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  ــميةرســال ـجريدةال
  ليةــحــالم ــجماعــاتلل

  

  

  

 
 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
  المرسى

  ..................استثنائية بترقية يتعلق 2020 أكتوبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار
  نابل

 7 في مؤرخ نابل بلدية رئيسة بقرار يتعلق 2021 جويلة 6  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار

 المشترك بالسلك عام مهندس رتبة في رئيس مهندس بتسمية يتعلق 2021 جويلية

  ......................................................................نابل لبلدية العمومية اإلدارات لمهندسي
 07 بتاريخ نابل لديةب رئيسة بقرار يتعلق 2021 جويلة 6  في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار

 بسلك  عام معماري مهندس رتبة في رئيس معماري مهندس بتسمية يتعلق 2021 جويلية

  ...................................................................نابل ببلدية لإلدارة المعماريين المهندسين
  خيار بني

 الناظرة لجنة بتركيبة يتعلق بقرار تعلقي 2021 جانفي 31  في مؤرخ 2021 لسنة 1 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  ...........................................2021 سنة بعنوان خيار بني بلدية لفائدة المحلية بالجماعات
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2021 نفيجا 31  في مؤرخ 2021 لسنة 2 عدد قرار

 بالجماعات العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

  ...................................................................................خيار بني بلدية لفائدة المحلية
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 تنظيم بكيفية يتعلق بقرار يتعلق 2021 جانفي 31 في مؤرخ 2021 لسنة 3 عدد قرار

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة

  .................................................................................خيار بني بلدية لفائدة العمومية
  بوعرقوب

 2021 أفريل 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أفريل 13 في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط متعلق

  ....2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدية لفـائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
 2021 أفريل 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أفريل 13ي ف مؤرخ 2021 لسنة 12 عدد قرار

 كاتب رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية المناظرات تنظيم كيفية بضبط متعلق
  ..2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

 2021 أفريل 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أفريل 13  في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار

 بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح متعلق

  ......................2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري
 2021 أفريل 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أفريل 13  في مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد رقرا

 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح متعلق

  ......................2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري
 2021 أفريل 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أفريل 13  في مؤرخ 2021 لسنة 15 عدد قرار

 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح متعلق

  ......................2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري
 2021 أفريل 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أفريل 13  في مؤرخ 2021 لسنة 16 ددع قرار

 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة ببفتح متعلق

  ......................2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري
 2021 أفريل 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أفريل 13  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح متعلق 

  ......................2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري
  الفحص

  ....................................بقرار يتعلق 2021 جويلة 6  في مؤرخ 2021   لسنة 33 عدد رقرا
  الجبل رأس

 الجبل رأس بلديّة رئيس من بقرار يتعلق 2021 جويلة 4  في مؤرخ  2021لسنة 17 عدد قرار

  انتخاب على لإلشراف مركزي تصويت مكتب بإحداث يتعلّق2021 جويلية 05 في مؤرّخ

  .................................................................الجبل رأس ببلديّة المتناصفة اإلداريّة اللّجان
 الجبل رأس بلديّة رئيس من بقرار يتعلق 2021 جويلة 4  في مؤرخ 2021 لسنة 18 عدد قرار

   .........الجبل رأس ببلديّة المتناصفة اإلداريّة اللجان بإحداث يتعلّق 2021 جويلية 05 في مؤرّخ
  قنطش زاوية

 نوعية و عدد بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2021 أفريل 27  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

  ........................................................................................شغورها سد المراد الخطط
 تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2021 أفريل 27  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار

  .............................................................................رتبة إلى للترقية الداخلية المناظرة
 للترقية داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 أفريل 27 في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار

  ......................................................................................أول تقني رتبة إلى بالملفات
    الفحول عميرة

  .....2021 لميزانية 01عدد بتعديل يتعلق 2021 مارس 14  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار
  .......2021 لميزانية 2ددع بتعديل يتعلق 2021 ماي 17  في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار
  .2020 لسنة المالي الحساب بختم يتعلق 2021 ماي 27 في مؤرخ 2021لسنة 12 عدد قرار
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 ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق 2021 جوان 23 في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار

  ...................................................................................................2021 سنة بعنوان
 العملة لترقية مهني إمتحان بفتح يتعلق 2021 جوان 23 في مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد قرار

  ..........................................................................................................2021 بعنوان
 عميرة لبلدية 2021 بميزانية يتعلق 2020 ديسمبر 30  في مؤرخ 2021 لسنة 15 عدد قرار

  ..................................................................................................................الفحول
  الساف قصور

 المناظرة ظيمتن كيفية بضبط يتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

  ..........................................................مركزي محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
 بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

  .....................................................................................تصرف كاتب رتبة إلى للترقية
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار

  .............................................................تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار

  ...........................................................................................متصرّف رتبة إلى للترقية
 بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021 لسنة 11 عدد قرار

  .................................................................................مركزي محلل رتبة إلى قيــةللتر
 تنظيم كيفية بضبط يتعلّق بقرار يتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

  ......................................................متصرّف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة
  شاكر منزل

 سنة لتصرف الميزانية غلق بقرار يتعلق 2021 جوان 1 في مؤرخ 2021 لسنة 4 عدد قرار

2020...................................................................................................................  
  قفصة

  ......................أرض صبغة بتغيير يتعلق 2019 أوت 13  في مؤرخ 2019   لسنة 3 دعد قرار
  ......................الخطايا بتعريفة يتعلق 2019 جانفي 3  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار

  بوعطوش ثامر الحبيب
 البري للنقل ةمحط تركيز بقرار يتعلق 2021 جويلة 4  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

  .....................................................................................................بنغيلوف بمنطقة
 أسبوعية سوق إحداث  بقرار يتعلق 2021 جويلة 6  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

  .................................................................................الحزامية للطريق محاذية للدواب
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  المرسى

  

 أكتوبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار

  استثنائية بترقية يتعلق 2020

 أكتوبر 27 في مؤرخ 2020 لسنة 1043 عدد قرار

  .استثنائية ترقية بقرار يتعلق 2020

 ببلدية رئيس متصرف الصكوحي، دمحم السيد سمي

 رتبة في ،2020 سبتمبر 30 من ابتداء المرسى،

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

  .العمومية

  بلدية  رئيس
  بوراوي  معز

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

  نابل

 2021 جويلة 6  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 جويلية 7 في مؤرخ نابل بلدية رئيسة بقرار يتعلق

 رتبة في رئيس مهندس بتسمية يتعلق 2021

 اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام مهندس

  نابل لبلدية العمومية

 2021 ماي 4 من إبتداء  رئيس المهندس يسمى

 المشترك بالسلك عام مهندس رتبة في ذكره اآلتي

  :نابل ببلدية العمومية اإلدارات لمهندسي

  .الحاليلي أحمد-

  بلدية رئيس
  معتوق  بسمة

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

 2021 جويلة 6  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 2021 جويلية 07 بتاريخ نابل بلدية رئيسة بقرار يتعلق

 رتبة في رئيس معماري مهندس بتسمية يتعلق

 المعماريين المهندسين بسلك  عام معماري مهندس

  .نابل ببلدية لإلدارة

 إبتداءا ذكرها اآلتي ئيسر المعماري المهندس تسمى

  عام معماري مهندس رتبة في 2021 أفريل 30 من

  :نابل ببلدية لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك

  .البجاوي هاجر-

  بلدية رئيس
  معتوق  بسمة

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

  خيار بني

  

 جانفي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 الناظرة ةلجن بتركيبة يتعلق بقرار يتعلق 2021

 بالسلك أول تقني رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية

 بالجماعات العمومية لالدارات المشترك التقني

  2021 سنة بعنوان خيار بني بلدية لفائدة المحلية

  

 فيفري 01 في مؤرخ خيار بني بلدية رئيس من  قــرار

 بالملفات الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق  2021

 المشترك  التقني بالسلك أول تقني الى يةللترق

 بلدية لفائدة المحلية بالجماعات العمومية لالدارات

  2021 سنة بعنوان خيار بني

  البيئة و المحلية الشؤون وزير إن

  ، خيار بني بلدية رئيس من باقتراح و

   الدستور على االطالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون  على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ

   المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولـــــة ألعــوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية
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 لسنة 89 عدد المرسوم ةخاص و تممته أو نقحته التي

  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 12 في المؤرخ 1958 لسنة 214 عدد األمر على و

   خيار بني بلدية بإحداث المتعلق 1958 سبتمبر

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق و 1999 أفريل

 وعلى العمومية اتلالدار المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

   2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 2016 لسنة لسنة 107 عدد الرئاسي األمر على و

 رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ

  أعضائها و الحكومة

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر على و

   الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2018 وفمبرن 14 في

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

 و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
   بالبلديات الترسيم و الترقية

 01 في المؤرخ خار بني بلدية رئيس قرار على و

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 فيفري

 بالسلك أول تقني رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية

 بالجماعات العمومية لالدارات المشترك  التقني

  2021 سنة بعنوان خيار بني بلدية لفائدة المحلية

 01 في المؤرخ خار بني بلدية رئيس قرار على و

 الداخلية المناظرة بفتح المتعلق 2021 فيفري

  التقني لكبالس أول تقني رتبة الى للترقية بالملفات

 لفائدة المحلية بالجماعات العمومية لالدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان خيار بني بلدية

  : يـــلي ما قرر

 بالملفات الداخلية المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة الى للترقية

 ةبلدي لفائدة المحلية بالجماعات العمومية لالدارات

 قرار بمقتضى المفتوحة و 2021 سنة بعنوان خيار بني

 2021 فيفري 01 في المؤرخ اعاله بالمرجع اليه مشار

   : السادة من

   رئيس :  ينوبه من أو البلدية رئيس بوعشير دمحم

   عضو :  للبلدية العام الكاتب : سالم بن السالم عبد

 :  ينوبه من أو البلدية الشؤون دائرة رئيس :ميالد زهير

   عضو

 بمصلحة مكلفة مستشار متصرف : هنية بن سنيا

   عضو : االدارية الشؤون

   عضو :  أول تقني : السالم عادل

 تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن : 2 الفصل

 بمختلف للقيام وذلك القرار يشملهم لم آخرين أعضاء

 لخبرتهم نظرا بهم لالستعانة أو للجنة الموكولة المهام

                                        المناظرات المج في

  : في خيار بني 

  بلدية رئيس
  بوعشير  دمحم

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

 جانفي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2021

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة الى للترقية

 بلدية لفائدة المحلية بالجماعات العمومية اتلالدار

  خيار بني

 في مؤرخ خيار بني بلدية رئيس من قــرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 01/02/2021

 المشترك  التقني بالسلك أول تقني رتبة الى للترقية

 بلدية لفائدة المحلية بالجماعات العمومية لالدارات

  2021 سنة بعنوان خيار بني

   ، خيار بني بلدية رئيس إن

   الدستور على االطالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون  على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ

   المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العـام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولـة ألعـــوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 12 في المؤرخ 1958 لسنة 214 عدد األمر على و

   خيار بني بلدية بإحداث المتعلق 1958 سبتمبر

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق و 1999 أفريل

 وعلى العمومية لالدارات المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

   2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114
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 2016 لسنة لسنة 107 عدد الرئاسي األمر على و

 رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ

  أعضائها و الحكومة

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر على و

   الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

 و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
   ياتبالبلد الترسيم و الترقية

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و

 األحكام تطبيق حول 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد

 و الترقية و االنتداب آليات و صيغ و بضبط المتعلقة

   بالبلديات الترسيم

 01 في المؤرخ خار بني بلدية رئيس قرار على و

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 فيفري

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات لداخليةا

 بني بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك التقني

  2021 لسنة خيار

  : يـــلي ما قرر

 14 يوم لفائدتها و خيار بني ببلدية يفتح : األول الفصل

 إلى للترقية بالملفات داخلية  مناظرة 2021  جويلية

 لإلدارات المشترك  لتقنيا بالسلك أول تقني رتبة

 خيار بني بلدية لفائدة المحلية بالجماعات العمومية

  2021 سنة بعنوان

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

  (1) واحدة

  2021 جوان 14 يوم الترشحات ختم يقع : 3 الفصل

  بلدية رئيس
  بوعشير  دمحم

  

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

 جانفي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق بقرار يتعلق 2021

 بالسلك أول تقني رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية

 بني بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

  خيار

 01 في مؤرخ خيار بني بلدية رئيس من قــــــــــــرار

 مناظرةال تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 فيفري

 بالسلك  أول تقني رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية

    البلديات لفائدة العمومية لالدارات المشترك التقني

   ، خيار بني بلدية رئيس إن

   الدستور على االطالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون  على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ

   المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولـة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 12 في المؤرخ 1958 لسنة 214 عدد األمر على و

   خيار بني بلدية بإحداث المتعلق 1958 سبتمبر

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق و 1999 أفريل

 وعلى العمومية لالدارات المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

   2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 2016 لسنة لسنة 107 عدد الرئاسي األمر على و

 رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ

  أعضائها و الحكومة

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر على و

   الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد مراأل على و

 و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
   بالبلديات الترسيم و الترقية

 جويلية 2 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب محضر على و

2018   

 التصرف بميزانية الضروري االعتماد يتوفر أنه حيث و

  2021 لسنة

  : يـــلي ما قرر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : األول الفصل

 المشترك التقني بالسلك  أول تقني رتبة الى للترقية

   القرار هذا الحاكم وفقا العمومية لالدارات
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 للمناظرة للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصل

 بالسلك  أول تقني رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية

 التقنيون العمومية لالدارات المشترك التقني

 خمس شرط فيهم المتوفر و رتبهم في مترسمونال

 في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5)

    الترشحات ختم تاريخ

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : 3 الفصل

 لفائدة و خيار بني بلدية رئيس من بقرار أعاله اليها

   سواهم دون لهم بالنظر الراجعين األعوان

   : قرارال هذا يضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد

   الترشحات قائمة غلق تاريخ-

   المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب : 4 الفصل

 بني بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله اليها

   : التالية بالوثائق مصحوبة خيار

 اتللخدم الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص-

 بها قام التي االقتضاء عند العسكرية و المدنية

 رئيس قبل من ممضي التلخيص هذا يكون و المترشح

   ينوبه من أو البلدية

 في المترشح تسمية قرار من لالصل مطابقة نسخة-

   الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة

   باالمر للمعني ادارية

   العلمية الشهائد من صللال مطابقة نسخة-

 أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -

 من باالمر للمعني االداري الملف خلو تثبت الشهادة

 االخيرة سنوات ( 5 ) الخمس خالل تأديبية عقوبة أي

   المناظرة فتح لسنة السابقة

 في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 االدارة قبل من المنظمة كوينالت دورات أو الملقيات

  تقني رتبة في التسمية منذ

 سجل ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب وجوبا يرفض و

   الترشحات

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 5 الفصل

 المحلية الشؤون وزير قرار بمقتضى أعاله اليها المشار

   : بالخصوص اللجنة هذه تتولى و البيئة و

 المترشحين قائمة اقتراح و شحاتالتر في النظر

   المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم

   الغرض في المحددة

   قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح

 اسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى : 6 الفصل

 (20) العشرين و (0) الصفر بين يتواح تقييمي عدد

 في اتقانه و بعهدته المناطة للمهام ادائه عن يعبر

   لعمله ادائه

 المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط : 7 الفصل

    : يلي كما

   للمترشح العامة قدميةاأل

   للمترشح الرتبة في االقدمية

   للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد

 من فيهما المرخص أو المنظمين الرسكلة و التكوين

  تقني رتبة في التسمية منذ ارةاإلد قبل

   المواظبة و السيرة

 المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد

   أعاله 6 بالفصل إليه المشار و للمترشح

 و (0) الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل الى يسند و
 من بالمقاييس الخاصة الضوارب تضبط و (20) العشرين

   المناظرة لجنة أعضاء قبل

 أعاله اليها المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

 و القرار هذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب

 مترشحان تحصل اذا و عليها المتحصل األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة او

 هذه تساوت ذاا و الرتبة في القدمهم االولوية تكون

   سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية

 نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط : 9 الفصل

 بلدية رئيس قبل من أعاله اليها المشار المناظرة في

   المناظرة لجنة من باقتراح و خيار بني

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : 10 الفصل

   المحلية للجماعات

   ةالبلدي رئيس

  بلدية رئيس
  بوعشير  دمحم
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  بوعرقوب

  

 أفريل 13  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 متعلق 2021 أفريل 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 بالسلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائية

 بلدية لفـائدة العمومية راتلإلدا المشترك اإلداري

  .2021 سنة بعنوان بوعرقوب

  بوعرقوب بلدية 

 2021 أفريل 14 مؤرخ بوعرقوب بلدية رئيس من قــرار

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 بالسلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية

 بلدية لفـائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

   .2021 سنة بعنوان بوعرقوب

  بوعرقوب، بلدية رئيس ان

  الدستور، على اطالعه بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى

 عامال األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89عدد المرسوم وخاصـــــــة تممته أو نقحته التي

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834عدد األمر وعلى

 لخاصا األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك

 األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362عدد

 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

  وأعضائها،

 المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 2020 أوت 03 في المؤرخ كومةالح رئيس قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف الى االستثنائية

  .العمومية لإلدارات

  :يلي ما قـــــــــــــرر

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :01 الفصل

 بالسلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائية

 هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك رياإلدا

  .القرار

 الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :02 الفصل

 متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

 رتبتهم في المرسمين المتصرفون أعاله اليه المشار

 هذه في سنوات (04) دميةاألق شرط فيهم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاريخ فـي الرتبة

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :03 الفصل

 بوعرقوب البلدية رئيس من بقرار أعاله بالمرجع اليها

 دون بوعرقوب بلدية الى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة

  .سواهم

  ظرللتنا المعروضة الخطط عدد- :القرار هذا ويضبط

   الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-  

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :04 الفصل

 البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله اليها

  :التالية بالوثائق مصحوبة المعنية

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص-

 هذا ويكون المترشح بها قام التي والعسكرية المدنية

  .ينوبه من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص

 في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .العمومية الوظيفة

 في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .باألمر للمعني إدارية

  .العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخ-
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 أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شهادة

 السابقة األخيرة سنوات (5) خالل تأديبية عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة

 في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات أو الملتقيات

 عليها المتحصل القيمية الوحدات في النجاح وشهائد

 سنوات (5) للخمس المستمر التكوين مراحل إطار في

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة

 تقدير أقصى على صفحات عشر في نشاط تقرير-

 بها قام التي واالعمال األنشطة يتضمن المترشح يعده

 المناظرة فتح لسنة السابقتين سنتينال خالل

 التقرير هذا ويكون وتحسينها تطويرها ومقترحات

  .للمترشح المباشر الرئيس بمالحظات مصحوبا

 بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :05 الفصل

 التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ

  .االرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :06 الفصل

 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله اليها المشار

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى والبيئة المحلية

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  .المناظرة في المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم-

  .الغرض في ددةالمح

  .قبولهم يمكن الذي المترشحين قائمة اقتراح-

 اسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :07 الفصل

 (20) والعشرون (0) الصفر بين يتراوح تقييمي عدد

 واتقانه وانضباطه بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر

  .لعمله أدائه في

 اليها لمشارا الداخلية المناظرة لجنة تتولى :08 الفصل

  :التالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله

  للمترشح، العامة األقدمية-

  للمترشح، الرتبة في األقدمية-

  للمترشح، التعليمي المستوى أو العلمية الشهائد-

 قبل من فيها المرخص أو المنظمين والرسكلة التكوين-

 سنةل السابقة األخيرة سنوات (05) للخمس اإلدارة

  المناظرة، فتح

 األخيرة سنوات (05) للخمس والمواظبة السيرة-

  المناظرة، لفتح السابقة

 والمشار المباشر الرئيس طرف من المسند العدد-

  .أعاله 7 بالفصل اليها

  .أعاله 4 بالفصل اليه المشار النشاط تقرير

 أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن

 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصية تتالءم

 اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاييس الخاصة

 (0) الصفر بين يتراوح عدد مقياس الى ويسند

  .(20) والعشرين

 أعاله اليها المشار المناظرة لجنة تتولى :09 الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على العتمادبا الجدارة حسب المترشحين وترتيب

 مترشحان تحصل وإذا عليها المتحصل األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة أو

 هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية

 نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط :10 الفصل

 بلدية رئيس قبل من الهأع اليها المشار المناظرة في

  .المناظرة لجنة من باقتراح بوعرقوب

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :11 الفصل

  .المحلية للجماعات

  :في بوعرقوب

  بلدية رئيس
  الهاني الجليل عبد

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

 أفريل 13  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 متعلق 2021 أفريل 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021

 بالملفات الداخلية المنـاظرات تنظيم كيفية بضبط

 بالسلك تصرف كاتب رتبة الى االستثنائية للترقية

 بلدية لفـائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  ..2021 سنة بعنوان بوعرقوب

 أفريل 14 في مؤرخ بوعرقوب بلدية رئيس من قـــرار

 الداخلية راتالمنـاظ تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021

 تصرف كاتب رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 لفـائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدية

  بوعرقوب، بلدية رئيس ان
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  الدستور، على اطالعه بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات مجلةب المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89عدد المرسوم وخاصـــــــة تممته أو نقحته التي

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834عدد األمر وعلى  

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك

 األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362عدد

 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي ألمرا وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

       وأعضائها،

 المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى 

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 لمؤرخا 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى 

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف الى االستثنائية

  .العمومية لإلدارات

  :يلي ما ـــــــررقــ

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى االستثنائية

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك

 الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :الثاني الفصل

 تصرف كاتب رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 والمتوفر رتبتهم في المرسمين اإلدارة مستكتبي

 هذه في أقدمية سنوات (04) األقدمية شرط فيهم

  .الترشحات ختم تاريخ فـي الرتبة

 بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :الثالث الفصل

 يةالبلد رئيس من بقرار أعاله بالمرجع اليها المشار

 بلدية الى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة بوعرقوب

  .سواهم دون بوعرقوب

  :القرار هذا ويضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات غلق تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :الرابع الفصل

 مطالب يودعوا أن بوعرقوب بلدية رئيس من بقرار اليها

 بالوثائق مصحوبة معنيةال البلدية لدى ترشحهم

  :التالية

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص-

 هذا ويكون المترشح بها قام التي والعسكرية المدنية

  .ينوبه من أو اإلدارة س رئي قبل من ممضى التلخيص

 في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .العمومية الوظيفة

 في المترشح تسمية رقرا من لألصل مطابقة نسخة-

  .الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .باألمر للمعني إدارية

  .العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة-

 أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة-

 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شهادة

 السابقة األخيرة سنوات (5) اللخ تأديبية عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة

 أو التكوينية الدورات شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 من تنظيمها وتم المترشح فيها شارك التي الملتقيات

  .ادارة مستكتب رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل

 قائمة غلق بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض-

 دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات

  .االرسال تاريخ معرفة على

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :الخامس الفصل

 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله اليها المشار

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى والبيئة المحلية

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  .المشاركة حق لهم المخول
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 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم-

  .الغرض في المحددة

  .قبولهم يمكن الذي المترشحين قائمة اقتراح-

 للمترشح المباشر الرئيس يتولى :السادس الفصل

-0) والعشرون الصفر بين يتراوح تقييمي عدد اسناد

 وانضباطه بعهدته المنوطة للمهام أداء عن يعبر (20

  .لعمله ائهأد في واتقانه

 ملفات تقييم مقاييس تضبط :السابع الفصل

  :يلي كما المترشحين

  .للمترشح العامة األقدمية-

  .للمترشح الرتبة في األقدمية-

  .للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد-

 من فيها المرخص أو المنظمين والملتقيات التكوين-

  .ادارة مستكتب رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل

  .والمواظبة لسيرةا-

 المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد-

  .أعاله 6 بالفصل اليها والمشار

 أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن

 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصية تتالءم

 اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاييس الخاصة

 والعشرين (0) بين يتراوح عدد مقياس الى ويسند

(20).  

 أعاله اليها المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين وترتيب

 مترشحان تحصل وإذا عليها المتحصل األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة أو

 هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية ونتك

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية

 المقبولين المترشحين قائمة تضبط :التاسع الفصل

 رئيس قبل من أعاله اليها المشار المناظرة في نهائيا

  .المناظرة لجنة من باقتراح بوعرقوب بلدية

 لرسميةا بالجريدة القرار هذا ينشر :العاشر الفصل

  .المحلية للجماعات

  :في بوعرقوب

  بلدية رئيس
  الهاني الجليل عبد

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

 أفريل 13  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 متعلق 2021 أفريل 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021

 الى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

 لإلدارات لمشتركا اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة

  .2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدية لفائدة العمومية

                                              بوعرقوب بلدية 

 بلدية رئيس قــــــــــــــــــــــرارمن                

 بفتح يتعلق 2021 أفريل 14 في مؤرخ بوعرقوب

 رتبة الى ثنائيةاالست للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف

 ان.2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدية لفائدة العمومية

 على االطـــــالع بوعرقوببعد بلدية رئيس

 لسنة 29عدد األساسي القانون الـــدستور،وعلى

 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

 لسنة 112عدد قانونال وعلى المحلية، الجماعات

 بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983

 والجماعات الدولة ألعــــوان العام األساسي النظام

 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلداريــــــــة

 2011 لسنة 89عدد المرسوم وخاصـــــــة تممته

 834عدد األمر ،وعلى2011 برديسم 23 في المؤرخ

 المتعلق 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة

 االداري بالسلك الخـــــاص األساسي النظام بضبط

 النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك

 لسنة 2362عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي

 األمر ،وعلى2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي

  وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020

 المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

 األمر بالبلديات،وعلى والترسيم والترقية االنتداب

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي

 الخاص األساسي النظام بضبط لمتعلقا 2020

 العمومية،وعلى لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 يتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار

 الى االستثنائية للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط

 لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف

 المؤرخ ببوعرقو بلدية رئيس قرار وعلى   .العمومية

 تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 أفريل 14في

 الى االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية المناظرة
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 لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئيس متصرف رتبة

  2021 سنة بعنوان العمومية

 بوعرقوب ببلدية يفتح :األول الفصل:يلي ما قــرر

 مناظرة الموالية واأليام 2021سبتمبر 02 يوم ولفائدتها

 متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس

 الخطط عدد حدد :الثاني الفصل.2021 سنة بعنوان

 ختم يقع :الثالث الفصل.01 بـ شغورها سد المراد

  في بوعرقوب2021 أوت 02 يوم الترشحات

  بلدية رئيس
  الهاني يلالجل عبد

  

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

 أفريل 13  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 متعلق 2021 أفريل 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021

 الى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

 سنة بعنوان بوعرقوب بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021.  

 أفريل 14 في مؤرخ بوعرقوب بلدية رئيس من قــرار

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 بالسلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  .2021 سنة بعنوان بوعرقوب

  بوعرقوب بلدية رئيس ان

  الـــدستور، لىع االطـــــالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعــــوان

 جميع وعلى اإلداريــــــــة لصبغةا ذات العمومية

 المرسوم وخاصـــــــة تممته أو نقحته التي النصوص

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك الخـــــاص

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع علىو

 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362عدد األمر

2012،  

 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

  وأعضائها،

 المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 للترقية التناظر يفيةوك مقاييس بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف الى االستثنائية

   .العمومية لإلدارات

 أفريل 14 في المؤرخ بوعرقوب بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

 متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 العمومية لإلدارات ركالمشت اإلداري بالسلك مستشار

  .2021 سنة بعنوان

  :يلي ما قـــــرر

 02 يوم ولفائدتها بوعرقوب ببلدية يفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021 سبتمبر

 بالسلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

2021.  

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .01بـ

  .2021 أوت 02 يوم الترشحات ختم يقع:الثالث الفصل

  :في بوعرقوب

  بلدية رئيس
  الهاني الجليل عبد

  

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

 أفريل 13  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 متعلق 2021 أفريل 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021

 الى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية رةمناظ بفتح
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 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة

 سنة بعنوان بوعرقوب بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021.  

 أفريل 14 في مؤرخ بوعرقوب بلدية رئيس من قــــرار

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 اإلداري بالسلك مساعد تصرفم رتبة الى االستثنائية

 بوعرقوب بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  بوعرقوب بلدية رئيس ان

  الـــدستور، على االطـــــالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعــــوان

 جميع وعلى اإلداريــــــــة الصبغة ذات العمومية

 المرسوم وخاصـــــــة تممته أو نقحته التي النصوص

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834عدد األمر ىوعل

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك الخـــــاص

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362عدد األمر

2012،  

 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

   وأعضائها،

 المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بطبض المتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف الى االستثنائية

     .العمومية لإلدارات

 أفريل 14في خالمؤر بوعرقوب بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

 مساعد متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك

  .2021 سنة

  :يلي ما قـــــــــــــرر

 02 يوم ولفائدتها بوعرقوب ببلدية يفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021 سبتمبر

 بالسلك مساعد متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

2021.  

 بـ شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

01.  

  .2021 أوت 02 يوم الترشحات ختم يقع:الثالث الفصل

  :في بوعرقوب

  لديةب رئيس
  الهاني الجليل عبد

  

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

 أفريل 13  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

 متعلق 2021 أفريل 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021

 الى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة ببفتح

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  .2021 سنة بعنوان قوببوعر بلدية لفائدة العمومية

 أفريل 14 في مؤرخ بوعرقوب بلدية رئيس من قـــرار

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى االستثنائية

 بوعرقوب بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  بوعرقوب بلدية رئيس ان

  الـــدستور، على ــــالعاالطـ بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعــــوان

 جميع وعلى اإلداريــــــــة الصبغة ذات يةالعموم

 المرسوم وخاصـــــــة تممته أو نقحته التي النصوص

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد
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 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 عموميةال لإلدارات المشترك االداري بالسلك الخـــــاص

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362عدد األمر

2012،  

 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

  وأعضائها،

 المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية قاييسم بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف الى االستثنائية

  .العمومية لإلدارات

 أفريل 14 في المؤرخ بوعرقوب بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

 تصرف كاتب رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 بعنوان العمومية لإلدارات لمشتركا االداري بالسلك

  .2021 سنة

  :يلي ما قـــــــــــــرر

 02 يوم ولفائدتها بوعرقوب ببلدية يفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021 سبتمبر

 بالسلك تصرف كاتب رتبة الى االستثنائية للترقية

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

2021.  

 بـ شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

02.  

  .2021أوت 02 يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

  :في بوعرقوب

  بلدية رئيس
  الهاني الجليل عبد

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

 أفريل 13  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 متعلق 2021 أفريل 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021

 الى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة ببفتح

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة

  .2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدية لفائدة العمومية

 أفريل 14 في مؤرخ بوعرقوب بلدية رئيس من قــرار

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021

 رئيس متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 لفـائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

   .2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدية

  بوعرقوب، بلدية رئيس ان

  الدستور، على اطالعه بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون ىوعل

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89عدد المرسوم وخاصـــــــة تممته أو نقحته التي

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك

 األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362عدد

 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

  وأعضائها،

 المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط يتعلق
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 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف الى االستثنائية

  .العمومية لإلدارات

  :يلي ما قـــــــــــــرر

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :01 الفصل

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة الى االستثنائية

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك

 الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :02 الفصل

 رئيس متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 المشار العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 في المرسمين المستشارين المتصرفون أعاله اليه

 في سنوات (04) األقدمية شرط فيهم والمتوفر رتبتهم

  .الترشحات ختم تاريخ فـي الرتبة هذه

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :03 الفصل

 بوعرقوب البلدية رئيس من بقرار أعاله بالمرجع اليها

 دون بوعرقوب بلدية الى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة

  .سواهم

  للتناظر المعروضة الخطط عدد- :القرار هذا ويضبط

   الترشحات قائمة غلق تاريخ-       

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-      

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :04 الفصل

 البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله اليها

  :التالية بالوثائق مصحوبة يةالمعن

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص-

 هذا ويكون المترشح بها قام التي والعسكرية المدنية

  .ينوبه من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص

 في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .العمومية الوظيفة

 في المترشح ميةتس قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .باألمر للمعني إدارية

  .العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شهادة

 السابقة األخيرة سنوات (5) خالل تأديبية عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة

 في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات أو الملتقيات

 عليها المتحصل القيمية الوحدات في النجاح وشهائد

 سنوات (5) للخمس المستمر التكوين مراحل إطار في

  .رةالمناظ فتح لسنة السابقة األخيرة

 تقدير أقصى على صفحات عشر في نشاط تقرير-

 بها قام التي واالعمال األنشطة يتضمن المترشح يعده

 المناظرة فتح لسنة السابقتين السنتين خالل

 التقرير هذا ويكون وتحسينها تطويرها ومقترحات

  .للمترشح المباشر الرئيس بمالحظات مصحوبا

 بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :05 الفصل

 التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ

  .االرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :06 الفصل

 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله اليها المشار

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى والبيئة المحلية

 المترشحين ئمةقا واقتراح الترشحات في النظر-

  .المناظرة في المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم-

  .الغرض في المحددة

  .قبولهم يمكن الذي المترشحين قائمة اقتراح-

 اسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :07 الفصل

 (20) والعشرون (0) الصفر بين يتراوح تقييمي عدد

 واتقانه وانضباطه بعهدته المنوطة للمهام دائهأ عن يعبر

  .لعمله أدائه في

 اليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى :08 الفصل

  :التالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله

  للمترشح، العامة األقدمية-

  للمترشح، الرتبة في األقدمية-

  للمترشح، التعليمي المستوى أو العلمية الشهائد-

 قبل من فيها المرخص أو المنظمين والرسكلة التكوين-

 لسنة السابقة األخيرة سنوات (05) للخمس اإلدارة

  المناظرة، فتح

 األخيرة سنوات (05) للخمس والمواظبة السيرة-

  المناظرة، لفتح السابقة

 والمشار المباشر الرئيس طرف من المسند العدد-

  .أعاله 7 بالفصل اليها
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  .أعاله 4 بالفصل اليه المشار النشاط تقرير

 أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن

 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصية تتالءم

 اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاييس الخاصة

 (0) الصفر بين يتراوح عدد مقياس الى ويسند

  .(20) والعشرين

 أعاله اليها مشارال المناظرة لجنة تتولى :09 الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين وترتيب

 مترشحان تحصل وإذا عليها المتحصل األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة أو

 هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون

  .سنا ألكبرهم األولوية عطىت األقدمية

 نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط :10 الفصل

 بلدية رئيس قبل من أعاله اليها المشار المناظرة في

  .المناظرة لجنة من باقتراح بوعرقوب

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :11 الفصل

  .المحلية للجماعات

  :في بوعرقوب

  بلدية رئيس   
  هانيال الجليل عبد

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

  الفحص

  

 2021 جويلة 6  في مؤرخ 2021   لسنة 33 عدد قرار

  بقرار يتعلق

  قـــــــرار

   الفحص بلدية رئيس إن 

  الدستور على اطالعه بعد 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 المحلية الجماعات بمجلة والمتعلق 29/05/2018 في

  منها 276 – 266 – 46 الفصول وخاصة

 05 في المؤرخ 2016 لسنة 03 عدد القانون وعلى

 59 عدد القانون وإتمام بتنقيح المتعلق 2016 أفريل

 المتعلق 2006 أوت 14 في المؤرخ 2006 لسنة

 الراجعة بالمناطق الصحة حفظ تراتيب بمخالفة

    المحلية للجماعات

 المتعلق 1941 ماي 22 في المؤرخ األمر وعلى

  الفحص لديةب بإحداث

 1978 في المؤرخ 1978 لسنة 50 عدد األمر وعلى

  الطوارئ حالة بتنظيم المتعلق

 في المؤرخ 2021 لسنة 59 عدد الرآسي األمر وعلى

 وخاصة الطوارئ حالة بتنظيم المتعلق 2021 جوان 14

  منه 4 الفصل     

 المؤرخ 2020 لسنة 152 عدد الحكومي األمر وعلى

 بفيروس اإلصابة بإعتبار لقالمتع 2020 مارس 13 في

  السارية األمراض صنف من 19 كوفيد كورونا

  مـايلــي قــرر

 وكافة األضاحي لبيع اإلنتصاب يحجر : األول الفصل

 سواء الفحص بمدينة العالقة ذات اإلنتصاب أشكال

    .الخاصة أو العامة بالمناطق

 اإلدارية الخطايا الى المخالف يتعرض : 2 الفصل

 المواشي وتحجز الصلة ذات بالقوانين يهاعل المنصوص

 طبقا المخالف تتبع يقع كما فورا المعروضة والبضاعة

  .الجزائية المجلة من 312 للفصل

 المفعول سارية وتبقى التدابير هذه تطبق : 3 الفصل

  .أسبابها زوال غاية إلى

 الحرس منطقة ورئيس للبلدية العام الكاتب : 4 الفصل

 بزغوان الوطني األمن منطقة ورئيس بالفحص الوطني

 مركز ورئيس بالفحص البلدية الشرطة مركز ورئيس

 هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفون  البيئية الشرطة

  . القرار

  بلدية رئيس
  السعيدي  الطارق

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

  الجبل رأس

  

 2021 جويلة 4  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 في مؤرّخ الجبل رأس بلديّة رئيس من بقــــــرار يتعلق

 مركزي تصويت مكتب بإحداث يتعلّق  2021 جويلية 05

 المتناصفة اإلداريّة اللّجان  انتخاب على لإلشراف

  ، الجبل رأس ببلديّة

  ، الجبــــل رأس بلديّــــــــة رئيــــس إنّ 
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 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون على االطّالع بعد

 مجلّة بإصدار علّقالمت 2018 ماي 09 في المؤرّخ

  المحلّيّة، الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المحلية العمومية والجماعات الدولة ألعوان

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

  ، تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 المتعلق 1956 ديسمبر 05 في المؤرخ األمر على و

  ، الجبل رأس بلدية بإحداث

 29 في المؤرّخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى

 وتسيير تنظيم كيفيّة بضبط المتعلّق 1990 أكتوبر

  .المتناصفة اإلداريّة اللجان

 04 في المؤرّخ 1999 لسنة 12 عدد األمر وعلى

 تنتمي التي األصناف بضبط المتعلّق 1999 جانفي

 المحليّة والجماعات الدولة موظّفي رتب مختلف إليها

 وعلى اإلداريّة الصبغة ذات العموميّة والمؤّسسات

  . تّممته أو نّقحته التي النصوص جميع

 والبيئة المحلّيّة الشؤون وزير? السيّد مكتوب وعلى

  . 2021 مارس 18 بتاريخ 1865 عدد

 في المؤرخ لجبلا رأس بلدية رئيس السيد قرار وعلى

 إدارية لجان بإحداث المتعلّق 2021 جويلية 05

  .الجبل رأس ببلديّة  متناصفة

  : يلــــي مـــا قــــرّر

 ببلدية  مركزي تصويت مكتب أحدث : األوّل الفصل

 والعملة األعوان نواب انتخاب لغاية وذلك الجبل رأس

 نم الممتدة سنوات للثالث المتناصفة اإلداريّة باللّجان
 من يتكوّن 15/08/2024 غاية إلى 16/08/2021

   :ذكرهم االتي األعضاء

 .رئيس بصفته للبلدية العام الكاتب  : الرزقي ابتسام-

 كاتب بصفة : إدارة مستكتب  : ابراهم  رفيق- 

   . الجلسة

 عن مندوب : إدارة مستكتب    : بالي حمدة-

    . الموظّفين

 عن ندوبم : 09 صنف عامل : يوسف بن الحبيب-

     .العملة

   2021 جويلية 05 : في الجبل رأس

  بلدية رئيس
  برحيمة  الدين جالل

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

 2021 جويلة 4  في مؤرخ 2021   لسنة 18 عدد قرار

 في مؤرّخ الجبل رأس بلديّة رئيس من بقــــــرار يتعلق

 اإلداريّة اللجان بإحداث يتعلّق  2021 جويلية 05

  ، الجبل رأس لديّةبب المتناصفة

  ، الجبــــل رأس بلديّــــــــة رئيــــس إنّ 

 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون على االطّالع بعد     

 مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي 09 في المؤرّخ

  المحلّيّة، الجماعات

 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و     

 األساسي امالنظ بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 المحلية العمومية والجماعات الدولة ألعوان العام

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

  ، تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 1956 ديسمبر 05 في المؤرخ األمر على و    

  ، الجبل رأس بلدية بإحداث المتعلق

 في المؤرّخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى    

 وتسيير تنظيم كيفيّة بضبط المتعلّق 1990 أكتوبر 29

  . المتناصفة اإلداريّة اللجان

 12 في المؤرّخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى     

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلّق 1999 أفريل

 العموميّة اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك

 المؤرّخ 2001 لسنة 1748 عدد باألمر والمتمّم المنّقح

  . 2001 أوت 01 في

 12 في المؤرّخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى     

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلّق 1999 أفريل

 وعلى العموميّة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصّة تّممته أو نّقحته التي النصوص جميع

  . 2009 جانفي 21 في المؤرّخ 2009 لسنة 114

 في المؤرخ 1998 لسنة ?2509 عدد األمر على و    

 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 ديسمبر 18

 المحلّيّة والجماعات الّدولة عملة بسلك الخاص

  ، اإلداريّة الصبغة ذات والمؤّسسات

 15 في المؤرخ 1999 لسنة ــدد365عـ األمر وعلى   

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فيفري

 العموميّة لإلدارات اإلعالميّة وتقنيي محلّلي بسلك

 21 في المؤرّخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمّم

   ، 2009 جانفي
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 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى    

 و صيغ بضبط المتعلّق 2019 مارس 22 في المؤرّخ

  ، بالبلديّات والتّرسيم والترقية االنتداب آليّات

 المؤرّخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي ألمرا وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلّق 2020 فيفري 25 في

  . العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص 

 والبيئة المحلّيّة الشؤون وزير? السيّد مكتوب وعلى

  . 2021 مارس 18 بتاريخ 1865 عدد

  : يلــــي مـــا قــــرّر

 خاصّة متناصفة إداريّة لجان حدثتأ :األوّل الفصل

 الجبل رأس لبلديّة بالنظر الرّاجعين والعملة بالموظّفين

  :يلي كما

  : التّالية األسالك بين مشتركة أولى لجنة -01 

  . العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري السلك•

  . العموميّة اإلدارات لمهندسي المشترك السلك•

  . العموميّة اتلإلدار المشترك التقني السلك•

  .اإلعالميّة وتقنيي لمحلّلي المشترك السلك•

  :  العملة وحدات مختلف بين مشتركة ثانية لجنة -02

 – 01 ) األصناف تشمل التي األولى الوحدة عملة•

02 – 03 ) .  

 05 – 04 ) األصناف تشمل التي الثانية الوحدة عملة•

– 06 – 07 ) .  

 09 – 08 ) األصناف تشمل التي الثالثة الوحدة عملة•

– 10) .  

 اللّجان من لجنة كلّ  أعضاء عدد حّدد :الثّاني الفصل

 باثنين القرار هذا من األوّل بالفصل عليها المنصوص

 من اختيارهم يتم اإلدارة يمثّلون نائبين واثنين رسميين

 من بقرار تعيينهم ويتم المترّسمين الموظّفين بين

 منتخبين نائبين  نينواث رسميين واثنين البلديّة رئيس

  .األعوان يمثّلون

 وواحد رسمي واحد إلى األعوان ممثلي عدد ويخّفض

 اللّجنة لنفس التابعين األعوان عدد يكون عندما نائب

   .العشرين عن يقلّ 

 اإلدارة ممثّلي أحد المتناصفة اإلداريّة اللّجان يترأس

 مصلحة رئيس بخطّة مكلّفا األقل على يكون أن على

 رئيس من قرار بمقتضى تعيينه ويتمّ  عادلهاي ما أو

  .البلديّة

 اللّجان لمختلف الناخبين قائمات تضبط : الثّالث الفصل 

 وفق أعاله األول بالفصل المبينة المتناصفة اإلدارية

 المباني بمختلف ويعلّق القرار بهذا الملحقة القائمات

 جويلية 11 إلى 2021 جويلية 05 من للبلدية التابعة

2021.  

 الرّسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :الرّابع الفصل 

  .المحليّة للجماعات

   2021 جويلية 05 : في الجبل رأس

  بلدية رئيس   
  برحيمة  الدين جالل

  

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

  قنطش زاوية

  

 2021 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 مرادال الخطط نوعية و عدد بضبط يتعلق بقرار يتعلق

  شغورها سد

 في مؤرخ قنطش زاوية بلدية رئيس من قـــــــــــــرار

 الخطط ونوعية عدد بضبط يتعلق 2021 أفريل 28

 الداخلية المناظرة طريق عن شغورها سد المراد

  بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان بالملفات للترقية

  .قنطش زاوية

  قنطش زاوية بلدية رئيس إن

  ــدسـتور،ال على اإلطـالع بعــد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى داريةاإل الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحـته التي

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 08 في المؤرخ 1985 لسنة 587 عدد األمر وعلى

  .قنطش  زاوية بلدية بإحداث المتعلق 1985 أفريل
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 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي نظامال بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 البلدية رئيس إنتخاب جلسة محضر وعلى       

  .2020 أكتوبر 05 في المنعقد ومساعديه

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية اإلنتداب

 28 في المؤرخ قنطش زاوية بلدية رئيس القرار وعلى

 المناظرات تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021أفريل

  .أول تقني رتبة في المشترك التقني بالسلك الداخلية

  : يلـــي مـــا قــــرر

 سد المراد الخطط ونوعية عدد يضبط :وحيد فصل

 للترقية الداخلية المناظرات طريق عن شغورها

 قنطش زاوية بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان بالملفات

  : التالي النحو على

  : العمومية لإلدارات المشترك التقني السلك /1

 لسنة  شغورها سد المراد الخطط الرتبةعدد

 الترقية طريق عن تسديدها معالمز الخطط عدد2021

 الترقية طريق عن تسديدها المزمع الخطط بالملفاتعدد

  باالختيار

  00 01       01                       أول تقني

  .................................. : في قنطش زاوية

  بلدية رئيس
  الزرلي  الدين  جمال

  

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

 2021 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق

  رتبة إلى للترقية الداخلية

 28  في مؤرخ قنطش زاوية بلدية رئيس من قــــــــرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 أفريل

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية الداخلية

  .البلديات لفائدة موميةالع لإلدارات المشترك

  قنطش زاوية بلدية رئيس إن

  الــدسـتور، على اإلطـالع بعــد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

         الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام ألساسيا النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحـته التي

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 في المؤرخ 1985 لسنة 587 عدد األمر وعلى       

   قنطش زاوية ديةبل بإحداث المتعلق 1985 أفريل 08

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 ومساعديه البلدية رئيس إنتخاب جلسة محضر وعلى

  .2020 أكتوبر 05 في  المنعقدة

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

  وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية اإلنتداب

  :يلـــي مـــا قــــرر

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم:1 الفصل

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول نيتق رتبة

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية

 للترقية بالملفات للمناظرة يترشح أن يمكن:2 الفصل

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة الى

 والمتوفر رتبهم في المترسمون التقنيون العمومية

 هذه في األقل على أقدمية سنوات (5) شرط فيهم

  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 ولفائدة المعنية البلدية رئيس من بقرار أعاله اليها

   المحلية الجماعة الى بالنظر الراجعين االعوان

  :القرار هذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ -
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  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ -

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله اليها

  :التالية بالوثائق مصحوبة  المعنية

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص-

 هذا ويكون المترشح بها قام التي والعسكرية المدنية

  ينوبه، من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص

 في المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  العمومية، الوظيفة

 في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  الحالية، الرتبة

 حالة الخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  باألمر، للمعني إدارية

  العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شهادة

 األخيرة سنوات (5)الخمس خالل تأديبية عقوبة

  المناظرة، فتح لسنة السابقة

 أو التكوينية الدورات شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 من مهاتنظي وتم المترشح فيها شارك التي الملتقيات

  تقني، رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض

 الضبط بمكتب تسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة

  .االرسال تاريخ معرفة على دليال

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :5الفصل

 حليةالم الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله اليها

  .والبيئة

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  .المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم-

  .الغرض في المحددة

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

 عدد دإسنا للمترشح المباشر الرئيس يتولى :6الفصل

 عن يعبر (20-0)والعشرين الصفر بين يتراوح تقييمي

 في واتقانه وانضباطه بعهدته المنوطة للمهام أدائه

  .لعمله أدائه

 كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط:7الفصل

   :يلي

  للمترشح، العامة االقدمية-

  للمترشح، الرتبة في االقدمية-

  ،للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد-

 من فيها المرخص أو المنظمين والملتقيات التكوين-

  تقني، رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل

  والمواضبة، السيرة-

 المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد-

  .أعاله 6 بالفصل اليه والمشار للمترشح

 (0)الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل الى ويسند

 من بالمقاييس الخاصة بالضوار وتضبط (20)والعشرين

  .المناظرة لجنة أعضاء قبل

 تقييم أعاله اليها المشار اللجنة تتولى :8 الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين وترتيب

 مترشحان تحصل وإذا عليها المتحصل االعداد مجموع

 النقاط من موعالمج نفس على مترشحين عدة او

 هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى االقدمية

 نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط :9 الفصل

 البلدية رئيس قبل من أعاله اليها المشار المناظرة في

  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنية

 الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر :10 الفصل

  .التونسية للجمهورية

  2021 أفريل 28      : في قنطش زاوية   

   

  بلدية رئيس
  الزرلي  الدين  جمال

  

------------------  
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 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 بالملفات للترقية داخلية مناظرة بقرارفتح يتعلق 2021

  أول تقني رتبة إلى

 في مؤرخ قنطش زاوية بلدية رئيس نم قـــــــــــــرار

 للترقية داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أفريل 28

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى بالملفات

 بعنوان  قنطش زاوية بلدية لفائدة العمومية لإلدرات

  .2021 سنة

   قنطش زاوية بلدية رئيس إن

  الـدسـتور، على اإلطــالع بعـد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحـته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 08 في المؤرخ 1985 لسنة 587 عدد األمر وعلى

  .قنطش   زاوية بلدية بإحداث المتعلق 1985 أفريل

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني لسلكبا

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 ومساعديه البلدية رئيس إنتخاب جلسة محضر وعلى

  . 2020 أكتوبر 5 في المنعقد

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى      

 صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ

  بالبلديات، والترسيم والترقية اإلنتداب وآليات

 28 في المؤرخ قنطش زاوية بلدية رئيس قرار وعلى

 المناظرات تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 أفريل

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 زاوية لديةب لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

  .  2021  سنة بعنوان قنطش

  :  يلـــي مـــا قــــرر

 28  يوم قنطش زاوية ببلدية تفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021 جويلية

  .المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .واحدة (1) بخطة

  .2021 جوان 28 يوم الترشحات تختم :الثالث الفصل

  2021 أفريل 28 : في قنطش زاوية

  

  بلدية رئيس 
  الزرلي  الدين  جمال

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

  الفحول عميرة

  

 2021 مارس 14  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

  .2021 لميزانية 01عدد بتعديل يتعلق

   : 2021 لسنة البلدية نيةميزا تنقيح على المصادقة *

 جلسة في البلدي المجلس أنظار على عرضه تم

 تمت و 12/03/2021 بتاريخ األولى العادية الدورة

  .باإلجماع المصادق

  بلدية رئيس
  السوسي  جمال

  

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

 2021 ماي 17  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

  2021 لميزانية 2عدد بتعديل يتعلق

 ضمن 17.500.000 قدرها بما إعتمادات يلتحو تم

  .2021 ميزانية

  بلدية رئيس
  السوسي  جمال

  

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

 2021 ماي 27  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

  2020 لسنة المالي الحساب بختم يتعلق

   : 2020 لسنة المالي الحساب على المصادقة *
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 جلةم من 196 و 195 و 194 عدد بالفصول عمال  

 البلدية رئيس السيد عرض الجديدة المحلية الجماعات

 واالقتصادية المالية الشؤون تقرير و المالية القوائم

 على 2020 لسنة المالي الحساب و التصرف ومتابعة

 للسيدة الكلمة األخير هذا أحال ثم المجلس انظار

 التي  المالية و اإلدارية بالشؤون المكلفة الصغير ذكرى

 المالية الحسابات األعضاء السادة على عرضت

 قد و فيها التصرف ختم و 2020 بسنة الخاصة النهائية

 ومتابعة واالقتصادية المالية الشؤون لجنة نظرت

 و 27/05/2021 بتاريخ المنعقدة جلستها في التصرف
 على تالوته تمت الذي الغرض في تقرير بإعداد قامت

 لسنة يةالمال الحسابات أوقفت بالتالي  .الحضور

   : يلي كما 2020

 و الفا ستون و ثمانية و اربعمائة و مليون : إلى

 مليما 530 و دينارا  ثالثون و خمسة و ثمانمائة

  . ميزانية لمقابيض النهائي المبلغ (1468.835.530)

 احدى و مائة و ألفا اربعون و سبعة و ثمانمائة : إلى

 غالمبل (847.111.347) مليما 347 و دينارا عشرة

  . 2020 بسنة المتعلقة الدفع ألوامر النهائي

 عشر سبعة و خمسمائة و ألفا خمسون و ثالثة : إلى

 االعتمادات مبلغ (53.517.804) مليما 804 و دينارا

 اختتام حد إلى استعمال دون الباقية األول بالعنوان

  . بإلغائها يصرح التي و التصرف

 و ئةتسعما و الفا سبعون و ستة و ستمائة : إلى

 (676.994.849) مليما 849 و دنانير تسعون و اربعة

 الثاني العنوان من 4 و 3 بالجزئين االعتمادات مبلغ

  . بإلغائها يصرح التي و استعمال دون الباقية

 و دنانير ستة و ستمائة و ألفا خمسون و اربعة : إلى

 العنوان من الفائض مبلغ (54.606.188 ) مليما 188

  . االحتياطي المال إلى نقله في يرخص الذي االول

 و مائة و ألفا ستون و سبعة و خمسمائة : إلى

 مبلغ (567.105.353 ) مليما 353 و دنانير خمسة

 الذي الثاني العنوان من 4و 3 الجزئين من الفائض

  . االحتياطي المال إلى نقله في يرخص

 مبلغ (12.642) مليما 642 و دينارا عشر إثني : إلى

 الذي الثاني العنوان من الخامس لجزءا من الفائض

  . االنتقالي المال إلى نقله في يرخص

 الدفع اعتمادات مبلغ (شيء ال ) : شيء ال : إلى

 دون الباقية الثاني العنوان من الخامس بالجزء

 بإلغائها يصرح التي و التصرف إختتام حد إلى استعمال

  . الموارد من يقابلها ما إنجاز لعدم

 لسنة المالي الحساب على المصادقة تمت بالتالي

2020 .  

  بلدية رئيس
  السوسي  جمال

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

 2021 جوان 23  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق بقرار يتعلق

  2021 سنة بعنوان

 2021 سنة بعنوان ترقيتهم المراد العملة عدد يضبط

  :التالي لالجدو بيانات حسب

  : الثالثة الوحدة ضمن ـ1

 للعملة الجملي العدد           الصنف      الوحدة

 ترقيتهم المراد العملة عدد           ترقيتهم المزمع

 العملة عدد            (%50)مهني إمتحان طريق عن

  (%50)باإلختيار ترقيتهم المراد

       01                                 09          الثالثة

                                                01            

                                                          00  

          08                                 01              

                                             01               

                                                         00  

  : الثانية الوحدة ضمن ـ2

 للعملة الجملي العدد          الصنف      الوحدة

 عن ترقيتهم المراد العملة عدد          ترقيتهم المزمع

 العملة عدد              (%50)مهني إمتحان طريق

  (%50)يارباإلخت ترقيتهم المراد

               01                         06          الثانية

                                                 01           

                                                           00  

         04                        01                        

                                        01                    

                                                      00  

  بلدية رئيس
  السوسي  جمال
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------------------  

 2021 جوان 23  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 ةالعمل لترقية مهني إمتحان بفتح  يتعلق بقرار يتعلق

  .2021 بعنوان

 لترقيـــة مهني امتحان الفحول عميرة ببلديــة يفتــح

 وذلك مباشرة أعلى صنــف إلى صنــف من العملـــة

  : التالي الجدول لمقتضيات وفقا

  : األولى الوحدة ضمن ـ1

 العملة عدد       إليها الترقية ستتم لتي األصناف

  مهني إمتحان طريق عن ترقيتهم المراد

  01                                          تاسعال الصنف

  01                                       الثامن الصنف

  : الثانية الوحدة ضمن ـ2

 المراد العملة إليهاعدد الترقية ستتم لتي األصناف

  مهني إمتحان طريق عن ترقيتهم

  01                              السادس الصنف

  01                              رابعال الصنف

 2021 سبتمبر 02 يوم المهنية االمتحانات تجرى 

  .الموالية واأليام

  .2021 أوت 02 يوم الترشحات قائمة ختم يقع

  بلدية رئيس
  السوسي  جمال

  

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

 ديسمبر 30  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

  الفحول عميرة ةلبلدي 2021 بميزانية يتعلق 2020

  

 المنعقدة جلسته في باإلجماع البلدي المجلس صادق

 الفحول عميرة بلدية ميزانية على 01/12/2020 بتاريخ

  .صرف و دخال 1.636.711.000 قدره بما 2021 لسنة

  

  بلدية رئيس
  السوسي  جمال

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

  الساف قصور

  

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلّق بقرار يتعلق

  مركزي محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 جوان 01 في مؤرخ الساف قصور بلدية رئيس من قرار

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلّق 2021

 بسلك مركزي محلل رتبة إلى للترقية بالملفات

 لفائدة العمومية اتلإلدار اإلعالمية تقنيي و محللي

  .الساف قصور بلدية

   الســـــــــاف قصور بلدية رئيس إن

   الدستـــــــور، على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي 09 في

  .المحليّة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 برديسم

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصّة و تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 فـي المؤرخ 2011

 المتعلق 1922 مارس 29 في المؤرخ األمر على و

  , قصورالساف بلدية بإحداث

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلّق 1999 فيفري

 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك

 المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم

  .2009 جانفـي 21 فـــــــــــــــــــــي

 المؤرخ 2016 لسنة ـدد107عـ اسيالرئ األمر على و

 رئيس بتسمية المتعلّق 2016 أوت 27 في

  .أعضائها و الحكومــــــــــــة

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد125عـ الرئاسي األمر على و

 أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و

 اإلنتــــداب آليات و صيـــغ طبضب المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات الترسيم و الترقية و
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  يلـــــي ما قرّر

***  

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 تقنيي و محللي بسلك مركزي محلل رتبة إلى

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات اإلعالمية

 الداخلية مناظرةلل يترشح أن يمكن :الثاني الفصل

 بسلك مركزي محلل رتبة إلى للترقية بالملفات

 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي

 خمس شرط فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون

 في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5)

  .الترشحات ختم تاريخ

 بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 الساف قصور بلدية رئيس من بقرار أعاله إليها شارالم

 بلدية إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و

  .سواهم دون قصورالساف

  : القرار هذا يضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ -

  .المناظرة لجنة إجتماع تاريخ -

 اظرةللمن المترشحين على يجب : الرابع الفصل

 لدى ترشحهم بمطالب يودعوا أن أعاله إليها المشار

  : التالية بالوثائق مصحوبة قصورالساف بلدية

 للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص -

 بها قام التي اإلقتضاء عند العسكرية و المدنية

 ممضى التلخيص هذا يكون و المترشـــــــــــــــــــــح

  .ينوبه من وأ اإلدارة رئيس قبل من

 في المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  .العمومية الوظيفة

 في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  .الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -

  .باألمر للمعني إدارية

  .العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة -

 و التأديبية بالعقوبات المتعلقة لقراراتا من نسخ -

 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شهادة

 األخيرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبية عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 أو التكوينية الدورات شهائد من لألصل مطابقة نسخ -

 من تنظيمها تم و المترشح فيها شارك التي الملتقيات

  محلل خطة في التسمية منذ اإلدارة قبل

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و

 دليل الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات

  .اإلرسال تاريخ معرفة على

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : الخامس الفصل

 الشؤون وزير قرار بمقتضى أعاله إليها المشار

  .البيئة و ـــــــــةالمحليـــــ

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و

 المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر -

  .المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم -

  .الغرض في المحددة

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة إقتراح -

 المترشح لمباشرا الرئيس يتولى :السادس الفصل

 العشرين و (0) الصفر بين يتراوح تقييمي عدد اسناد

 اتقانه و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعتبر (20)

  .لعمله أدائه في

 ملفات تقييم مقاييس تضبط : السابع الفصل

  :  يلي كما المترشحين

  .للمترشح العاّمة األقدمية -

  .للمترشح الرتبة في األقدمية -

  التعليمي المستوى أو دالشهائ -

 من فيهما المرخص أو المنظمين الملتقيات و التكوين -

 فتح سنة سبق التي سنوات (05) خالل اإلدارة قبل

  .المناظرة

  .المواضبة و السيرة -

 و المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد -
  .أعاله 6 بالفصل إليه المشار

 و (0) الصفر ينب يتراوح عدد مقياس كل إلى يسند و
 من بالمقاييس الخاصة الضوارب تضبط و (20) العشرين

  .المناظرة لجنة أعضاء قبل
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 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل

 و القــــرار هذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات تقييم

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب

 مترشحان تحصل إذا و عليها المتحصل األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحين عّدة أو

 هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدميتهم األولوية تكون

  .سنّا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية

 في المقبولين المترشحين قائمة تضبط :التاسع الفصل

 بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من بإقتراح و افقصورالس

 الرسمي بالموقع القرار هذا ينشر :العاشر الفصل

  .قصورالساف لبلدية

   2021/06/01  في الساف قصور 

  

  بلدية رئيس
  البوزيدي  الحميد عبد

  

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

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 إلى للترقية تبالملفا داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق

  تصرف كاتب رتبة

 2021 جوان 1 في مؤرخ الساف قصور بلدية رئيس من

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلّق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

 سنة بعنوان الساف قصور بلدية لفائدة العمومية

2021.  

   الســـــــــاف قصور بلدية رئيس إن

   الدستـــــــور، على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي 09 في

  .المحليّة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصّة و تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 فــي المؤرخ 2011

 المتعلق 1922 مارس 29 في المؤرخ األمر على و

  ,الساف قصور بلدية بإحداث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 األمر خاصّة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة ـدد2362عـ

 المؤرخ 2016 لسنة ـدد107عـ الرئاسي األمر على و

 ئيسر بتسمية المتعلّق 2016 أوت 27 في

  .أعضائها و الحكومــــــــــــة

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد125عـ الرئاسي األمر على و

 أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و

 و اإلنتـــداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقية

 1في المؤرخ قصورالساف بلدية رئيس قرار على و

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 جوان

 تصرّف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 بعنـــــوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

    . 2021 سنـــــــة

  يلـــــي ما قرّر

 يوم لفائدتها و الساف قصور ببلدية تفتح : األول الفصل

 داخلية مناظرة الموالية األيام و 2021 أوت 26

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات

 سنــــــــة بعنـــــوان العمومية لإلدارات المشترك

2021 .  

 شغورها سدّ  المراد الخطط عدد حّدد : الثاني الفصل

  (01) واحدة بخطّة

 جويلية 23 يوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصل

2021 .  

  2021 جوان 01   في الساف قصور

  بلدية رئيس
  البوزيدي  الحميد عبد

  

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

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلّق بقرار يتعلق

  تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
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 جوان 1في مؤرخ الساف قصور بلدية يسرئ من قرار

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلّق 2021

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات

  .الساف قصور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

   الســـــــــاف قصور بلدية رئيس إن

   الدستـــــــور، على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي 09 في

  .المحليّة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اريةاإلد الصبغة ذات العمومية

 خاصّة و تممتــــــــــــــــــــــــــــه أو نقحته التي

 23 فـــــــي المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

  .2011 ديسمبـــــــر

 المتعلق 1922 مارس 29 في المؤرخ األمر على و

  , الساف قصور بلدية بإحداث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 األمر خاصّة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة ـدد2362عـ

 المؤرخ 2016 لسنة ـدد107عـ الرئاسي األمر على و

 الحكومـــة رئيس سميةبت المتعلّق 2016 أوت 27 في

  .أعضائها و

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد125عـ الرئاسي األمر على و

 أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و

 و اإلنتداب آليات و صيـــغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقيــــــــــة

  يلـــــي ما قرّر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : األول الفصل

 اإلداري بالسلك تصرّف كاتب رتبة إلى للترقية

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك

 الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن : الثاني الفصل

 اإلداري بالسلك تصرّف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات

 الراقنون و اإلدارة مستكتبو أعاله إليه المشار المشترك

 خمس شرط فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون

 في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5)

  .الترشحات ختم تاريخ

 بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 الساف قصور بلدية رئيس من بقرار أعاله إليها المشار

 قصور بلدية إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و

  .سواهم دون الساف

  : القرار هذا يضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ -

  .المناظرة لجنة إجتماع تاريخ -

 للمناظرة المترشحين على يجب : الرابع الفصل

 لدى همترشح بمطالب يودعوا أن أعاله إليها المشار

  : التالية بالوثائق مصحوبة الساف قصور بلدية

 للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص -

 بها قام التي اإلقتضاء عند العسكرية و المدنية

 قبل من ممضى التلخيص هذا يكون و المترشـــــح

  .ينوبه من أو اإلدارة رئيس

 في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  .الحالية تبةالر

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -

  .باألمر للمعني إدارية

  .العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة -

 و التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -

 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شهادة

 ألخيرةا سنوات (5) الخمس خالل تأديبية عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ -

 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات أو الملتقيات

  .راقن أو إدارة مستكتب خطة في التسمية منذ

 ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و

  .الترشحات سجل

 الداخلية لمناظرةا لجنة تركيبة تضبط : الخامس الفصل

 الشؤون وزير قرار بمقتضى أعاله إليها المشار

  .البيئة و المحليــــة
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  : بالخصوص اللجنة هذه تتولى و

 المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر -

  .المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم -

  .الغرض في المحددة

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين ائمةق إقتراح -

 المترشح المباشر الرئيس يتولى : السادس الفصل

 العشرين و (0) الصفر بين يتراوح تقييمي عدد اسناد

 اتقانه و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعتبر (20)

  .لعمله أدائه في

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى : السابع الفصل

 للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله إليها

  : التالية

  .للمترشح العاّمة األقدمية -

  .للمترشح الرتبة في األقدمية -

  .التعليمي المستوى أو الشهائد -

 من فيهما المرخص أو المنظمين الرسكلة و التكوين -

 أو إدارة مستكتب رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل

  .راقن

  .ةالمواضب و السيرة -

 المشار و المباشر الرئيس طرف من المسند العدد -

  .6 بالفصل إليه

 أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و

 تضبط و المترشح صنف أو رتبة خصوصية و تتالءم

 أعضاء قبل من المذكورة بالمقاييس الخاصة الضوارب

 بين يتراوح عدد مقياس كل إلى يسند و . اللجنة

  .(20) العشرين و (0) الصفر

 إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل

 هذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله

 طبقا الجدارة حسب المترشحين ترتيب و القـــــــرار

 التساوي حالة في و عليها المتحصل األعداد لمجموع

 تساوت إذا و الرتبة في األقدمية حسب األولوية تعطى

  .سنّا ألكبرهم األولوية تعطى يتهمأقدم

 المقبولين المترشحين قائمة تضبط : التاسع الفصل

 بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في

  .المناظرة لجنة من بإقتراح و الســــــــــاف قصور

 الرسمي بالموقع القرار هذا ينشر : العاشر الفصل

  . الساف قصور لبلدية

  2021/06/01 في الساف قصور

  بلدية رئيس    
  البوزيدي  الحميد عبد

  

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

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلّق بقرار يتعلق

  متصرّف رتبة إلى للترقية

 جوان 01 في مؤرخ قصورالساف بلدية رئيس من قرار

 للترقية بالملفات ليةداخ مناظرة بفتح يتعلّق 2021

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرّف رتبة إلى

  .2021 سنة بعنوان قصورالساف بلدية لفائدة العمومية

   الســـــــــاف قصور بلدية رئيس إن

   ، الدستـــــــور على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي 09 في

  .المحليّة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصّة و تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 فــي المؤرخ 2011

 المتعلق 1922 مارس 29 في المؤرخ األمر على و

  ,الساف قصور بلدية بإحداث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 األمر خاصّة و تممته أو نقحته لتيا النصوص جميع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة ـدد2362عـ

 المؤرخ 2016 لسنة ـدد107عـ الرئاسي األمر على و

 رئيس بتسمية المتعلّق 2016 أوت 27 في

  .أعضائها و الحكومــــــــــــة

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد125عـ الرئاسي األمر على و

 أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة
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 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و

 و اإلنتـــداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقية

 01في المؤرخ الساف قصور بلدية رئيس قرار على و

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 جوان

 بالسلك متصرّف رتبة إلى للترقية اتبالملف الداخلية

 2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

          

  يلـــــي ما قرّر

 يوم لفائدتها و الساف قصور ببلدية تفتح : األول الفصل

 داخلية مناظرة الموالية األيام و 2021 أوت 26

 اإلداري بالسلك متصرّف رتبة إلى للترقية بالملفات

  . 2021 سنـــــــة بعنــوان العمومية لإلدارات مشتركال

 شغورها سدّ  المراد الخطط عدد حّدد : الثاني الفصل

  . خطط (02) بعدد

 جويلية 23 يوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصل

2021 .  

  2021/06/01  في الساف قصور

  بلدية رئيس    
  البوزيدي  الحميد عبد

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

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 إلى للترقيــة بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق

  مركزي محلل رتبة

 جوان 01 في مؤرخ الساف قصور بلدية رئيس من قرار

 للترقيــة بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلّق 2021

 تقني و محللي بسلك مركزي محلل رتبة إلى

 الساف قصور بلدية لفائدة العمومية داراتلإل اإلعالمية

  .2021 سنة بعنوان

   الســـــــــاف قصور بلدية رئيس إن

   ، الدستـــــــور على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي 09 في

  .المحليّة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصّة و تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبـر 23 فـي المؤرخ 2011

 1922 مارس 29 في مؤرخال األمر على و       

  ,الساف قصور بلدية بإحداث المتعلق

 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و       

 األساسي النظام بضبط المتعلّق 1999 فيفري 15

 لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك الخاص

 المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومية

  .2009 جانفـــــي 21 فـي

 المؤرخ 2016 لسنة ـدد107عـ الرئاسي األمر على و

 رئيس بتسمية المتعلّق 2016 أوت 27 في

  .أعضائها و الحكومـــــــــــــــــــــة

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد125عـ الرئاسي األمر على و

 أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة

 22 في خالمؤر 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و

 و اإلنتـــداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقية

 01 في المؤرخ الساف قصور بلدية رئيس قرار على و

 الداخلية المناظرة تنظيم بضبط المتعلق 2021 جوان

 بسلك مركزي محلل رتبة إلى للترقية بالملفات

 بعنوان عموميةال لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي

    .2021 سنة

  يلـــــي ما قرّر

 يوم لفائدتها و الساف قصور ببلدية تفتح :األول الفصل

 داخلية مناظرة الموالية األيام و 2021 أوت 26

 بسلك مركزي محلل رتبة إلى للترقية بالملفات

 بعنــوان العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي

  .2021 سنــــــة

 شغورها سدّ  المراد الخطط عدد حّدد : انيالث الفصل

  .  واحدة بخطّة

 جويلية 23 يوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصل

2021.  

   2021/06/01  في الساف قصور

  بلدية رئيس   
  البوزيدي  الحميد عبد
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------------------  

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية ضبطب يتعلّق بقرار يتعلق

  متصرّف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 جوان 01 في مؤرخ قصورالساف بلدية رئيس من قرار

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلّق 2021

 اإلداري بالسلك متصرّف رتبة إلى للترقية بالملفات

  .قصورالساف بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

   الســـــــــاف قصور بلدية رئيس إن

   ، الدستـــــــور على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي 09 في

  .المحليّة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 خاصّة و تممتــــــــــــــــــــــــــه أو نقحته التي

 23 فـــــــي المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

  .2011 ديسمبـــــــر

 علقالمت 1922 مارس 29 في المؤرخ األمر على و

  , قصورالساف بلدية بإحداث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 األمر خاصّة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة ـدد2362عـ

 المؤرخ 2016 لسنة ـدد107عـ الرئاسي األمر على و

 الحكومـــة رئيس بتسمية المتعلّق 2016 أوت 27 في

  .أعضائها و

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد125عـ الرئاسي األمر على و

 أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و

 و اإلنتداب آليات و صيـــغ بضبط علقالمت 2019 مارس

  .بالبلديات الترسيم و الترقيـة

  يلـــــي ما قرّر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : األول الفصل

 المشترك اإلداري بالسلك متصرّف رتبة إلى للترقية

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات

 لداخليةا للمناظرة يترشح أن يمكن : الثاني الفصل

 اإلداري بالسلك متصرّف رتبة إلى للترقية بالملفات

 المساعدون المتصرفون أعاله إليه المشار المشترك

 خمس شرط فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون

 في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5)

  .الترشحات ختم تاريخ

 بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 و قصورالساف بلدية رئيس من بقرار أعاله إليها لمشارا
 قصورالساف بلدية إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة

  .سواهم دون

  : القرار هذا يضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ -

  .المناظرة لجنة إجتماع تاريخ -

 ناظرةللم المترشحين على يجب : الرابع الفصل

 لدى ترشحهم بمطالب يودعوا أن أعاله إليها المشار

  : التالية بالوثائق مصحوبة قصورالساف بلدية

 للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص -

 بها قام التي اإلقتضاء عند العسكرية و المدنية

 قبل من ممضى التلخيص هذا يكون و المترشـــــح

  .ينوبه من أو اإلدارة رئيس

 في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة سخةن -

  .الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -

  .باألمر للمعني إدارية

  .العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة -

 و التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -

 أي من مرباأل للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شهادة

 األخيرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبية عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ -

 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات أو الملتقيات

  . مساعد متصرف خطة في التسمية منذ
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 ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و

  .اتالترشح سجل

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : الخامس الفصل

 الشؤون وزير قرار بمقتضى أعاله إليها المشار

  .البيئة و المحليــــة

  : بالخصوص اللجنة هذه تتولى و

 المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر -

  .المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم -

  .الغرض في المحددة

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة إقتراح -

 المترشح المباشر الرئيس يتولى : السادس الفصل

 العشرين و (0) الصفر بين يتراوح تقييمي عدد اسناد

 اتقانه و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعتبر (20)

  .لعمله أدائه في

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى : السابع الفصل

 للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله إليها

  : التالية

  .للمترشح العاّمة األقدمية -

  .للمترشح الرتبة في األقدمية -

  .التعليمي المستوى أو الشهائد -

 من فيهما المرخص أو المنظمين الرسكلة و التكوين -

  .مساعد رفمتص رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل

  .المواضبة و السيرة -

 المشار و المباشر الرئيس طرف من المسند العدد -

  .6 بالفصل إليه

 أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و

 تضبط و المترشح صنف أو رتبة خصوصية و تتالءم

 أعضاء قبل من المذكورة بالمقاييس الخاصة الضوارب

 بيـــــــن يتراوح عدد مقياس كل إلى يسند و . اللجنة

  .(20) العشريــــــــن و (0) الصفر

 إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل

 هذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله

 طبقا الجدارة حسب المترشحين ترتيب و القـــــــرار

 التساوي حالة في و عليها المتحصل األعداد لمجموع

 تساوت إذا و الرتبة في األقدمية حسب ويةاألول تعطى

  .سنّا ألكبرهم األولوية تعطى أقدميتهم

 المقبولين المترشحين قائمة تضبط : التاسع الفصل

 بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في

  .المناظرة لجنة من بإقتراح و الســـاف قصور

 ميالرس بالموقع القرار هذا ينشر : العاشر الفصل

  . قصورالساف لبلدية

                                                            

   2021/06/01  في قصورالساف

  بلدية رئيسىى 
  البوزيدي  الحميد عبد

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

  شاكر منزل

  

 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  2020 سنة لتصرف الميزانية غلق بقرار يتعلق

  2020 سنة لتصرف الميزانيــــة غلق قـــــــــرار

 رئيس الفـوراتي الستار عبد : اسفلــه الممضي إني

 مداولة بمقتضى  بهــذا القــائم شاكر منزل بلدية

  .2018 جوان 28  بتاريخ البلدي المجلس

 الجماعات مجلة من 194 الفصل على االطالع بعد

  ،2018 ماي 09  في المؤرخة المحلية

 العادية دورته في البلدي المجلس مداولة علىو

  ،2021 ماي 29 بتاريخ 2021 لسنة الثانية

 المالية بالشؤون المكلفة اللجنة تقرير وعلى

   شاكر، منزل ببلدية التصرف ومتابعة واالقتصادية

  ،2020 لسنة المالي الحساب وعلى

  : إلــــى أوقف

 و الفــا  ثونوثال وثالثة وأربعمائة مليــون ثالثة إلــى-1
 ) مليـــم 362و دينارا  وستون وسبعة مائة

 الميزانية لمقابيض  الجملي المبلغ  ( 3433.167.362

  . 2020 سنة لتصرف

 و اربعمــائة و الفـــا وتسعـــون وثالثـــة مليون إلــى-2
 1093.424.703) مليم 703و دينارا وعشرون اربعة

 لتصرف دفعهاب المأذون للنفقــات الجملي المبلـغ(

  . 2020 سنة
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 الفــــــا وتســعـــون واثنــان مــائــتان إلـــى-3

 مـليــــم 112و دينــارا وعشرون وخمســـة

 دون الباقية االعتمادات مبلغ ( 292.025.112)

  . بإلغائها يصرح والتي االول بالعنوان استعمال

 مليـــــم 300و دينــــار وستون وخمسة سبعمائة-4

  استعمال دون الباقية االعتمادات مبلغ  :(765.300)

   .بإلغائها يصرح والتي الثاني العنوان من 4و 3 بالجزئين

 وخمسمائـــــة الفــا وستــون وثمانية ثمـــانمـــائة-5

 ) مليم 439و دينـــارا وخمسون وستــــة

 الذي االول العنوان من الفـائض مبلغ ( 868.556.439

  .االحتياطي لمالا الى نقله في يرخص

 ومــــائتان الفــــا وأربعون وثمانية ومائتان مليـــون-6

 ( 1248.222.813 ) مليم 813و دينارا وعشرون واثنان

 الثاني العنوان من 4و3 الجزئين من الفـــائض مبلغ

  .االحتياطي المال الى نقله في يرخص الذي

 ـائةوتسعمــ الفــــا وعشرون واثنــــان مـــائتـــان-7

 222.963.407) مليم 407و دينارا وستــــون وثــــالثة

 الثـــاني العنوان من 5 الجزء من الفـــائض مبلغ (

  .االنتقـــالي المال الى  نقــله في يــرخص الــذي

  2020 سنة تصرف ميزانية بغلق بالتـــالي أصرح

  2021 جوان 02 في شاكر منزل

  بلدية رئيس  
  الفوراتي  الستار عبد

  

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

  قفصة

  

 2019 أوت 13  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار

  أرض صبغة بتغيير يتعلق

 من قفصة ببلدية الكائنة األرض قطعة صبغة تغيير يتم

 للرسم التابعة 2م 6878 الماسحة قفصة والية

 هبة لعقد والتابعة جزء في قفصة 44037 عدد العقاري

 2008 جانفي 06 في مؤرخة 815 عدد وصحيفة 154

 المثال على بنفسجي بخط والمحاطة أخر جزء في

 الى .(Uva)  خضراء  منطقة من القرار، لهذا المصاحب

  UBa  مجمع سكن منطقة

  بلدية رئيس
  الهاني  حلمي

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

 2019 جانفي 3  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار

  الخطايا بتعريفة يتعلق

 بالجنح الخاصة الخطايا تعريفة ضبط تم : األول الفصل 

   حفظ بمخالفات والمتعلقة المرتكبة

   : يلي كما البلدية بالمنطقة العامة والنظافة الصحة

  : المنزلية الفضالت المشابهة للفضالت عشوائي لقاء*

 - د 1000 : مطاعم أو نزل مثال سياحية مؤسسات -

 أو تجارية محالت - د 800 : كبرى تجارية فضاءات

  د 300 : رفيةح

 المياه جراء من الطرقات و األرصفة تلويث *

   : المستعملة

   د 500 : إدارية أو حرفية أو تجارية - د 300 : سكنية -

 أو مختلفة هياكل أو بها االنتفاع زال ومعدات أثاث ترك*

   نقل وسائل هياكل

  - د1000 : صناعية د500 : حرفية - د 300 : سكنية

  وحدائق بناء توفضال األتربة القاء*

   د 1000 مقاولين -

   د 500 غيرهم -

  دا 500 : البلدية حاويات إتالف*

   د 300 : تجارية ألغراض حيوانات تربية *

  د 1000 :بها واإلعتناء األراضي تسييج عدم*

 بالمؤسسات الفضالت لجمع حاويات توفير عدم *

 300 : للعموم المفتوحة وبالمحالت والتجارية الصناعية

   د

 المفتوحة للمحالت الصحية الشروط إحترام دمع*

   د 1000 : العشوائي الذبح د 500 : للعموم

 للطرقات العمومي بالملك العشوائي اإلنتصاب* :

   . د 300 : وإرتفاقاته

 أو صناعية إلى سكنية من المحالت صبغة تغيير*

   د 300 : رخصة بدون تجارية أو حرفية

 مخصصة غير الفضاءاتوب العام بالطريق الحفالت إقامة*

  د 300 : رخصة بدون للغرض

 : رخصة بدون والملصقات اإلشهارية الالفتات تعليق *

   د 1000
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 ال ظروف في غذائية مواد خزن أو عرض أو نقل*

   الصحية للشروط تستجيب

 200 من حمولة - د 300 : كغ 200 من أقل حمولة .

   د 500 : كغ 1000 إلى

 للحجز اإلذن مع د 1000 : كغ 1000 من أكثر حمولة .

  الحاالت هذه جميع في الفوري

 : العمومية والحدائق الخضراء بالساحات الضرر إلحاق*

   د 300 : ضجيج إحداث د 500

   أنواعها بمختلف الفضالت حرق*

 300 : ورق أو حدائق نفايات .د 1000 : خطرة نفايات

   د 300 : منزلية نفايات - د

 مواد استعمال و مداخنلل الصحية الشروط توفير عدم*

 د 1000 : صناعية مؤسسات فيه مرخص غير

 : ( ... مخابز ذ، حمامات ، مطاعم ) حرفية مؤسسات

500  

 الشرب بقنوات اإلضرار د 300 : البالوعات أغطية إزالة*

  د 300 :األمطار مياه أو

   د 500 : األودية أو المياه بمجاري الفضالت رمي *

 الجمالية على للمحافظة زمةالال التدابير إحترام عدم*

 : ترخيص بدون أشغال والبيئية والعمرانية الحضرية

 اإلعتناء عدم 500 : البناء رخصة إحترام عدم - د 1000

  د 300 : المحالت بواجهات

  بلدية رئيس
  الهاني  حلمي

  

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

  بوعطوش ثامر الحبيب

  

 2021 جويلة 4  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

  بنغيلوف بمنطقة البري للنقل محطة تركيز بقرار يتعلق

   

   قـــرار

  : على إطالعها بعد الغربية الحامة بلدية رئيس إن

    . التونسي الدستور

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون  وعلى  

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

          المحلية

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد األمر على و

 ثامر الحبيب بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي

   بوعطوش

 لبلدية البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر على و

 2018 جوان 22 بتاريخ المنعقدة بوعطوش ثامر الحبيب

.   

 05 في المؤرخ 2019 لسنة 04 عدد القرار على و

 بلدية إلى البلدية إسم بتغيير المتعلق 2019 ديسمبر

  . الغربية لحامةا

 العادية الجلسة خالل البلدي المجلس مداوالت على و

   2021 جوان 29 بتاريخ المنعقدة 2021 لسنة الثانية

  : يلي مــــــــــــــــــــا قرر

 بنغيلوف بمنطقة البري للنقل محطة تركيز : 1 الفصل -

  . بنغيلوف جامع أمام تحديدا و

 الحرس مركز ورئيس للبلدية العام الكاتب : 2 الفصل -

 مركز ورئيس الوطني األمن منطقة ورئيس البلدي

  .القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلف المرور شرطة

  البلدية رئيس

  حريزي فائزة

  بلدية رئيس
  حريزي  فائزة

  

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

 2021 جويلة 6  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 محاذية للدواب أسبوعية سوق إحداث  بقرار يتعلق

  .الحزامية للطريق

 للطريق محاذية للدواب أسبوعية سوق إحداث قرار

  .الحزامية

  .الغربية الحامة بلدية رئيس إن

 األساسي القانون على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة دد29عـــــــــــــــــــــ

  .المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018ماي
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 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد نالقانو وعلى -

 لسنة 59 عدد القانون بتنقيح المتعلق 2016 أفريل

 بمخالفة والمتعلق 2006 أوت 14 في المؤرخ 2006

 للجماعات الراجعة بالمناطق الصحة حفظ تراتيب

  .المحلية

 2016 ماي 26 في المؤرخ ـــدد601عــــ األمر وعلى -

  . بوعطوش ثامر الحبيب بلدية بإحداث المتعلق

 05 في المؤرخ 2019 لسنة 04 عدد بالقرار وعمال -

 بلدية إلى البلدية إسم بتغيير المتعلق 2019 ديسمبر

    .الغربية الحامة

 2021 لسنة الثانية العادية الجلسة محضر وعلى -

 جوان 29 بتاريخ الغربية الحامة لبلدية البلدي للمجلس

2021.  

  : يلــــي مـا قــــــرر

 محاذية للدواب أسبوعية سوق أحدثت : األول الفصل -

  .الغربية الحامة ببلدية الحزامية للطريق

 مركز ورئيس للبلدية العام الكاتب : 02الفصل -

 ورئيس البلدي الحرس مركز ورئيس البيئية الشرطة

 المرور شرطة مركز ورئيس الوطني األمن منطقة

 مكلفان بها القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلف

  .كل

  : في الغربية الحامة

  بلدية رئيس
  حريزي  فائزة

  

  


