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  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
 الجدیدي زاویة

 .……………ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 …………العملة بعض لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 ..………………المھني االمتحان لجنة بتركیبة یتعلق 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 برقو

 سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط مقرر  ببضبط یتعلق 2021 أفریل 9  في مؤرخ 2021 لسنة 6 عدد قرار

 برقو بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم ببالغ یتعلق 2021 جوان 4  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

  .............................2021 سنة بعنوان أعوانھا لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2021 أفریل 14  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

  ...........................2021 سنة بعنوان برقو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2021 أفریل 14  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 ...............2021 سنة بعنوان برقو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 متصرف رتبة إلى ةللترقی داخلیة مناظرة ببالغ یتعلق 2021 أفریل 15  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم ببالغ یتعلق 2021 جوان 4  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 ............................2021 سنة بعنوان أعوانھا لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف رتبة
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 سد المراد الخطط ونوعیة عدد  بضبط یتعلق بمقرر یتعلق 2021 أفریل 9  في مؤرخ 2021 لسنة 12 عدد قرار

 برقو بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا

 علوان سیدي

 لمختلف للتصویت زيمرك مكتب إحداث بقرار یتعلق 2021 جوان 3  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 .................................................................................علوان سیدي ببلدیة المحدثة المتناصفة اإلداریة اللجان

 علوان سیدي ببلدیة متناصفة إداریة لجان إحداث بقرار یتعلق 2021 جوان 3 في مؤرخ 2021 لسنة 5 عدد قرار

 السوق ةحوم جربة

 جانفي 07 بتاریـخ اإلمضــــاء حــقّ  بتفویـــض یتعلق 2021 جانفي 6 في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

2021........................................................................................................................................... 

 جرجیس

 للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2021 مارس 4  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

 سنة بعنوان جرجیس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة

2021............................................................................................................................................ 

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2021 مارس 4  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار

 بعنوان جرجیس بلدیة لفائدة مومیةالع لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

 ......................................................................................................................................2021 سنة
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  الجدیدي زاویة

  

 یتعلق 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط

 صنف الى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق مقرر

  2021 مباشرة اعلى

  بلدیة رئیس
  الھیشري  كمال

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

 یتعلق 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  العملة بعض لترقیة مھني امتحان بفتح

 صنف من البلدیة عملة بعض لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق مقرر

  2021 مباشرة اعلى صنف الى

  بلدیة رئیس
  الھیشري  كمال

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

 یتعلق 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  المھني االمتحان لجنة بتركیبة

 لدیةالب عملة بعض لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة یتعلق مقرر

  اعلى صنف الى صنف من

  بلدیة رئیس
  الھیشري  كمال

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

  برقو

 یتعلق 2021 أفریل 9  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط مقرر  ببضبط

 المشترك اإلداري بالسلك بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

  برقو بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان

 2021 أفریل 10 في  مؤرخ برقو بلدیة رئیس من قـــــــــــرار

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد  بضبط یتعلق

 بعنوان المشترك اإلداري بالسلك بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة

  برقو بلدیة لفائدة 2021 سنة

  ، برقــــــو بلدیــــــة رئیــس إن

 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد

  ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09

 دیسمبر 12 في  المؤرخ 1983  لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم  وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 فیفري  25  في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص  األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومیة لإلدارات المشترك

 1967 ماي 18 في  المؤرخ 1967 لسنة 151 عدد راألم وعلى

  ، برقو بلدیة بإحداث المتعلق

 مارس 22 في  المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ  بضبط المتعلق 2019

  ،  بالبلدیات

  في  المؤرخ  2020  لسنة  19 عدد  الرئاسي  األمر  وعلى

  ، وأعضائھا  الحكومة  رئیس بتسمیة المتعلق  2020 فیفري  27

 18 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى

 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر

  ، بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات

   ،  2021 لسنة برقو  بلدیة  میزانیة  وعلى

  یلي ما قرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط  : وحید فصل

 المشترك اإلداري بالسلك بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

  :  التالي  النحو على برقو بلدیة لفائدة  2021 سنة بعنوان

  :  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة(1

 التسدیدعدد طرق2021 لسنة شغورھا سد المراد الخطط الرتبةعدد
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  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

  01تصرف كاتب

  01  : بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %  90 -

  001  : باالختیار الترقیة طریق عن  % 10 -

 بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %    90 ـ01  متصرف

:01  

  001  : باالختیار الترقیة طریق عن  % 10 -

  2021جویلیة  05   :  الترشحات  قائمة  غلق  تاریخ•

  2021  05   :  المناظرىة لجنة  اجتماع  تاریخ•

  بلدیة رئیس
  الكامل الدین نور

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

 یتعلق 2021 جوان 4  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 صرفت كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم ببالغ

 بعنوان أعوانھا لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2021 سنة

  

  بــــالغ

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم برقو بلدیة تعتزم

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

   :يالتال الجدول بیانات حسب 2021 سنة بعنوان أعوانھا

 المناظرة لجنة اجتماع تاریخ للتناظر المعروضة الخطط عدد الرتبة

  المطلوبة الوثائق المشاركة شروط الترشحات ختم تاریخ

 الموالیة واألیام 2021 أوت05خطط (01) واحد تصرف كاتب

 في المترسمون الراقنون و اإلدارة  مستكتبو2021 جویلیة05لھ

 ھذه في االقل على أقدمیة تسنوا (05) شرط فیھم والمتوفر رتبتھم

 األنموذج حسب ترشح مطلب (1التراشحات ختم تاریخ في الرتبة

 المناظرة نوع یتضمن اإلداري التسلسل طریق عن یرسل المصاحب

   :التالیة بالوثائق وجوبا ویرفق

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص (2

 التلخیص ھذا ویكون لمترشح،ا بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة (3

  .الحالیة

 للمعني  إداریة حالة آلخر الضابط قرار من لألصل طبقا نسخة (4

  باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ (5

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقبات علقةالمت القرارات من نسخ (6

 الخمس خالل  تأدیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح سنة تسبق التي األخیرة سنوات (05)

 التي أوالملتقیات التكوینة شھائدالدورات من لألصل مطابقة نسخة (7

 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك

  .راقن أو إدارة مستكتب خطة

 المباشر الرئیس طرف من یسند بالمناظرة خاص تقییمي عدد (8

 أدائھ عن یعبر (20) والعشرون (0) الصفر بین یتراوح للمترشح

 األنموذج حسب وذلك لعملھ أداءه في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة للمھام

  .المصاحب

   :مالحظة *

 علیھا الحصول بعد الوثائق بكامل مصحوبة) الترشح مطالب توجھ•

 برقو بلدیة إلى اإلداري التسلسل طریق عن (الموظفین مصلحة من

 أو البرید طریق عن الترشحات ختم قبل برقو 6170 اإلستقالل نھج

  .للبلدیة المركزي الضبط مكتب إلى مباشرة

 الترشحات قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب  كل وجوبا ویرفض•

 تاریخ معرفة على دلیل الضبط بمكتب التسجیل اریخت ویكون

   . اإلرسال

   :المراجع *

 بفتح المتعلق 2021أفریل 15 في المؤرخ برقو بلدیة رئیس قرار•

 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  .برقو بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  05/06/2021 في برقو

  بلدیة رئیس
  الكامل الدین نور

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

 یتعلق 2021 أفریل 14  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 سنة بعنوان برقو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

2021،  

  

 أفریل 15في مؤرخ برقو بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــرار

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق2021

 بعنوان برقو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  ،2021 سنة

   برقو، بلدیة رئیس إن
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   الدستور، على االطالع بعد

 09 في الـمـؤرخ 2018 لسـنـة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان  العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تھتمم أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

  فیفري   25  في  المؤرخ  2020 لسنة 115  عدد  وعلىاألمر

  اإلداري بالسلك الخاص األساسي  النظام  بضبط  المتعلق 2020

  ، العمومیة لإلدارات  المشترك

 ماي 18 في المؤرخ  1967 لسنة  151 عدد األمر وعلى

  ، برقو  بلدیة  بإحداث  لمتعلقا 1967

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى

  ، وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

   بالبلدیات،

 المتعلق 10/04/2021 في المؤرخ برقو بلدیة سرئی وعلىقرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

2021،  

  یلـــــــي  ما قرر

 2021 أوت 05 یوم ولفائدتھا برقو ببلدیة یفتح:األول الفصل

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة ةالموالی واألیام

  ،2021 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 خطة  شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد:2 الفصــــــل

  .(01)واحدة

  2021جویلیة 05 یوم الترشحات قائمة تختم:3 الفصـــــل

  بلدیة رئیس
  الكامل الدین نور

  

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

 یتعلق 2021 أفریل 14  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  ،2021 سنة بعنوان برقو

 لقیتع 2021 أفریل  15في مؤرخ برقو بلدیة رئیس من قــرار

 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان برقو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

2021،  

   برقو، بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 09 في الـمـؤرخ 2018 لسـنـة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  المحلیة، الجماعات لةبمج المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان  العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،2011 سبتمبر 23 في خالمؤر 2011 لسنة 89

 ماي 18 في المؤرخ  1967 لسنة  151 عدد األمر وعلى

  ، برقو  بلدیة  بإحداث  المتعلق 1967

 فیفري  25  في المؤرخ  2020  لسنة  115 عدد  األمر وعلى

 اإلداري  بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق  2020 

  ، العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد لرئاسيا األمر وعلى

  ، وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

   بالبلدیات،

 2021 أفریل 10 في المؤرخ برقو بلدیة رئیس قرار وعلى

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط علقالمت

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  ،2021 سنة بعنوان

  یلـــــــي  ما قرر

 2021 أوت05 یوم ولفائدتھا برقو ببلدیة یفتح :األول الفصل

 كاتب رتبة لىإ للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

2021،  

 خطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد:2 الفصــــــل

  .(01)واحدة

  2021 جویلیة05 یوم الترشحات قائمة تختم:3 الفصـــــل

  بلدیة رئیس
  الكامل الدین نور
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 یتعلق 2021 أفریل 15  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

  متصرف رتبة إلى للترقیة داخلیة مناظرة ببالغ

  

  بـــــالغ

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم برقو بلدیة تعتزم

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف

   :التالي الجدول بیانات حسب 2021 سنة بعنوان أعوانھا

 لجنة اجتماع للتناظرتاریخ المعروضة الخطط لرتبةعددا

  المطلوبة المشاركةالوثائق الترشحاتشروط ختم المناظرةتاریخ

    متصرف

 جویلیة05لھ الموالیة واألیام 2021 أوت 05خطط (01) واحد

 شرط فیھم والمتوفر رتبتھم في المترسمون المتصرفون2021

 ختم تاریخ في تبةالر ھذه في االقل على أقدمیة سنوات (05)

 عن یرسل المصاحب األنموذج حسب ترشح مطلب (1التراشحات

 بالوثائق وجوبا ویرفق المناظرة نوع یتضمن اإلداري التسلسل طریق

   :التالیة

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص (2

 التلخیص ھذا ویكون المترشح، بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ىممض

   الوظیفة  في  األنتداب قرار  من لألصل مطابقة  نسخة ( 3

  العمومیة

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة (3

  .الحالیة

 للمعني  إداریة حالة آلخر الضابط قرار من لألصل طبقا نسخة (4

  باألمر

  .العلمیة ائدالشھ من لألصل مطابقة نسخ (5

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقبات المتعلقة القرارات من نسخ (6

 الخمس خالل  تأدیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح سنة تسبق التي األخیرة سنوات (05)

 التي أوالملتقیات التكوینة شھائدالدورات من لألصل مطابقة نسخة (7

 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح افیھ شارك

 علیھا المتحصل  القیمیة الوحدات  في النجاح  متصرفوشھائد خطة

 األخیرة سنوات (05)  للخمس المستمر التكوین  مراحل إطار  في

   . المناظرة  فتح لسنة السابقة

 المباشر الرئیس طرف من یسند بالمناظرة خاص تقییمي عدد (8

 أدائھ عن یعبر (20) والعشرون (0) الصفر بین یتراوح مترشحلل

 األنموذج حسب وذلك لعملھ أداءه في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة للمھام

  .المصاحب

   :مالحظة *

 علیھا الحصول بعد الوثائق بكامل مصحوبة) الترشح مطالب توجھ•

 برقو بلدیة إلى اإلداري التسلسل طریق عن (الموظفین مصلحة من

 أو البرید طریق عن الترشحات ختم قبل برقو 6170 اإلستقالل نھج

  .للبلدیة المركزي الضبط مكتب إلى مباشرة

 الترشحات قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب  كل وجوبا ویرفض•

 تاریخ معرفة على دلیل الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون

   . اإلرسال

 15 في المؤرخ برقو بلدیة رئیس قرار:المراجع *

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق2021أفریل

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  .برقو

  05/06/2021 في برقو

  بلدیة رئیس
  الكامل الدین نور

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

 یتعلق 2021 جوان 4  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

  متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم ببالغ

 بعنوان أعوانھا لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2021 سنة

  بــــــــالغ

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم برقو بلدیة تعتزم

 ةلفائد  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف

   :التالي الجدول بیانات حسب 2021 سنة بعنوان أعوانھا

 المناظرة لجنة اجتماع تاریخ للتناظر المعروضة الخطط عدد الرتبة

  المطلوبة الوثائق المشاركة شروط الترشحات ختم تاریخ

    متصرف

 جویلیة05لھ الموالیة واألیام 2021 أوت 05خطط (01) واحد

 شرط فیھم والمتوفر ھمرتبت في المترسمون المتصرفون2021

 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في االقل على أقدمیة سنوات (05)

 عن یرسل المصاحب األنموذج حسب ترشح مطلب (1التراشحات

 بالوثائق وجوبا ویرفق المناظرة نوع یتضمن اإلداري التسلسل طریق

   :التالیة

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص (2



  3675صفحـة   2021جوان  22 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   41عـــــدد 

 التلخیص ھذا ویكون المترشح، بھا قام التي االقتضاء عند یةوالعسكر

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

   الوظیفة  في  االنتداب قرار  من لألصل مطابقة  نسخة ( 3

  العمومیة

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة (3

  .الحالیة

 للمعني  إداریة حالة آلخر الضابط قرار من لألصل طبقا نسخة (4

  باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ (5

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقبات المتعلقة القرارات من نسخ (6

 الخمس خالل  تأدیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح سنة تسبق التي األخیرة سنوات (05)

 أوالملتقیات التكوینة الدورات شھائد من لألصل قةمطاب نسخة (7

 التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي

 المتحصل  القیمیة الوحدات  في النجاح  وشھائد متصرف خطة في

 سنوات (05)  للخمس المستمر التكوین  مراحل إطار  في علیھا

   . المناظرة  فتح لسنة السابقة األخیرة

 المباشر الرئیس طرف من یسند بالمناظرة خاص تقییمي عدد (8

 أدائھ عن یعبر (20) والعشرون (0) الصفر بین یتراوح للمترشح

 األنموذج حسب وذلك لعملھ أداءه في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة للمھام

  .المصاحب

   :مالحظة *

 علیھا الحصول بعد الوثائق بكامل مصحوبة) الترشح مطالب توجھ•

 برقو بلدیة إلى اإلداري التسلسل طریق عن (الموظفین مصلحة من

 أو البرید طریق عن الترشحات ختم قبل برقو 6170 اإلستقالل نھج

  .للبلدیة المركزي الضبط مكتب إلى مباشرة

 الترشحات قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب  كل وجوبا ویرفض•

 تاریخ ةمعرف على دلیل الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون

   . اإلرسال

 15 في المؤرخ برقو بلدیة رئیس قرار:المراجع *

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق2021أفریل

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  .برقو

  05/06/2021 في برقو

  بلدیة رئیس
  الكامل الدین نور

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

 یتعلق 2021 أفریل 9  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد  بضبط یتعلق بمقرر

 المشترك اإلداري بالسلك بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

  برقو بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان

 2021 یلأفر 10 في  مؤرخ برقو بلدیة رئیس من قـــــــــــرار

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد  بضبط یتعلق

 بعنوان المشترك اإلداري بالسلك بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة

  برقو بلدیة لفائدة 2021 سنة

  ، برقــــــو بلدیــــــة رئیــس إن

 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد

  ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09

 دیسمبر 12 في  المؤرخ 1983  لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم  وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 فیفري  25  في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص  األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومیة لإلدارات المشترك

 1967 ماي 18 في  المؤرخ 1967 لسنة 151 عدد األمر وعلى

  ، برقو بلدیة بإحداث المتعلق

 مارس 22 في  المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ  بضبط المتعلق 2019

  ،  بالبلدیات

  في  المؤرخ  2020  لسنة  19 عدد  الرئاسي  األمر  وعلى

  ، وأعضائھا  الحكومة  رئیس بتسمیة المتعلق  2020 فیفري  27

 18 بتاریخ 14 عدد والبیئة محلیةال الشؤون وزیر منشور وعلى

 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر

  ، بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات

   ،  2021 لسنة برقو  بلدیة  میزانیة  وعلى

  یلي ما قرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط  : وحید فصل

 المشترك اإلداري بالسلك بالملفات للترقیة خلیةالدا المناظرات طریق

  :  التالي  النحو على برقو بلدیة لفائدة  2021 سنة بعنوان

  :  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة(1
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 عدد التسدید طرق2021 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد الرتبة

  اتبالملف الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

  01تصرف كاتب

  01  : بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %  90 -

  001  : باإلختیار الترقیة طریق عن  % 10 -

 بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %    90 ـ01  متصرف

:01  

  001  :  باإلختیار الترقیة طریق عن  % 10 -

  2021جویلیة05  :   الترشحات  قائمة  غلق  تاریخ•

  2021 أوت05  :  المناظرىة لجنة  اعإجتم  تاریخ•

  

  بلدیة رئیس
  الكامل الدین نور

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

  علوان سیدي

 یتعلق 2021 جوان 3  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 اإلداریة اللجان لمختلف للتصویت مركزي مكتب إحداث بقرار

  علوان سیدي ببلدیة المحدثة المتناصفة

        

 جوان 04 في مؤرخ  عـلـــوان سیـدي بلدیة ـــسرئی من قـــــرار

 اللجان لمختلف للتصویت مركزي مكتب بإحداث یتعلق 2021

  .علوان سیدي ببلدیة المحدثة المتناصفة اإلداریة

  ، علوان سیدي بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى 

  . المحلیة الجماعات لمجلة األساسي القانون صداربإ المتعلق

 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

 أفریـل 19 في المؤرخ 1969 لسنة 134 عدد األمر وعلى

  . علـوان سیـــدي بلدیــة بإحداث المتعـــلق 1969

 أكتوبر 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى

 اإلداریة اللجان وتسییر تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 1990

 جمیع على و منھ 20 و 19 الفصلین خاصة و المتناصفة

  تممتھ، وأ نقحتھ التي النصوص

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومة والمؤسسات المحلیة والجماعات

  تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع

 1999 جانفي 4 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر وعلى

 موظفي رتب مختلف إلیھا تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة

   تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى

 وتقنیي ليمحل بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

  تممتھ،

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

  تممتھ،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

  تممتھ،

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى 

 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیـــغ بضبـــط المتعـــلق 2019

  بالبلدیات، الترسیم

 بإحداث المتعلق 2021 جوان 04 في المؤرخ البلدي القرار وعلى

  .علوان سیدي ببلدیة متناصفة إداریة لجان

 أفریل 01 بتاریخ 3576 عدد المھدیة والي السید مكتوب وعلى

  . بالبلدیات المتناصفة اإلداریة اللجان بتركیز المتعلق 2021

   یلي ما قرر

 علوان سیدي ببلدیة للتصویت مركزي مكتب یحدث ـ :األول الفصل

  .تكوینھا تم التي المتناصفة اإلداریة اللجان لمختلف

 و  رئیس  من للتصویت المركزي المكتب یتركب ـ :2  الفصل 

 و مترشح غیر یكون قائمة لكل األعوان عن مندوب كذلك و  كاتب

  . علوان سیدي بلدیة رئیس طرف من تعینھم یقع

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر ـ : 3 الفصل

  .2021 جوان 04 في علوان سیدي

  بلدیة رئیس
  هللا عبد  لطفي
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 یتعلق 2021 جوان 3  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

  علوان سیدي ببلدیة متناصفة إداریة لجان إحداث بقرار

  

 جوان 04 في مؤرخ  عـلـــوان سیـدي بلدیة رئیـــس من قــــــرار

  .علوان سیدي ببلدیة متناصفة إداریة لجان بإحداث یتعلق 2021

  ، علوان سیدي بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى 

  . المحلیة الجماعات لمجلة األساسي القانون بإصدار المتعلق

 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

 أفریـل 19 في المؤرخ 1969 لسنة 134 عدد األمر وعلى

  . علـوان سیـــدي بلدیــة بإحداث لقالمتعـــ 1969

 أكتوبر 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى

 اإلداریة اللجان وتسییر تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 1990

 التي النصوص جمیع وعلى منھ األول الفصل وخاصة المتناصفة

  تممتھ، أو نقحتھ

 ردیسمب 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومة والمؤسسات المحلیة والجماعات

  تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع

 1999 جانفي 4 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر وعلى

 موظفي رتب مختلف إلیھا تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة

   تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى

 وتقنیي محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ تيال النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

  تممتھ،

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

  تممتھ،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

  تممتھ،

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى 

 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیـــغ بضبـــط المتعـــلق 2019

  بالبلدیات، الترسیم

 أفریل 01 بتاریخ 3576 عدد المھدیة والي السید مكتوب وعلى

  . بالبلدیات المتناصفة اإلداریة اللجان بتركیز المتعلق 2021

   یلي ما قرر

 متناصفة إداریة لجان علوان سیدي ببلدیة أحدثت ـ :األول الفصل

 كما علوان سیدي بلدیة وعملة موظفي أصناف لكل بالنسبة مؤھلة

  :یلي

  .أول تقني / محلل / متصرف : األولى اللجنة

 تقني / تقني مساعد /  راقن كاتب / تصرف كاتب : الثانیة نةاللج

  .اإلعالمیة مخبر

  .(3و 2و 1 األصناف)  األولى الوحدة عملة : الثالثة اللجنة

  .(7و 6و 5و 4 األصناف) الثانیة الوحدة عملة : الرابعة اللجنة

 المنصوص اللجان من لجنة كل أعضاء عدد حدد ـ :2  الفصل

 نائبین إثنین و رسمیین بإثنین القرار ھذا من لاألو بالفصل علیھا

 رتبة في المترسمین الموظفین بین من اختیارھم یقع اإلدارة یمثلون

 رئیس من بقرار تعیینھم ویقع األقل على "2أ" الفرعي الصنف من

  .األعوان یمثلون منتخبین نائبین إثنین و رسمیین إثنین و البلدیة

 عندما نائب واحد و رسمي واحد إلى األعوان ممثلي عدد ینخفض و

  .عشرین من أقل اللجنة لنفس التابعین األعوان عدد یكون

 أن على اإلدارة ممثلي أحد المتناصفة اإلداریة اللجان ھذه یترأس

 تعیینھ ویقع یعادلھا ما أو مصلحة رئیس بخطة األقل على یكون

  .البلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر ـ : 3 الفصل

  .2021 جوان 04 في علوان سیدي

  بلدیة رئیس
  هللا عبد  لطفي
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  السوق حومة جربة

  

 یتعلق 2021 جانفي 6  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

  2021 جانفي 07 بتاریـخ اإلمضــــاء حــقّ  بتفویـــض

  ،السوق حومة جربة بلدیة رئیس إنّ 

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد    

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى    

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة تذا العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

   .تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى   

  .السوق حومة جربة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون وعلى   

 والتعمیر الترابیة  التھیئة مجلّة بإصدار المتعلّق 1994نوفمبر28

  .تممتّھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 األربعاء یوم السوق بحومة البلدي المجلس تركیز محضر وعلى   

  .2018 جوان 27

 بتاریخ  اإلستثنائیة دورتھ في المنعقد البلدي المجلس مداولة وعلى   

  .2018 سبتمبر 22

  یلــــــــــــــــــــــي ما قـــــــــــــــّرر

 29 عدد األساسي القانون من 261 للفصل طبقا : األّول الفصل

 الجماعات بمجلة المتعلّق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة

 مشموالتي حدود وفي ومسؤولیتي مراقبتي تحت فوضت المحلیة،

 البلدي المجلس عضو مولي بن لطفي السید إلى استثنائیة وبصفة

  :السوق بحومة

 عرضھــا تمّ  التي البنـاء ــصرخ قــرارات إمــــضاء حقّ  -      

 31 قبل المنعقـــدة والھـــدم والبنـــــاء التقاسیــــم رخــص لجان على

  .2020 دیسمبر

  .إمضائــھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجرى :2 الفصل

  بلدیة رئیس
  جراد  الحسین

  

  

  

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

  جرجیس

  

 یتعلق 2021 مارس 4  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  2021 سنة بعنوان جرجیس بلدیة لفائدة

 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق قرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلكب تصرف كاتب رتبة

  2021 سنة بعنوان جرجیس بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  عریض  المكي

  

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

 یتعلق 2021 مارس 4  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى

  2021 سنة بعنوان جرجیس بلدیة لفائدة العمومیة

 االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى

  2021 سنة بعنوان جرجیس بلدیة لفائدة العمومیة

  بلدیة رئیس
  عریض  المكي

  

  


