجدت إن) المدرسیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة•

  : السادس الفصل

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ بعد یرد ترشح مطلب كل یرفض

  : السابع الفصل

  .السلوقیة بلدیة رئیس من بقرار االختبار لجنة تركیبة تضبط

  : الثامن الفصل

  : لالنتداب المھنیة االختبارات على باإلشراف المكلفة اللجنة تتولى

  الترشحات ملفات دراسة ـ

  االختبارات في للمشاركة المقبولین المترشحین قائمة ختم ـ

  االختبارات ومدة محتوى تحدید ـ

 المطلوبة االختصاصات في االختبارات إجراء على اإلشراف ـ

  بھا الخاصة األعداد وإسناد وتقییمھا

  نھائیا المقبولین المترشحین ترتیب ـ

   النھائیة بالنتائج التصریح ـ

  : التاسع الفصل

 یساوي عدد على یتحصل لم إن مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال

 علیھ المجرى االختبار في (20) عشرین من (10) عشرة یفوق أو

 نفس على مترشحین عدة تحصل وإذا (1 ضارب تطبیقي اختبار)

  .سنا ألكبرھم االنتداب أولویة تكون العدد

  : العاشر الفصل

 نتدابلال المھني االختبار في المقبولین المترشحین قائمة بقرار تضبط

  .السلوقیة بلدیة رئیس قبل من إلیھ المشار

  بلدیة رئیس
  الطرابلسي  سفیان

  

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

  السرس

  

 یتعلق 2021 ماي 17  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  رئیس تقني رتبة إلى بالملفات ترقیة بقرار

 النھائیة بالنتائج بالتصریح یتعلق 2021 ماي 18 في مؤرخ قرار

 التقني بالسلك 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة  الداخلیة ةللمناظر

   العمومیة، لإلدارات المشترك

 تقني رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة في الناجحین قائمة

  :رئیس

  وھیبي لطفي -

  بلدیة رئیس
  الحرباوي  أحمد

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

 یتعلق 2021 ماي 17  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  إدارة مستكتب رتبة إلى بالملفات ترقیة بقرار

 النھائیة بالنتائج بالتصریح یتعلق 2021 ماي 18 في مؤرخ قرار

 اإلداري بالسلك 2020 سنة بعنوان بالملفات الداخلیة للمناظرة

  العمومیة، لإلدارات المشترك

 تبةر إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة في الناجحین قائمة

  :إدارة مستكتب

  الجریدي بوراوي -

  بلدیة رئیس
  الحرباوي  أحمد



 

  2887صفحـة   2021ماي  28 ––ريدة الرسمية للجماعات المحلية الج  34عـــــدد 

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

 یتعلق 2021 ماي 17  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  متصرف رتبة إلى بالملفات ترقیة بقرار

 النھائیة بالنتائج بالتصریح یتعلق 2021 ماي 18 في مؤرخ قرار

 اإلداري بالسلك 2020 سنة نبعنوا بالملفات الداخلیة للمناظرة

  العمومیة، لإلدارات المشترك

   : متصرف رتبة إلى بالملفات الداخلیة المناظرة في الناجحین قائمة

  الحرباوي بشیر -

  بلدیة رئیس
  الحرباوي  أحمد

  

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

 یتعلق 2021 ماي 17  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

  وظفینالم إطار في عامل إدماج بقرار

 النھائیة بالنتائج بالتصریح یتعلق 2021 ماي 18 في مؤرخ قرار

 عون رتبة في 5و 4 الصنف من عملة إلدماج المھني لإلمتحان

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إستقبال

2020  

 عون رتبة في عملة إلدماج المھني اإلمتحان في الناجحین قائمة

   :إستقبال

  الورفلي ھبيالذ -

  بلدیة رئیس
  الحرباوي  أحمد

  

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

 یتعلق 2021 ماي 17  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

  تصرف كاتب رتبة إلى بالملفات ترقیة بقرار

 النھائیة بالنتائج بالتصریح یتعلق 2021 ماي 18 في مؤرخ قرار

 اإلداري بالسلك 2020 سنة بعنوان بالملفات الداخلیة للمناظرة

  العمومیة، لإلدارات المشترك

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة في الناجحین قائمة

  :تصرف

  الورفلي الھادي دمحم -

  بلدیة رئیس
  الحرباوي  أحمد

  

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

  المرجى

 یتعلق 2019 نوفمبر 7  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 التھیئة مثال إعداد دراسة من لنھائيا الملف على بالمصادقة

  المرجى بلدیة من الالس لقریة العمرانیة

 العمرانیة التھیئة مثال إعداد دراسة من النھائي الملف على المصادقة

  .السرس معتمدیة المرجى بلدیة من الالس لقریة

 إعداد تم العمرانیة التھیئة مخططات تحیین على الحرص إطار في
 المكلف الدراسات مكتب طرف من العمرانیة ةالتھیئ مثال مشروع
  .المرجى معتمدیة من الالس قریة شملت التي و المذكورة بالعملیة

 عند المصادقة و للتداول البلدي المجلس أنظار على المعروض
 لقریة العمرانیة التھیئة مثال لمشروع النھائي الملف على اإلقتضاء

 المصادقة إجراءات مامإت البلدي المجلس لرئیس التفویض و الالس
  .علیھ

 الملف على باإلجماع البلدي المجلس صادق النقاش و المداولة إثر

 لقریة العمرانیة التھیئة لمثال علیھ المعروضة صیغتھ في النھائي

  .المرجى بلدیة من الالس

  بلدیة رئیس
  العلوي ھارون

  

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

 یتعلق 2021 فیفري 28  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  بالسلك تصرف كتبة النتداب باإلختبارات  خارجیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان المرجى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

2021  

  ،  المـرجى  بلدیة رئیس إن

   الدستور على  اإلطالع بعد ـ

  09 في  المؤرخ2018 لسنة 29  عدد األساسي القانون وعلى ـ

   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق  2018 ماي

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

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط  المتعلق 1983

 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد ومالمرس خاصة و  تممتھ أو نقحتھ  التي النصوص جمیع على

   . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة  1229األمــرعــدد على و ـ
 مناظرات  في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام  المتعلــق 1982

 1992 لسنة 1551  عدد باألمر  المتمم الخارجیة االنتــداب 
   1992 أوت 28 في المؤرخ



 

  34عــــــدد   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2888صفحــة 

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد مراال على و   ـ 
 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول مناظرات و لالنتداب باالختبارات
                   . العمومیة االدارات تنظمھا

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي االمر على و  ـ

 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 رسما

  . المحلیة الشؤون وزیر الى

 26 في  المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد الحكومي األمر على و ـ

   .  المرجى بلدیة بإحداث  المتعلق  2016 ماي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمــرعــدد على و ـ

 و الترقیة و اإلنتــداب یــاتآل و صیــغ بضبط  المتعلــق  2019
    .  بالبلدیات الترسیم

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

 اإلداري  بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط  المتعلق 2020

   .  العمومیة لإلدارات المشترك

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد األمر على و ـ

  . أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة  المتعلق  2020

 مارس فیأول المؤرخ المرجى بلدیة رئیس قرار وعلى ـ

 باإلختبارات الخارجیة  المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2021

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كتبة النتداب

  . 2021سنة بعنوان المرجى بلدیة لفائدة

  : مایلــي قـــــرر

 2021 جوان 30 یوم لفائدتھا و المرجى ببلدیة یفتح :األول لفصلا

 تصرف كتبة النتداب باإلختبارات  خارجیة مناظرة الموالیة األیام و 

 2021 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك

 )   بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

02 )  .  

  . 2021 ماي 28: یوم الترشحات ختم یقع : ثالثال الفصل

  بلدیة رئیس
  العلوي ھارون

  

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

 یتعلق 2021 جانفي 18  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 رئیس متصرف رتبــــة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 ىالمرج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك
  2021 سنة بعنوان

  ،  المـرجى  بلدیة رئیس إن

   الدستور على اإلطالع بعد ـ

  09 في  المؤرخ2018 لسنة 29  عدد األساسي القانون وعلى ـ

                  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق  2018 ماي

 12  في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون على و ـ    

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط  علقالمت 1983 دیسمبر

 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

 عدد المرسوم خاصة و  تممتھ أو نقحتھ  التي النصوص جمیع على

   2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 26 في  المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد الحكومي األمر على و ـ

   .  المرجى بلدیة  بإحداث المتعلق 2016 ماي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمرعدد على و ـ

 و الترقیة و اإلانتداب آلیات و صیغ بضبط  المتعلق  2019

    .  بالبلدیات الترسیم

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

 اإلداري  بالسلك لخاصا األساسي النظام بضبط  المتعلق 2020

   .  العمومیة لإلدارات المشترك

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد األمر على و ـ

    . أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة  المتعلق  2020

 كیفیة بضبط المتعلق في المؤرخ المرجى بلدیة رئیس قرار وعلى ـ

 رئیس متصرف  تبةر إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 المرجى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك

  . 2021 سنة بعنوان

  : مایلــي قـــــرر

 2021أفریل 19 یوم لفائدتھا و المرجى ببلدیة یفتح :األول الفصل

 متصرف  رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل  بالسلك رئیس

2021 .   

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

01 )  .  

  .  2021 مارس 19 : یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

 علیھا المعروضة الملفات لتقییم المناظرة لجنة تجتمع: الرابع الفصل

  .  2021 أفریل 29: یوم الجدارة بحس المترشحین ترتیب و

  

  بلدیة رئیس
  العلوي ھارون

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

 یتعلق 2021 فیفري 28  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 مساعدین متصرفین النتداب باإلختبارات  خارجیة مناظرة بفتح

 المرجى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك

  2021 سنة بعنوان



 

  2889صفحـة   2021ماي  28 ––ريدة الرسمية للجماعات المحلية الج  34عـــــدد 

  ،  المـرجى  بلدیة رئیس إن

  ـ الدستور على اإلطالع بعد ـ

  09 في  المؤرخ2018 لسنة 29  عدد األساسي القانون وعلى 

 عدد القانون على و ـ المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق  2018 ماي

  المتعلق 1983 دیسمبر 12  في المؤرخ 1983 لسنة 112

 و المحلیة الجماعات و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط
 النصوص جمیع على و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات

 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و  تممتھ أو نقحتھ  التي

   . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982لسنة  1229األمــرعــدد على و ـ

 مناظرات  في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام  المتعلــق 1982

 1992 لسنة 1551  عدد باألمر  المتمم الخارجیة االنتــداب 

 و   ـ                           . 1992 أوت 28 في المؤرخ

 2007 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر على

 باالختبارات الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق

 تنظمھا التي التكوین مراحل الى الدخول مناظرات و لالنتداب

  . العمومیة االدارات

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر على و  ـ

 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

                                      . المحلیة الشؤون وزیر الى

 األمر على و ـ                                                  

  2016 ماي 26 في  المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد الحكومي

  . المرجى بلدیة بإحداث  المتعلق

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمــرعــدد على و ـ

 و الترقیة و اإلنتــداب آلیــات و صیــغ بضبط  المتعلــق  2019

    .  بالبلدیات الترسیم

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

 اإلداري  بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط  المتعلق 2020

   .  العمومیة لإلدارات المشترك

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد األمر على و ـ

   . أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة  قالمتعل  2020

 2021 مارس أول المؤرخ المرجى بلدیة رئیس قرار وعلى ـ

 النتداب باإلختبارات الخارجیة  المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك مساعدین متصرفین

   . 2021 سنة بعنوان المرجى بلدیة لفائدة

  : مایلــي قـــــرر

 2021 جوان 30 یوم لفائدتھا و المرجى ببلدیة یفتح :األول الفصل

 متصرفین النتداب باإلختبارات  خارجیة مناظرة الموالیة األیام و

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك مساعدین

2021   

 )   بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

02 )  .  

  .   2021 ماي 28 : یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  العلوي ھارون

  

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

 یتعلق 2021 فیفري 28  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

  بالسلك إدارة مستكتبي النتداب باإلختبارات  خارجیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان المرجى بلدیة ئدةلفا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

2021  

  ،  المـرجى  بلدیة رئیس إن

   الدستور على  اإلطالع بعد ـ

  09 في  المؤرخ2018 لسنة 29  عدد األساسي القانون وعلى ـ

   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق  2018 ماي

 12  في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى ـ 

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط  المتعلق 1983دیسمبر

 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

 عدد المرسوم خاصة و  تممتھ أو نقحتھ  التي النصوص جمیع على

  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة  1229األمــرعــدد على و ـ

 مناظرات  في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام  المتعلــق 1982

 1992 لسنة 1551  عدد باألمر  المتمم الخارجیة االنتــداب 

                            . 1992 أوت 28 في المؤرخ

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر على و  ـ 

 الخارجیة اتالمناظر لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول مناظرات و لالنتداب باالختبارات

                  . العمومیة اإلدارات تنظمھا

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر على و  ـ

 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  . المحلیة الشؤون وزیر الى

 26 في  المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد الحكومي مراأل على و ـ

    المرجى بلدیة بإحداث  المتعلق  2016 ماي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عــدد األمــر على ـو 

 و الترقیة و اإلنتــداب آلیــات و صیــغ بضبط  المتعلــق  2019
    .  بالبلدیات الترسیم

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة  115 عدد األمر لىع و ـ

 اإلداري  بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط  المتعلق 2020

   .  العمومیة لإلدارات المشترك



 

  34عــــــدد   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2890صفحــة 

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد األمر على و ـ

 قرار وعلى ـ. أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة  المتعلق  2020

 بضبط المتعلق 2021 مارس  أول في المؤرخ رجىالم بلدیة رئیس

 مستكتبي النـتــداب باإلختبارات الخارجیة  المناظرة تنظیم كیفیة

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك إدارة

   . 2021 سنة بعنوان المرجى

  : مایلــي قـــــرر

 2021 جوان 30 یوم لفائدتھا و المرجى ببلدیة یفتح :األول الفصل

 مستكتبي النتداب باإلختبارات  خارجیة مناظرة الموالیة األیام و

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك إدارة

 بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل 2021

( 02 )  .  

  .  2021 ماي 28: یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة سرئی
  العلوي ھارون

  

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

  سوسة

  

 یتعلق 2021 ماي 17  في مؤرخ 2021   لسنة 39 عدد قرار

 باإلختبارات الخارجیة للمناظرة الترشحات ختم آجال في بالتمدید

 المشترك بالسلك میكانیك اختصاص في أول مھندس 01عدد النتداب

  2021 سنة بعنوان سةسو بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي

 الخارجیة للمناظرة الترشحات ختم آجال في التمدید في قرار

 میكانیك اختصاص في أول مھندس 01عدد النتداب باإلختبارات

 سوسة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك

  2021 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 یتعلق 2021 ماي 17  في مؤرخ 2021   لسنة 40 ددع قرار

 باإلختبارات الخارجیة للمناظرة الترشحات ختم آجال في بالتمدید

 بالسلك رقمیة جغرفة إختصاص أول مھندس 01 عدد النتداب

 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك

2021  

 الخارجیة للمناظرة شحاتالتر ختم آجال في التمدید في قرار

 رقمیة جغرفة إختصاص أول مھندس 01 عدد النتداب باإلختبارات

 سوسة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك

  2021 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 یتعلق 2021 ماي 17  في مؤرخ 2021   لسنة 41 عدد قرار

 باإلختبارات الخارجیة للمناظرة الترشحات ختم آجال في مدیدبالت

 المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس 01عدد النتداب

  2021 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة لإلدارة

 الخارجیة للمناظرة الترشحات ختم آجال في التمدید في قرار

 المھندسین كبسل أول معماري مھندس 01عدد النتداب باإلختبارات

  2021 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 یتعلق 2021 ماي 17  في مؤرخ 2021   لسنة 42 عدد قرار

 باإلختبارات الخارجیة للمناظرة الترشحات ختم آجال في بالتمدید

 بالسلك مدنیة دسةھن اختصاص اول مھندس 02عدد النتداب

 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك

2021  

 باإلختبارات الخارجیة للمناظرة الترشحات ختم آجال في التمدید

 بالسلك مدنیة ھندسة اختصاص اول مھندس 02عدد النتداب

 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك

2021  

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 یتعلق 2021 ماي 17  في مؤرخ 2021   لسنة 43 عدد قرار

 باإلختبارات الخارجیة للمناظرة الترشحات ختم آجال في بالتمدید

 المشترك بالسلك بستنة اختصاص أول مھندس 01عدد النتداب

  2021 سنة بعنوان وسةس بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي



 

  2891صفحـة   2021ماي  28 ––ريدة الرسمية للجماعات المحلية الج  34عـــــدد 

 الخارجیة للمناظرة الترشحات ختم آجال في التمدید في قرار

 بالسلك بستنة اختصاص أول مھندس 01عدد النتداب باإلختبارات

 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك

2021  

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 یتعلق 2021 ماي 19  في مؤرخ 2021   لسنة 44 عدد قرار

 01عدد النتداب المھني لإلختبار الترشحات ختم آجال في بالتمدید

  2021 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة األولى الوحدة من عامل

 النتداب المھني لإلختبار الترشحات ختم آجال في التمدید في قرار

 سنة بعنوان سوسة یةبلد لفائدة األولى الوحدة من عامل 01عدد

2021  

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

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

  كامل منزل

  

 یتعلق 2021 ماي 3  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  بقرار

 یتعلق 2021 ماي 04 في مؤرخ كامل منزل بلدیة رئیسمن  قرار

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  لجنة تركیبة بضبط

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

  2021 سنة بعنوان كامل منزل بلدیة لفائدة العمومیة

  الدستور، على اإلطالع ،بعد  كامل منزل بلدیة رئیـــسة إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى-

  ،  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و-

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات
 عـدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنــــة 89

 أفریل 07 في المؤرخ 1985 لسنة 587 األمرعدد على و-

  كامل، منزل بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى-

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى-

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  ، العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى -

 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  ،  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 2021 ماي 04 في المؤرخ كامل منزل بلدیة رئیس رارق وعلى -

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

  . كامل منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 2021 ماي 04 في المؤرخ كامل منزل بلدیة رئیس قرار وعلى-

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق 

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  .2021 سنة بعنوان كامل منزل بلدیة

  یلـــــي ما قــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  لجنة تتركب: األول الفصل

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة لىإ اإلستثنائیة

 من2021 سنة بعنوان كامل منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  : السادة

   رئیــــس  : نجمـــــــــــــــــــــــــة بن لیـــلى :البلدیــــــــة رئیســــة?

  عضـــو  : السعیـــــــــــــــــدي فیصــــــل : للبلدیة العــــام الكاتب?

  عضــو :  ینوبھ من المنستیرأو بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس?

  عضـــو  :  الحیـــــــــــــاة منزل ببلدیة رئیس متصرف سعد دمحم?

  عضـــو :  بالبلدیــــــــــة األعـوان بشؤون مكلف :الشطیطي رضا?

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن :  2  الفصل

 الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك المقرر ھذا یشملھم لم خرینآ

  . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم إلستعانة أو للجنة

  بلدیة رئیس
  نجمة بن  لیلى

  

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

 یتعلق 2021 ماي 3  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

  المناظرة لجنة بتركیبة

  

 یتعلق 2021 ماي 04 في مؤرخ كامل منزل بلدیة رئیسمن قرار

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  لجنة تركیبة بضبط

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

  2021 سنة بعنوان كامل منزل بلدیة لفائدة العمومیة



 

  34عــــــدد   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2892صفحــة 

  الدستور، على اإلطالع ،بعد  كامل منزل بلدیة رئیـــسة إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون ىوعل-

  ،  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و-

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات
 عـدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنــــة 89

 أفریل 07 في المؤرخ 1985 لسنة 587 األمرعدد على و-

  كامل، منزل بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى-

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى-

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  ، العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى -

 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر فیةوكی مقاییس بضبط

  ،  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 2021 ماي 04 في المؤرخ كامل منزل بلدیة رئیس قرار وعلى -

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 

 شتركالم اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

  . كامل منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 2021 ماي 04 في المؤرخ كامل منزل بلدیة رئیس قرار وعلى-

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق 

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  .2021 سنة بعنوان كامل منزل بلدیة

  یلـــــي ما قــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  لجنة تتركب: األول الفصل

   بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 بعنوان كامل منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  : السادة من2021 سنة

  اللجنة رئیـــس  :   (وبھاین من أو) البلدیــــــــة رئیســـــــــــــــــة

  عضـــو  :  السعیـــــــــــــــــدي فیصــــــل : للبلدیة العــــام الكاتب

  عضــو :  ینوبھ من المنستیرأو بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس

  عضـــو  :  الحیـــــــــــــاة منزل ببلدیة رئیس متصرف سعد دمحم

  عضـــو :  بالبلدیــــــــــة ناألعـوا بشؤون مكلف :الشطیطي رضا

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن :  2  الفصل

 الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك المقرر ھذا یشملھم لم آخرین

  . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم إلستعانة أو للجنة

  بلدیة رئیس
  نجمة بن  لیلى

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

 یتعلق 2021 ماي 3  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

  االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  

   2021 ماي 04 في مؤرخ  كامل منزل بلدیة رئیسةمن قرار

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  2021 سنة بعنوان كامل منزل بلدیة

  الدستور، على إطالعھا ،بعد  كامل منزل بلدیة رئیـــسة إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى-

  ،  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى-

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام ضبطب المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات
 عـدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنــــة 89

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 587 األمرعدد على و-

  كامل، منزل بلدیة بإحداث علقالمت 1985

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى-

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى-

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  ، العمومیة لإلدارات لمشتركا اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى -

 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  ،  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 2021 ماي 04 في المؤرخ كامل منزل بلدیة رئیس قرار وعلى -

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  تنظیم فیةكی بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

  . كامل منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  یلـــــي ما قــــرر

 09  الجمعة یوم ولفائدتھا كامل منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل 
 للترقیة بالملفات داخلیة ناظرةم الموالیة واألیام 2021 جویلیة



 

  2893صفحـة   2021ماي  28 ––ريدة الرسمية للجماعات المحلية الج  34عـــــدد 

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  . 2021 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 خطتین :للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد : 2 الفصل    
(02) .  

 جوان 09   االربعاء یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل   
 2021.  

   المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل   

  بلدیة رئیس
  نجمة بن  لیلى

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

  الجم

  

 یتعلق 2021 ماي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 19 عدد قرار

 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة في بتسمیة یتعلق بقرار

  الجم ببلدیة العمومیة باإلدارات المشترك

   2021 ماي 18 في مؤرخ قرار

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة في بتسمیة یتعلق

  الجم ببلدیة العمومیة باإلدارات

 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة في رقیة یاسین السید یسمى

  2021 ماي 05 من بدایة الجم ببلدیة العمومیة  لإلدارات المشترك

  بلدیة رئیس
  فرحات  عادل

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

  العین

  

 یتعلق 2021 مارس 3  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار
  2021 لسنة بقرار

 بفتح یتعلق 2021 مارس 04 في مؤرخ العین بلدیة رئیس من
   بالملفات خارجیة مناظرة

 المشترك بالسلك أّول معماري مھندس النتداب التعاقد طریق وعن
  2021 سنة بعنوان العمومیة اإلدارات لمھندسي

  العین، بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعـد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات حلیةالم والجماعات

 المرسـوم وخاصـة تممتـھ أو نقحتـھ التي النصوص جمیع وعلى

   .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عـدد

 أفریل 19 في المؤرخ 1969 لسنة 131 عدد األمر وعلى

  .العین بلدیة بإحداث المتعلق 1969

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى 

 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

    2009 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة المعماریین

  .2009 جانفي 21 في المؤرخ

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى

 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة

 لالنتداب التكوین مراحل إلى الدخول مناظرة أو الخارجیة المناظرات

  العمومي، القطاع في

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

   أعضاءھاو الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 2021 مارس 04 في المؤرخ العین بلدیة رئیس قرار وعلى

 طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لمھندسي المشترك بالسلك أّول ريمعما مھندس النتداب التعاقد

  .العین بلدیة لفائدة العمومیة االدارات

  :یلـــــــي مــــا قـــــرر

 2021 جوان 17 الخمیس یوم العین ببلدیة یفتح :األول الفصل

 النتداب التعاقد طریق وعن بالمللفات خارجیة مناظرة الموالیة واألیام

 العمومیة االدارات سيلمھند المشترك بالسلك أّول معماري مھندس

  2021 سنة بعنوان العین العین بلدیة لفائدة

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

(01).   

  2021 ماي 17 االثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع :3 الفصل

  بلدیة رئیس
  معلى  خالد

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

  العامرة

  

 یتعلق 2021 مارس 21  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  العامرة ببلدیة الوظیفیة الخطط بضبط



 

  34عــــــدد   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2894صفحــة 

  العامــــــرة، بلدیــــة رئیــــــــس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

                         المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

                      

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

  تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 سبتمبر 11 في المؤرخ 2015 لسنة 1276 عدد األمر وعلى  

  العامرة، بلدیة بإحداث المتعلق 2015

 1989 ماي 30 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد األمر وعلى

 المتمم بالبلدیات إحداثھا الممكن الوظیفیة الخطط بضبط المتعلق

 واألمر 2000 ماي 02في المؤرخ 2000 لسنة 912 عدد باألمر

  2000 أوت 24 في المؤرخ 2000 لسنة 1886 عدد

 نوفمبر 28 في المؤرخ 1990 لسنة1967 عدد األمر وعلى    

 والجھویة الخارجیة للمصالح الوظیفیة الخطط بنیابة المتعلق 1990

  . الوزارات لمختلف بالنظر الراجعة

 والمالیة التخطیط ووزیر الداخلیة وزیر السیدین قرار وعلى   

 الخطط أنواع بضبط المتعلق 1989 سبتمبر 19 في المؤرخ

 بالقرار تنقیحھ تم والذي بلدیة كل في اثھاإحد الممكن الوظیفیة

  .2000 أوت 26 في المؤرخ

 أوت 26 في المؤرخ 46 عدد الداخلیة وزیر السید منشور وعلى  

  . البلدیة لإلدارات  النموذجیة الھیكلیة بالتنظیمات المتعلق 1992

 المؤرخ 75 عدد الداخلیة وزیر الدولة وزیر السید منشور وعلى  

 واإلحاطة المواطنین بقبول العنایة حول 1992 نوفمبر 9 في

  .شكایاتھم ومتابعة  بمشاغلھم

 10 في المؤرخ 37 عدد الداخلیة وزیر السید منشور وعلى   

 الھیكلیة بالتنظیمات اإلعالمیة وحدات إحداث حول 2002 جوان

  .للبلدیات

 بتاریخ األولى العادیة دورتھ في المنعقد البلدي المجلس مداولة وعلى

 وإحداث بالبلدیة الھیكلي التنظیم بتنقیح والمتعلق 2021 مارس 14

  بھا، وظیفیة خطط

  :یلــــــــــــــي ما قـــــــــــرر

  :التالیــــــــة الوظیفیة الخطط العامرة ببلدیة تضبط : األول الفصل  

  عام كاتب  -

  والمالیة اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة  -

  الفنیــــــة ونالشـــــــؤ مدیر كاھیة  -

  والحكومة الداخلي والتدقیق التفقد مصلحة رئیس  -

  اإلعالمیـــــــــة مصلحـــــــة رئیس-

  البــــلدي والملــــــك النزاعـات مصلحــــــة رئیس  -

  األعـــوان مصلحـــة رئیس -

  والصفقـات المالیــة مصلحــة رئیس  -

  ســـواقواأل االقتصادیة التراخیص مصلحة رئیس  -

  العمرانیــــــــــة والتراخیص التھیئة مصلحـــــــــة رئیس  -

  والتنویـــــــر والطرقــــــــــات األشغــــــــال مصلحة رئیس  -

  والمحیـــــــط النظافــــة مصلحـــة رئیس -

 كل مكلفان بجبنیانة المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل

  .القرار ھذا تنفیذب یخصھ فیما

  2021 مارس 22 في العامرة

  بلدیة رئیس                                                 

  األشطر شكرى

  

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

 یتعلق 2021 مارس 21  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  العامرة ببلدیة الوظیفیة الخطط بضبط

  ـرة،العامـــــ بلدیــــة رئیــــــــس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

                         المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

                      

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

  تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 سبتمبر 11 في المؤرخ 2015 لسنة 1276 عدد األمر وعلى  

  العامرة، بلدیة بإحداث المتعلق 2015

 1989 ماي 30 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد األمر وعلى

 المتمم بالبلدیات إحداثھا الممكن الوظیفیة الخطط بضبط المتعلق

 واألمر 2000 ماي 02في المؤرخ 2000 لسنة 912 عدد باألمر

  2000 أوت 24 في المؤرخ 2000 لسنة 1886 عدد

 نوفمبر 28 في المؤرخ 1990 لسنة1967 عدد األمر وعلى    

 ویةوالجھ الخارجیة للمصالح الوظیفیة الخطط بنیابة المتعلق 1990

  . الوزارات لمختلف بالنظر الراجعة



 

  2895صفحـة   2021ماي  28 ––ريدة الرسمية للجماعات المحلية الج  34عـــــدد 

 والمالیة التخطیط ووزیر الداخلیة وزیر السیدین قرار وعلى   

 الخطط أنواع بضبط المتعلق 1989 سبتمبر 19 في المؤرخ

 بالقرار تنقیحھ تم والذي بلدیة كل في إحداثھا الممكن الوظیفیة

  .2000 أوت 26 في المؤرخ

 أوت 26 في المؤرخ 46 عدد خلیةالدا وزیر السید منشور وعلى  

  . البلدیة لإلدارات  النموذجیة الھیكلیة بالتنظیمات المتعلق 1992

 المؤرخ 75 عدد الداخلیة وزیر الدولة وزیر السید منشور وعلى  

 واإلحاطة المواطنین بقبول العنایة حول 1992 نوفمبر 9 في

  .شكایاتھم ومتابعة  بمشاغلھم

 10 في المؤرخ 37 عدد الداخلیة روزی السید منشور وعلى   

 الھیكلیة بالتنظیمات اإلعالمیة وحدات إحداث حول 2002 جوان

  .للبلدیات

 بتاریخ األولى العادیة دورتھ في المنعقد البلدي المجلس مداولة وعلى

 وإحداث بالبلدیة الھیكلي التنظیم بتنقیح والمتعلق 2021 مارس 14

  بھا، وظیفیة خطط

  :یلــــــــــــــي ما قـــــــــــرر

  :التالیــــــــة الوظیفیة الخطط العامرة ببلدیة تضبط : األول الفصل  

  عام كاتب  -

  والمالیة اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة  -

  الفنیــــــــــــــــــــة الشــــــؤون مدیر كاھیة  -

  والحكومة الداخلي والتدقیق التفقد مصلحة رئیس  -

  إلعالمیــــةا مصلحــــة رئیس

  البــــلدي والملــــــــــك النزاعـــــــــــات مصلحـــة رئیس  -

  األعــــــوان مصلحـــة رئیس -

  والصفقـــــــــــــــــات المالیــــــــة مصلحــــــة رئیس  -

  واألســـواق االقتصادیة التراخیص مصلحة رئیس  -

  العمرانیــــــــــة والتراخیص التھیئة مصلحـــــــــة رئیس  -

  والتنویـــــــر والطرقــــــــــات األشغــــــــال مصلحة رئیس  -

 النظافــــــــــــــــــــــــــة مصلحـــــــــــــــة رئیس  -

  والمحیـــــــــــــــــــــــــط

 كل مكلفان بجبنیانة المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ خصھی فیما

  2021 مارس 22 في العامرة

        

  بلدیة رئیس
  األشطر شكرى

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

  توزر

  

 یتعلق 2021 مارس 18  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2021 مارس 19 في مؤرخ بقرار

 االدارات دسيمھن بسلك اول مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة

  العمومیة

 المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2021 مارس 19 في مؤرخ قرار

 االدارات مھندسي بسلك اول مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة

 سنة بعنوان توزر بلدیة لفائدة " الطاقة ھندسة " اختصاص العمومیة

2021  

  بلدیة رئیس
  باي  العاطي عبد

  

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

 یتعلق 2021 مارس 18  في مؤرخ 2021   لسنة 8 ددع قرار

 المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2021 مارس 19 في مؤرخ بقرار

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف النتداب باإلختبارات الخارجیة

  العمومیة لإلدارات

 المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2021 مارس 19 في مؤرخ قرار

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف ابالنتد باإلختبارات الخارجیة

   العمومیة لإلدارات

  بلدیة رئیس
  باي  العاطي عبد

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

 2021 مارس 18  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة في بقرار یتعلق

 توزر بلدیةب العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف

  2021 سنة بعنوان

 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة في قرار

 توزر ببلدیة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف

   2021 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  باي  العاطي عبد

  

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

 2021 مارس 23  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 مناظرة بفتح یتعلق 2021 مارس 24 في مؤرخ بقرار علقیت



 

  34عــــــدد   2021ماي  28 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2896صفحــة 

 لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب باالختبارات خارجیة

  2021 سنة بعنوان توزر بلدیة لفائدة العمومیة

 خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2021 مارس 24 في مؤرخ قرار

 مرس و االراضي قیس " اختصاص تقني النتداب باالختبارات

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك " الخرائط

   2021 سنة بعنوان توزر

  بلدیة رئیس
  باي  العاطي عبد

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

 2021 مارس 23  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 مناظرة بفتح یتعلق 2021 مارس 24 في مؤرخ بقرار یتعلق

 المشترك االداري بالسلك متصرف النتداب باالختبارات خارجیة

  2021 سنة بعنوان توزر بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

 خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2021 مارس 24 في مؤرخ قرار

 و اقتصاد أو مالیة " اختصاص متصرف النتداب باالختبارات

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك " تصرف

   2021 سنة انبعنو توزر

  بلدیة رئیس
  باي  العاطي عبد

  

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

 2021 مارس 23  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 و عدد بضبط یتعلق 2021 مارس 24 في مؤرخ بقرار یتعلق

 خارجیة مناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة

 ندسيلمھ المشترك  بالسلك اول مھندس النتداب باالختبارات

  2021 سنة بعنوان توزر بلدیة لفائدة العمومیة االدارات

 نوعیة و عدد بضبط یتعلق 2021 مارس 24 في مؤرخ قرار

 باالختبارات خارجیة مناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط

  بالسلك  " الطاقة ھندسة " اختصاص اول مھندس النتداب

 سنة بعنوان توزر لدیةب لفائدة العمومیة االدارات لمھندسي المشترك

2021   

  بلدیة رئیس
  باي  العاطي عبد

  

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

 2021 مارس 23  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 و عدد بضبط یتعلق 2021 مارس 24 في مؤرخ بقرار یتعلق

 خارجیة مناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة

 لالدارات المشترك دارياال بالسلك متصرف النتداب باالختبارات

  2021 سنة بعنوان توزر بلدیة لفائدة العمومیة

 نوعیة و عدد بضبط یتعلق 2021 مارس 24 في مؤرخ قرار

 باالختبارات خارجیة مناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط

 بالسلك " تصرف و اقتصاد او مالیة " اختصاص متصرف النتداب

 سنة بعنوان توزر بلدیة لفائدة ومیةالعم لالدارات المشترك االداري

2021   

  بلدیة رئیس
  باي  العاطي عبد

  

  

  

  


