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  المحلية الجماعات
  قرطاج

 النهائي بالتصريح يتعلـــق بقرار يتعلق 2021 ةيجويل 18 في مؤرخ 2021 لسنة 20 عدد قرار

 تصرف كاتب و ومتصرف مستشار ومتصرف رئيس متصرف  رتبة إلى بالملفات الترقية بنتائج

  ....................2021 بعنوان  قرطاج بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  المرناقية

 معلوم بتحيين يتعلق بقرار يتعلق 2021 ةيجويل 22 في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

  ...............................العمومية الشبكات لمختلف المرناقية ببلدية االستثنائية الربط عمليات
  مشارقة بئر

 المشارقة بئر بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021 لسنة 6 عدد قرار

  .........المشارقة بئر ببلدية المتناصفة اإلدارية اللجان بإحداث يتعلق  2021 أوت 09 في مؤرخ
  تستور

  ..............استثنائية ترقية بقرار يتعلق 2021 ةيجويل 15 في مؤرخ 2021 لسنة 19 عدد قرار
  الزيت ساقية

 االمتحانات تنظيم كيفية بقرار يتعلق 2021 ةيجويل 8 في مؤرخ 2021 لسنة 31 عدد قرار

  .................................................................................الوقتيين العملة لترسيم المهنية
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 بالملفات مهني اختبار فتح بقرار يتعلق 2021 ةيجويل 8  في مؤرخ 2021 لسنة 32 عدد قرار

  ..............................................1 صنف عامل رتبة في 1الصنف من وقتيين عملة لترسيم
 بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 جوان 9  في مؤرخ 2021 لسنة 33 عدد قرار

  ..................................................الزيت ساقية بلدية لفائدة أول تقني بـــةرت الى للترقية
 بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 جوان 9  في مؤرخ 2021 لسنة 34 عدد قرار

  ....................2021 سنة بعنوان الزيت ساقية بلدية لفائدة تقني مساعد رتبـــة الى للترقية
  جبنيانة

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 أفريل 12 في مؤرخ 2021 لسنة 4 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  ...........................................................2021 سنة بعنوان جبنيانة بلدية لفائدة العمومية
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أفريل 12  في مؤرخ 2021 لسنة 5 عدد قرار

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية

  ........................................................................................2021 سنة بعنوان جبنيانة
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 أفريل 12  في مؤرخ 2021 لسنة 6 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب  رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  ........................................................................2021 سنة بعنوان جبنيانة بلدية لفائدة
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أفريل 12  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

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

  ........................................................................................2021 سنة بعنوان جبنيانة
  القصر

....فتاح كريم للسيد باإلمضاء بتفويض يتعلق 2021 أوت 3  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  قرطاج

  

 جويلة 18  في مؤرخ 2021   لسنة 20 عدد قرار

 بنتائج النهائي بالتصريح يتعلـــق بقرار يتعلق 2021

 ومتصرف رئيس متصرف  رتبة إلى بالملفات الترقية

 اإلدارى بالسلك تصرف كاتب و ومتصرف مستشار

  قرطاج بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2021 بعنوان

   االطالع بعد قرطاج بلدية رئيسة إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 فى

  المحليــة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 األســـاسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 و المحلية الجماعات و الدولة األعـــوان العــــام

 جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

  . تممته أو نقحته التي النصوص

 المتعلّق 1919 جوان 15 في المؤرّخ األمر وعلى

  .قرطاج بلديّة بإحداث

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمـــــر وعلى 

 صيغ بضبط المتعلـق 2019 مـــــارس 22 فى المــؤرخ

  بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب وآليـــــات

 25 فى المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفرى

  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 المؤرخ بقرطاج البلدي المجلس تنصيب محضر وعلى

  2018 جويلية 09 في

 2021 مارس 25 بتاريخ الصادرة القرارت وعلى

 كاتب رتبة إلى للترقية داخلية مناظرة بفتح والمتعلقة

 رئيس متصرفو مستشار ومتصرف ومتصرف تصرف

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2021 سنة بعنوان قرطاج بلدية

 للترقية الداخلية المناظرات لجنة محضر وعلى

  2021 جوان 24 بتاريخ المنعقدة بالملفات

  يلى ما قـــــــــررت

 في نهائيا المقبولين األعوان قائمة تضبط : وحيد فصل

 اإلداري بالسلك بالملفات للترقية الداخلية المناظرة

 على 2021 سنة بعنوان قرطاج بلدية لفائدة المشترك

   :التالي النحو

  الترقية رتبة                  واللقب راإلسم/ع

  رئيس متصرف                   الغفاري عادل01

  مستشار متصرف               الفازعي سندس02

   متصرف                      نصرلي أمال03

  تصرف كاتب                 البازي السيدة04

  

  بلدية رئيس
  بيوض  حياة

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

  المرناقية

  

 2021 جويلة 22  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 الربط عمليات معلوم بتحيين يتعلق بقرار يتعلق

 الشبكات لمختلف المرناقية ببلدية االستثنائية

  العمومية

  ، المرناقية بلدية رئيس إن

 لسنة 29عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد

 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  .المحلية الجماعات

 18 في المؤرخ 1967 لسنة ـــدد228عــ األمر وعلى •

  .المرناقية بلدية بإحداث والمتعلق 1967 جويلية

 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى •

 المرخص  معاليم تعريفة بضبط المتعلق  2016 جوان

  .إستخالصها  في المحلية للجماعات

 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى •

  .2018 جوان 29
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 جوان 24  بتاريخ  البلدي المجلس مداولة وعلى •

2021.  

  يـــلي مـــا قــــرر

  الربط  عمليات  على معلوم يوظف  :االول الفصل

 عليها صادقت التي الشبكات لمختلف  إلستثنائيةا

  . للغرض المحدثة اللجنة

   :  كاآلتي  المعلوم مقدار حدد : الثاني الفصل

   األول  للعــــداد د 100   -

   الثاني  للعــــداد د 200   -

   الثالث  للعــــداد د 300   -

   التجارية  للمحالت  عداد كل عن د 300   -

   للمستودعات  عداد كل عن د 2500   -

  معاليم  من  المعوزة  العائالت  تعفى : الثالث الفصل

  . العمومية  الشبكات بإحدى اإلستثنائي الربط

 و  بالبلدية  الفنية  المصلحة  رئيس  : الرابع الفصل
  مكلفان  المرناقية  بلدية  محتسب  المالية  قابض

  .القرار  هذا  بتنفيذ  يخصه  فيما كل

   

  بلدية سرئي
  الدريدي  فيصل

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

  

  مشارقة بئر

  

 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 09 في مؤرخ بئرالمشارقة بلدية رئيس من بقرار يتعلق

 المتناصفة اإلدارية اللجان بإحداث يتعلق  2021 أوت

  .المشارقة بئر ببلدية

 أوت 09 في مؤرخ بئرالمشارقة بلدية رئيس من قرار

 ببلدية المتناصفة االدارية اللجان بإحداث يتعلق  2021

  .بئرالمشارقة

   إطالعه، بعد بئرالمشارقة بلديـة رئيس إن

  .الدستور على

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 12 في ؤرخالم 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة األعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1985 ريلأف 06 في المؤرخ 566 عدد األمر وعلى

  .بئرالمشارقة بلدية بإحداث المتعلق

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى

 وتسيير تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1990 أكتوبر

 (منه األول الفصل وخاصّة) المتناصفة اإلدارية اللجان

 المؤرّخ 2012 لسنة 2937 عدد باألمر تنقيحه تم كما

  .2012 نوفمبر 27 في

 19 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد مراأل وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  .اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 4 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر وعلى

 تنتمي التي األصناف بضبط المتعلّق 1999 جانفي

 المحلية والجماعات الدولة موظفي رتب مختلف إليها

 المنقح اإلدارية الصّبغة ذات العمومية والمؤسسات

 11 في المؤرخ 2003 لسنة 2338 عدد باألمر والمتمم

  .2003 نوفمبر

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فيفري

  .العمومية داراتلإل اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 المنقح العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 23 في المؤرخ 2003 لسنة 2633 عدد باألمر والمتمم

  .2003 ديسمبر

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفرى 25 فى

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد مراسلة وعلى

 اللجان حول 2021 مارس 18 بتاريخ 1863 عدد

  .بالبلديات المتناصفة اإلدارية

  : يلــي مــا قـــرّر
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 لسنة 1753 عدد األمر امألحك طبقا : األول الفصــــل 

 بضبط المتعلق  1990 أكتوبر 29 في المؤرخ 1990

 المتناصفة اإلدارية اللجان وتسيير تنظيم كيفية

 تحدث ،(منه األول الفصل من األخيرة الفقرة وخاصّة)

 إدارية لجان (05) خمسة عدد بئرالمشارقة ببلدية

 بلدية وعملة موظفي ألصناف بالنسبة مؤهلة متناصفة

   : يلي كما بالبلدية المعنيين المشارقةبئر

   2أ صنـف أعوان   : األولــى اللجنة  -

  ب صنف أعوان   :  الثانيـــة اللجنة -

  1 الوحـدة عملة   :  الثالثـــة اللجنة -

  2 الوحـدة عملة   : الرابعــة اللجنة -

  3 الوحـدة عملة   : الخامسة اللجنة -

 اللجان من لجنة كل أعضاء عدد حدد : الثاني الفصل

  : بـ القرار هذا من األول بالفصل عليها المنصوص

 بين من إختيارهم يتم االدارة عن ممثلين إثنين -

 من رتبة عن رتبتهم تقل ال المترسمين الموظفين

 رئيس من بقرار تعيينهم ويتم "2أ" الفرعي الصنف

  .البلدية

  .األعوان عن نائب ممثل -

 اإلدارة ممثلي أحد متناصفةال االدارية اللجان يترأس

 مصلحة رئيس بخطة مكلفا األقل على يكون أن على

 رئيس من قرار بمقتضى تعيينه ويتم يعادلها ما أو

  .البلدية

 اإلدارية اللجان هاته مهام حددت : الثالث الفصل

 من 22 الفصل صلب الواردة البيانات وفق المتناصفة

  .أعاله إليه المشار 1753 عدد األمر

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب : الرابع لالفص

 للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر الذى القرار

  .المحلية

  بلدية رئيس
  الهمادي  حسين

  

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

  تستور

  

 جويلة 15  في مؤرخ 2021   لسنة 19 عدد قرار

  استثنائية ترقية بقرار يتعلق 2021

 16 في مؤرخ ورتست بلدية رئيس من قرار بمقتضى

 اآلتي المستشار المتصرف يسمى 2021 جويلية

 متصرف رتبة في 2021 جويلية 01 من ابتداء ذكرها

 العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك رئيس

  : تستور ببلدية

  . بركة بن نجوى -

  بلدية رئيس 
  المانسي  دمحم

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

  الزيت ساقية

  

 2021 جويلة 8  في مؤرخ 2021   لسنة 31 عدد قرار

 لترسيم المهنية االمتحانات تنظيم كيفية بقرار يتعلق

  الوقتيين العملة

 المهنيين االمتحان و االختبار ينظم:األول الفصل

 األمر أحكام إطار في الوقتيين العملة لترسيم

    1998 لسنة 1936عدد

 بالملفات المهنيين االمتحان و االختبار يفتح :2 الفصل

  :الوقتيين العملة يملترس

 األقل على أقدمية سنة قضوا الذين الوقتيين للعملة-

  .الترشحات ختم عند الصفة بهذه

 بهذه السنة عن أقدميتهم تقل الذين الوقتيين للعملة-

 على سنة أقدمية المقابل في استوفوا والذين الصفة

 كعملة انتدابهم قبل مباشرة متعاقدين كأعوان األقل

  .الصنف نفس في وقتيين

 بالملفات المهنيين االختبارواالمتحان يفتح :3 الفصل

 بلدية رئيس من بمقررات الوقتيين العملة لترسيم

  .الزيت ساقية

  :أعاله إليها المشار المقررات تضبط :4 الفصل

  للترسيم، المعروضة الخطط عدد-
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  المهني، االمتحان فتح تاريخ-

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ-

 االمتحان و االختبار لجنتي تركيبة تضبط :5 الفصل

 بلدية رئيس من بمقرر أعاله إليهما المشار المهنيين

  ,الزيت ساقية

 إجراء على باإلشراف المكلفة اللجنة تتولى :6 الفصل

  :المهنية االمتحانات و االختبارات

  الترشح، ملفات دراسة -

  المهنية، االمتحانات و االختبارات مدة و محتوى تحديد-

 إسناد و تقييمه و االختبارالمهني إجراء على شرافاإل-

  ,به الخاصة األعداد

 العملة في قائمة إعداد و النهائية بالنتائج التصريح-

  .ترسيمهم المقترح

  :إلى للترسيم المترشحون العملة يخضع :7 الفصل

  .3و 2 و 1 لألصناف بالنسبة مهني اختبار -

  .7 و 6 و 5 و 4 لألصناف بالنسبة مهني امتحان -

 و لالختبار المترشحين ملفات تشتمل :8 الفصل
  :على أعاله إليه المشار للترسيم المهنيين االمتحان

 سواء وتجديدها االنتداب عقود من األصل طبق نسخ-

  المعفاة، أو للتأشيرة الخاضعة منها

 عامل بصفة االنتداب قرارات من األصل طبق نسخ-

 قبل من ليهاع مؤشرة االقتضاء عند وتجديدها وقتي

  الحكومة، رئاسة مصالح

 عند االنتداب تجديد قرارات من األصل طبق نسخ-

  ,االقتضاء

  .التكوين شهائد أو العلمية الشهائد من نسخ-

 الخامس بالفصل إليها المشار اللجنة تتولى :9 الفصل

 إعداد و عليها المعروضة الملفات تقييم المقرر هذا من

  سيمهمتر المقترح األعوان في قائمة

  بلدية رئيس
  العلوش  كمال

  

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

 2021 جويلة 8  في مؤرخ 2021   لسنة 32 عدد قرار

 عملة لترسيم بالملفات مهني اختبار فتح بقرار يتعلق

  1 صنف عامل رتبة في 1الصنف من وقتيين

 يوم لفائدتها و الزيت ساقية ببلدية يفتح :األول الفصل

 مهني اختبار الموالية واأليام 2021 سبتمبر 06

 في األول الصنف من الوقتيين العملة لترسيم بالملفات

 و الدولة عملة بسلك  األول الصنف من عامل رتبة
  .العمومية والمؤسسات المحلية الجماعات

 شغورها سدّ  المراد الخطط عدد حّدد :2 الفصـــل

  .(02) بخطتين

 تأو 06 يوم الترشحات غلق قائمة تختم :3 الفصـــل
2021   

  
  بلدية رئيس
  العلوش  كمال

  

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

 2021 جوان 9  في مؤرخ 2021   لسنة 33 عدد قرار

 الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بقرارفتح يتعلق

  الزيت ساقية بلدية لفائدة أول تقني رتبـــة

 لفائدتها و الزيت ساقية ببلدية يفتح :  األول الفصل

 داخلية مناظرة الموالية االيام و  2021 سبتمبر 06 يوم

 التقني بالسلك أول تقني  رتبة الى للترقية بالملفات

  . 2021 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

  . واحدة

   .2021 اوت 06 : يوم الترشحات ختم يقع : 3 الفصل

  

  بلدية رئيس
  العلوش  كمال

  

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

 2021 جوان 9  في مؤرخ 2021   لسنة 34 عدد قرار

 الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق

 بعنوان الزيت ساقية بلدية لفائدة تقني مساعد رتبـــة

  2021 سنة
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 لفائدتها و الزيت ساقية ببلدية يفتح :  األول الفصل

 داخلية مناظرة لمواليةا االيام و  2021 سبتمبر 06 يوم

 بالسلك تقني مساعد  رتبة الى للترقية بالملفات

 2021 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك التقني

.  

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

  . واحدة

   .2021 اوت 06 : يوم الترشحات ختم يقع : 3 الفصل

  

  بلدية رئيس
  العلوش  كمال

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

  جبنيانة

  

 2021 أفريل 12  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية

 جبنيانة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  2021 يلأفر 13 في مؤرخ جبنيانة بلدية رئيس من

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية

 جبنيانة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  ، جبنيانة بلدية رئيس إن

  ، الدستور على االطالع بعد و

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  ، المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و االدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 20 في المؤرخ 1957 لسنة 106 عدد األمر على و

  ، 1957 نوفمبر

 25في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

   العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر على و

 و االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  بالبلديات، الترسيم و الترقية

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

 و الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02
  أعضائها،

  :يلـــــــي مــــا قـــــــرر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : األول الفصل

 اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى للترقية

  . القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك

 الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصل

 بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات

 كتبة إليه المشار العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 و رتبهم في المترسمون الراقنون الكتبة و التصرف
 على أقدمية سنوات (5)خمس شرط فيهم المتوفر

  . الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : 3 الفصل

 على ? 35 بنسبة البلدية رئيس من بقرار أعاله إليها

 الذين الراقنون والكتبة لتصرفا كتبة مجموع من األقل

 الراجعين و أعاله عليها المنصوص الشروط فيهم تتوفر

  .سواهم دون المحلية الجماعة إلى بالنظر

  : القرار هذا يضبط و 

   للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاريخ-

   .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار ناظرةللم المترشحين على يجب : 4 الفصل

 البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليها

   : التالية بالوثائق مصحوبة

 للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص -

 بها قام التي االقتضاء عند العسكرية و المدنية

   المترشح

 أو االدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا يكون و

  .ينوبه من
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 في المترشح تسمية قرار من صللأل مطابقة نسخة-

  . الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  . باألمر للمعنى إدارية

  . العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة-

 أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 أي من باألمر للمعني االداري الملف خلو تثبت شهادة

 األخيرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبية بةعقو

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات و الملتقيات

   .راقن كاتب أو تصرف كاتب خطة في التسمية منذ

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و

  .الترشحات سجل

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 5 الفصل

 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار

  .المحلية

  : 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 اقتراح-

 إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى : 6 الفصل

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

 في إتقانه و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر

  .لعمله أدائه

 هاإلي المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
  : التالية للمقاييس طبقا المعرضة الملفات تقييم أعاله

   للمترشح، العامة األقدمية-

  للمترشح، الرتبة في األقدمية-

  التعليمي، المستوى أو العلمية الشهائد-

 من فيهما المرخص أو المنظمين الرسكلة و التكوين-

 أو تصرف كاتب خطة في التسمية منذ اإلدارة قبل

   راقن، كاتب

  ، المواظبة و يرةالس-

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

 أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن

 الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصية و تتالءم

 و. اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاييس الخاصة
 و (0) الصفر بين وحيترا عدد مقياس كل إلى يسند
  .(20)العشرين

 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب و

 عدد حدود في و عليها المتحصل االعداد مجموع

 أو حانمترش تحصل إذا و شغورها سد المراد الخطط

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة

 االقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمهم األولوية

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى

 في نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط :9 الفصل

 و البلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة
  .المناظرة لجنة من باقتراح

   2021 أفريل 13 في نيانةجب

  بلدية رئيس
   الوحيشي  الحافظ عبد

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

 2021 أفريل 12  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  .2021 سنة بعنوان جبنيانة بلدية لفائدة العمومية

  2021 أفريل 13 في مؤرخ جبنيانة بلدية رئيس من

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  .2021 سنة بعنوان جبنيانة بلدية لفائدة العمومية

  ، جبنيانة بلدية رئيس إن

  ، الدستور على االطالع بعد و

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي نونالقا على و

  ، المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 لنصوصا جميع على و االدارية الصبغة ذات العمومية
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 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 20 في المؤرخ 1957 لسنة 106 عدد األمر على و

  ، 1957 نوفمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

 و االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
   ت،بالبلديا الترسيم و الترقية

 25في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

   العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

   الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

   وأعضائها،        

 أفريل 13 في المؤرخ جبنيانة بلدية يسرئ قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات

 البلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  ،2021 سنة بعنوان

  :يلـــــــي مــــا قـــــــرر

 16  يوم لفائدتها و نةجبنيا ببلدية تفتح : األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و2021 أوت

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية

  . 2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

  .واحدة بخطة 2021 سنة بعنوان

  .2021 جويلية 16 ومي الترشحات ختم يقع : 3 الفصل

   2021 أفريل 13 في جبنيانة 

  بلدية رئيس
   الوحيشي  الحافظ عبد

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

 2021 أفريل 12  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب  رتبة إلى للترقية

 جبنيانة بلدية لفائدة موميةالع لإلدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

 2021 أفريل 13 في مؤرخ جبنيانة بلدية رئيس من

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب  رتبة إلى للترقية

 جبنيانة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  ، جبنيانة ةبلدي رئيس إن

  ، الدستور على االطالع بعد و

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  ، المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و االدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 20 في المؤرخ 1957 لسنة 106 عدد األمر على و

  ، 1957 نوفمبر

 25في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام طبضب المتعلق 2020 فيفري

   العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر على و

 و االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  بالبلديات، الترسيم و الترقية

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

 و الحكومة رئيس يةبتسم المتعلق 2020 سبتمبر 02
  أعضائها،

  :يلـــــــي مــــا قـــــــرر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : األول الفصل

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية

  . القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك

 الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصل

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة لىإ للترقية بالملفات

 أعاله إليه المشار العمومية لإلدارات المشترك

 و رتبهم في المترسمون الراقنون و اإلدارة مستكتبو
 على أقدمية سنوات (5)خمس شرط فيهم المتوفر

  . الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل

 ارالمش بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : 3 الفصل

 على ? 35 بنسبة البلدية رئيس من بقرار أعاله إليها

 الذين الراقنين و اإلدارة مستكتبي مجموع من األقل
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 الراجعين و أعاله عليها المنصوص الشروط فيهم تتوفر

  .سواهم دون المحلية الجماعة إلى بالنظر

  : القرار هذا يضبط و 

   للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، لترشحاتا قائمة غلق تاريخ-

   .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب : 4 الفصل

 البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليها

   : التالية بالوثائق مصحوبة

 للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص -

 بها قام التي االقتضاء عند العسكرية و المدنية

 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا يكون و المترشح

  .ينوبه من أو االدارة

 في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  . الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  . باألمر للمعنى إدارية

  . العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة-

 أو التأديبية وباتبالعق المتعلقة القرارات من نسخ-

 أي من باألمر للمعني االداري 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 و الملتقيات

   .راقن أو إدارة مستكتب خطة في التسمية منذ

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و

  .الترشحات سجل

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 5 الفصل

 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار

  .المحلية

  : 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 اقتراح-

 إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى : 6 الفصل

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

 في نهإتقا و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر

  .لعمله أدائه

 إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل

  : التالية للمقاييس طبقا المعرضة الملفات تقييم أعاله

   للمترشح، العامة األقدمية-

  للمترشح، الرتبة في األقدمية-

  التعليمي، المستوى أو العلمية الشهائد-

 من يهماف المرخص أو المنظمين الرسكلة و التكوين-

 أو إدارة مستكتب خطة في التسمية منذ اإلدارة قبل

  راقن،

  ، المواظبة و السيرة-

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

 أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن

 الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصية و تتالءم

 و. اللجنة أعضاء قبل من المذكورة مقاييسبال الخاصة

 و (0) الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل إلى يسند

  .(20)العشرين

 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب و

 عدد حدود في و عليها لمتحصلا االعداد مجموع

 أو مترشحان تحصل إذا و شغورها سد المراد الخطط

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة

 االقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمهم األولوية

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى

 في نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط :9 الفصل

 و البلدية رئيس قبل من أعاله إليها ارالمش المناظرة

  .المناظرة لجنة من باقتراح

  2021 أفريل 13 في جبنيانة

  بلدية رئيس
   الوحيشي  الحافظ عبد
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 2021 أفريل 12  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك تصرف كاتب

  .2021 سنة بعنوان جبنيانة بلدية لفائدة العمومية

 2021 أفريل 13 في مؤرخ جبنيانة بلدية رئيس من

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  .2021 سنة بعنوان جبنيانة بلدية لفائدة العمومية

  ، جبنيانة بلدية رئيس إن

  ، الدستور على االطالع بعد و

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  ، المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و لمحليةا الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و االدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 20 في المؤرخ 1957 لسنة 106 عدد األمر على و

  ، 1957 نوفمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر على و

 و االنتداب واليات صيغ بضبط متعلقال 2019 مارس

   بالبلديات، الترسيم و الترقية

 25في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

   العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

 و الحكومة رئيس بتسمية متعلقال 2020 سبتمبر 02

   أعضائها،

 أفريل 13 في المؤرخ جبنيانة بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق  2021

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات

 سنة بعنوان البلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

2021،  

  :يلـــــــي ــــام قـــــــرر

 16  يوم لفائدتها و جبنيانة ببلدية تفتح : األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و  2021 أوت

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية

  . 2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

  .واحدة بخطة 2021 سنة بعنوان

  2021 جويلية 16 يوم الترشحات ختم يقع : 3 الفصل

  2021 أفريل 13 في جبنيانة

  بلدية رئيس
   الوحيشي  الحافظ عبد

  

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

  القصر

  

 2021 أوت 3  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

  فتاح كريم للسيد باإلمضاء بتفويض يتعلق

   اءاإلمض في تفويض قــــرار

  المدنية بالحالة

  القصر بلدية رئيس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و

 المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

 خاصة و تممته و نقحته التي النصوص جميع على و

  .265 عدد الفصل

 12 يف المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و االدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته او نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 1957 اوت غرة في المؤرخ 03 عدد القانون على و 

 النصوص جميع على و المدنية الحالة بتنظيم المتعلق

  .تممته او نقحته التي

 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و

 االشهاد و باإلمضاء التعريف بتنظيم المتعلق 1994 اوت

 عدد بالقانون المتمم و المنقح لألصل النسخ بمطابقة

  1999 مارس اول في المؤرخ 1999 لسنة 19
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 1985 افريل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و

  .القصر بلدية بإحداث المتعلق

 مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و 

 اجراءات و صيغ بضبط يتعلق 2018 ديسمبر 17 في

 و للقرارات المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة النشر
  .46 الفصل خاصة و تعليقها و الصلة ذات الوثائق

 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار على و

 يتعلق 2018 ماي 17 في مؤرخ 2018 لسنة 159

  .القصر بلدية النتخابات النهائية بالنتائج بالتصريح

 صدر لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة مراسلة على و

 مسجلة 2020 جانفي 23 بتاريخ 20/61 عدد تحت

 18 بتاريخ 369 عدد تحت صرالق بلدية الضبط بمكتب

  "القصر بلدية بمجلس شغور سد" 2020 فيفري

 خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و

 بتاريخ القصر لبلدية البلدي المجلس تركيز باإلجراءات

  .2018 جوان 26

 البلدية رئيس انتخاب اعادة جلسة محضر على و

  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019 نوفمبر 26 بتاريخ

  يلي ما قرر

 القصر لبلدية البلدية رئيس السيد فوض :األول الفصل

 سلطته   بلدي مستشار  فتاح كريم :السيد إلى

 التعريف و لألصل النسخ بمطابقة باإلشهاد المتعلقة

  .الزواج عقود إبرام باستثناء المدنية الحالة و باإلمضاء

 مضي بعد النفاذ حيز القرار هذا يدخل :الثاني الفصل

 الرسمية بالجريدة نشره تاريخ من ايام ةخمس

  .المحلية للجماعات

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب :الثالث الفصل

  .القرار

  بلدية رئيس
  ضو عادل

  

  

  

  


