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  ــميةرســال ـجريدةال
  ليةــحــالم ــجماعــاتلل

  

  

  

 
 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات

  هيشر دوار
 عملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021 أوت 5  في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار

  .................2021 سنة بعنوان هيشر دوار بلدية لفائدة مباشرة األعلى الصنف إلى صنف من
 الداخلية المناظرة كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 5 في مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات

  ...................................................................2021 سنة بعنوان دوارهيشر بلدية لفائدة
 الداخلية المناظرة كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 5  في مؤرخ 2021 لسنة 15 عدد قرار

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة الى للترقية بالملفات

  .............................................................................2021 سنة بعنوان دوارهيشر بلدية
 الداخلية المناظرة كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 5  في مؤرخ 2021  لسنة 16 عدد قرار

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

  .............................................................................2021 سنة بعنوان دوارهيشر بلدية
 الداخلية المناظرة كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 5  في مؤرخ 2021  لسنة 17 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات

  ...................................................................2021 سنة بعنوان دوارهيشر بلدية لفائدة

  61 عـدد 003  السنـة2021 سبتمبر 7 –  1443 محرم 29الثالثاء 

 

4878 

 

 

4878 

 

 

4878 

 

 

4878 

 

 

4878 



  61عــــــدد   2021 سبتمبر 7 ––رسمية للجماعات المحلية الجريدة ال  4876صفحــة 

  المروج
  .......العمل عن مؤقت إيقاف بقرار يتعلق 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021 لسنة 28 عدد قرار

  قليبية
  .........اإلدارية الخطايا قيمة بضبط يتعلق 2021 ماي 29  في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار
 مركزي تصويت مكتب بإحداث يتعلق 2021 جويلة 25  يف مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد قرار

  ........................................ قليبية بلدية المتناصفة اإلدارية اللجان انتخابات على لإلشراف
 متناصفة إدارية لجان بإحداث يتعلق 2021 جويلة 25  في مؤرخ 2021  لسنة 15 عدد قرار

  ..........................................................................................................قليبية ببلدية
  بورقيبة منزل

 داخلية مناظرة طريق عن ترقية بقرار يتعلق 2021 أوت 1 في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار

  ..................................................................................رئيس تقني رتبة إلى بالملفات
  باجة

 أسبوعية سوق إحداث قرار بتنقيح يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021 لسنة 17 عدد قرار

  ................................................................باجة بلدية لفائدة المستعملة السيارات لبيع
  مليز وادي

 باالختبارات  خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أوت 17  في مؤرخ 2021 لسنة 1 عدد قرار

 لفائدة العموميّة لإلدارات المشترك التقني  بالسلك (مدنيّة هندسة) تقني رتبة في لالنتداب

  ............................................................................2020 سنة بعنوان مليز وادي بلديّة
 باالختبارات  الخارجية المناظرة بفتح يتعلق 2021 أوت 17  في مؤرخ 2021 لسنة 2 عدد قرار

 وادي بلديّة لفائدة العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرّف كاتب رتبة في لالنتداب

  .............................................................................................2020 سنة بعنوان مليز
 باالختبارات  الخارجية المناظرة بفتح يتعلق 2021 أوت 17  في مؤرخ 2021 لسنة 3 عدد قرار

 بلديّة لفائدة العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في لالنتداب

  ....................................................................................2020 سنة بعنوان مليز وادي
  السبالة

 انتدابهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق 2021 أوت 11  في مؤرخ 2021 لسنة 4 عدد قرار

  .............................................السبالة بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان  الثانية الوحدة من
 اختبار ) مهني امتحان بفتح يتعلق 2021 أوت 16  في مؤرخ 2021 لسنة 5 عدد قرار

  ...2021 سنة بعنوان البلدية لفائدة  الثانية الوحدة من عملة 03 النتداب ( وشفاهي تطبيقي
 المهني االمتحان لجنة  بتركيبة يتعلق 2021 أوت 16  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

  ...........................2021 سنة بعنوان السبالة بلدية لفائدة  نيةالثا الوحدة من عملة النتداب
 االمتحان تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 16  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

  ...............السبالة بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان  الثانية الوحدة من عملة النتداب المهني
 متناصفة إدارية بلدية لجان بإحداث يتعلق 2021 أوت 16  في ؤرخم 2021 لسنة 8 عدد قرار

  ................................................السبالة لبلدية بالنظر الراجعين والعملة بالموظفين خاصة
  سوسة

 الخارجية المناظرة بفتح يتعلق 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021 لسنة 81 عدد قرار

 المشترك بالسلك فضاءات تهيئة اختصاص أول مهندس  01عدد بالنتدا باالختبارات

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

 لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021 جويلة 11 في مؤرخ 2021 لسنة 34 عدد قرار

  ....................................................................شرةمبا أعلى صنف إلى صنف من العملة
  الداير ساقية

  العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021 لسنة 1 عدد قرار

  ..............................................................................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من
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  ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021 لسنة 2 عدد قرار

  ............................................................2021 بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من
 ونوعية عدد بضبط يتعلق بمقرر يتعلق 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021 لسنة 3 عدد قرار

  ..............2021 سنة بعنوان للترقية الداخلية المناظرة طريق عن شغورها سد المراد الخطط
 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021 لسنة 4 عدد قرار

  ............ةالعمومي لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى  للترقية بالملفات
 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021 لسنة 5 عدد قرار

 ساقية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى  

  ...........................................................................................2021 سنة بعنوان الدائر
 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

 ساقية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى  

  ...........................................................................................2021 سنة بعنوان الدائر
 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

 لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى  للترقية بالملفات

  ................................................................................................. الدائر ساقية بلدية
 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار

 ساقية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى  

  ...........................................................................................2021 سنة بعنوان دائرال
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  هيشر دوار

  

 2021 أوت 5  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 عملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 بلدية لفائدة مباشرة األعلى فالصن الى صنف من

  .2021 سنة بعنوان دوارهيشر

 لترقية مهني امتحان فتح هيشر دوار بلدية تعتزم

 لفائدة مباشرة األعلى الصنف الى صنف من عملة

  .2021 سنة بعنوان دوارهيشر بلدية

  بلدية رئيس
  غربي  مختار

  

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

 2021 أوت 5  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 الداخلية المناظرة كيفية ببضبط يتعلق بقرار يتعلق

 بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقية بالملفات

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  .2021 سنة بعنوان دوارهيشر

 بالملفات داخلية  مناظرة فتح هيشر دوار بلدية تعتزم

 اإلداري سلكبال مستشار متصرف رتبة الى للترقية

 دوارهيشر بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  بلدية رئيس
  غربي  مختار

  

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

 2021 أوت 5  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 الداخلية المناظرة كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 بالسلك رئيس متصرف رتبة الى للترقية بالملفات

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك إلداريا

  .2021 سنة بعنوان دوارهيشر

 بالملفات داخلية  مناظرة فتح هيشر دوار بلدية تعتزم

 االداري بالسلك رئيس متصرف رتبة الى للترقية

 دوارهيشر بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  بلدية رئيس
  غربي  مختار

  

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

 2021 أوت 5  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

 الداخلية المناظرة كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقية بالملفات

 دوارهيشر بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

 بالملفات داخلية  مناظرة فتح هيشر دوار بلدية تعتزم

 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقية

 دوارهيشر بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  بلدية رئيس
  غربي  مختار

  

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

 2021 أوت 5  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 يةالداخل المناظرة كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 بالسلك مساعد متصرف رتبة الى للترقية بالملفات

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  .2021 سنة بعنوان دوارهيشر

 بالملفات داخلية  مناظرة فتح هيشر دوار بلدية تعتزم

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى للترقية

 ارهيشردو بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

  بلدية رئيس
  غربي  مختار
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------------------  

  المروج

  

 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021   لسنة 28 عدد قرار

  العمل عن مؤقت ايقاف بقرار يتعلق

  :يلي ما قررنا

 العامة الكاتبة قنزوعي سهير السيدة إيقاف :أوال

 أشهر ثالثة لمدة مؤقتة بصفة العمل عن المروج ببلدية

 حين إلى 2021 سبتمبر 01 من بداية للتمديد قابلة

 جملة في القضائية و اإلدارية األبحاث استكمال

 من المرتكبة الجسيمة األخطاء و الخطيرة التجاوزات

  .البلدية حق في طرفها

 ذمة على الموضوعة اإلدارية السيارة تسحب :ثانيا

 مخولةال اإلمتيازات كافة تعلق و فورا المذكورة السيدة

  .المدة لنفس صفتها بموجب لها

 تاريخ من قنزوعي سهير السيدة على يمنع :ثالثا

 لها ليس و البلدية مقر إلى الدخول القرار بهذا إعالمها

 يتعلق عمل بأي القيام أو إجراء أي اتخاذ في الحق

  .البلدي بالنشاط

 باألمر المعنية إعالم يقع و فورا القرار هذا ينفذ :رابعا

  .به

  بلدية سرئي
  الورتاني  كمال

  

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

  قليبية

  

 2021 ماي 29  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

  اإلدارية الخطايا قيمة بضبط يتعلق

 حفظ تراتيب لمخالفة اإلدارية الخطايا قيمة ُتضبط

 القرار يبينه ما حسب بقليبية البلدية بالمنطقة الصحة

 المستعملة واآلليات البناء مواد حجز ويتم .المصاحب

 للتراتيب المخالفة للبنايات بالنسبة الحضيرة في

  . العمل بها الجاري

  بلدية رئيس
  الحجام جمال

  

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

 جويلة 25  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 مركزي تصويت مكتب بإحداث يتعلق بقرار يتعلق 2021

 متناصفةال اإلدارية اللجان انتخابات على لإلشراف

  . قليبية بلدية

  قليبية بلدية رئيس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى

  , المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و  

 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983 ديسمبر 12

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة نقحته أو تممته التي

  ,2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و

  .قليبية بلدية بإحداث المتعلق 1957 ديسمبر

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى

 وتسيير تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1990 أكتوبر

 عدد باألمر تنقيحه تم كما المتناصفة اإلدارية اللجان

  .2012 نوفمبر 27 في المؤرخ 2012 لسنة 2937

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ,بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 01 بتاريخ 4339 عدد نابل والي السيد مكتوب وعلى

 إدارية لجان إلحداث بالدعوى المتعلق 2021 أفريل

 1753 عدد األمر مقتضيات حسب بالبلديات متناصفة

  .أعاله إليه المشار

  يـــلي مـــا قـــرر

 1753 عدد األمر من 19 للفصل تبعا :األول الفصل 

 تصويت مكتب قليبية ببلدية يحدث أعاله إليه رالمشا

 اإلدارية اللجان انتخاب عملية على اإلشراف يتولى

  . المتناصفة

 اآلتي األعضاء من التصويت مكتب يتركب :2 الفصل

  :ذكرهم

  رئيس بصفة العام الكاتب : غريبي العزيز عبد*   
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  جلسة كاتب بصفة متصرف : المسلماني فاتن *    

 عن ممثل مستشار متصرف : شةبوشو هاجر * 

  األولى اللجنة

 اللجنة عن ممثل مساعد متصرف :  حميد منال *

  الثانية

 عن ممثل 06 صنف عامل : بوشوشة عرفات *  

  الثالثة اللجنة

  بلدية رئيس
  الحجام جمال

  

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

 جويلة 25  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 متناصفة إدارية لجان اثبإحد يتعلق بقرار يتعلق 2021

  قليبية ببلدية

  قليبية بلدية رئيس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى 

  , المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و 

 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة نقحته أو تممته التي

  ,2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و

  .قليبية بلدية بإحداث المتعلق 1957 ديسمبر

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى

 وتسيير تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1990 أكتوبر

 عدد باألمر تنقيحه تم كما المتناصفة اإلدارية اللجان

  .2012 نوفمبر 27 في المؤرخ 2012 لسنة 2937

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 اتآلي و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ,بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 01 بتاريخ 4339 عدد نابل والي السيد مكتوب وعلى

 إدارية لجان إلحداث بالدعوى المتعلق 2021 أفريل

 1753 عدد األمر مقتضيات حسب بالبلديات متناصفة

  .أعاله إليه المشار

  يـــلي مـــا قـــرر   

 (03) ثالث ولمدة قليبية ببلدية أحدثت :األول الفصل 

 متناصفة  إدارية لجان ـدد03عـ للتجديد قابلة  سنوات

 تضبط قليبية بلدية عملة و  موظفي أصناف لكل

 عدد األمر من 22 بالفصل الواردة بيانات وفق مهامها

  : يلي كما وذلك  الذكر سالف  1753

 الصنف : ـدد01عـ المتناصفة اإلدارية اللجنة*   

  "2أ"و "1أ" الفرعي

 الصنف : ـد02عـ المتناصفة اإلدارية اللجنة *   

  "د"و"ج"و"ب" و "3أ "الفرعي

 سلك تخص : ـدد03عـ المتناصفة اإلدارية اللجنة *   

 الوحدة و الثانية الوحدة و األولى الوحدة) العملة

  (الثالثة

 بالفصل عليها المنصوص اللجان أعضاء حدد :2الفصل

  : يلي كما القرار هذا من األول

 يقع اإلدارة يمثالن لهما نائبين واثنين رسمين ثنينا*  

 من رتبة في المترسمين الموظفين بين من اختيارهم

 من بقرار تعيينهم ويقع  األقل على 2أ الفرعي الصنف

  .والبيئة المحلية الشؤون وزير

 منتخبين لهما نائبين واثنين رسميين اثنين *    

 المصاحبة نامةللرز وفقا انتخابهم يتم األعوان يمثالن

 األعوان ممثلي عدد ينخفض و 2021سبتمبر 12 يوم)

 األعوان عدد يكون عندما نائب وواحد رسمي واحد إلى

  .عشرين من أقل اللجنة لنفس التابعين

 أحد المتناصفة اإلدارية اللجان هذه يترأس :3 الفصل 

 رئيس بخطة األقل على يكون أن على اإلدارة ممثلي

 من قرار بمقتضى تعيينه ويقع ايعادله ما أو مصلحة

  .البيئة و المحلية الشؤون وزير

 اللجان لمختلف الناخبين قائمات تضبط :4الفصل 

 وفق أعاله األول بالفصل المبينة المتناصفة اإلدارية

 المباني بمختلف وتعلق القرار بهذا الملحقة القائمات

 لالطالع 2021 أوت 16 إلى 09 من للبلدية التابعة

     إبداء و البلدية عملة و موظفي كافة قبل نم عليها

  . لها المصاحبة الرزنامة وفق  بشأنها كتابيا مالحظاتهم

 القرار هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب :5الفصل 

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر الذي

  بلدية رئيس
  الحجام جمال
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  بورقيبة منزل

  

 2021 أوت 1  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة طريق عن ترقية بقرار يتعلق

  رئيس تقني رتبة إلى

 مناظرة طريق عن المهناوي طارق السيد  ترقية قرار

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى بالملفات داخلية

  2021 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك

  ديةبل رئيس    
  الجباري  الدين صالح

  

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

  باجة

  

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 أسبوعية سوق إحداث قرار بتنقيح يتعلق بقرار يتعلق

  باجة بلدية لفائدة المستعملة السيارات لبيع

 لبيع أسبوعية سوق إحداث قرار بتنقيح يتعلق قرار

   باجة بلدية لفائدة المستعملة السيارات

  

  بلدية رئيس    
  الغربي  ياسر دمحم

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

  مليز وادي

  

 2021 أوت 17  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 في لالنتداب باالختبارات  خارجية مناظرة بفتح يتعلق

 المشترك التقني  بالسلك (مدنيّة هندسة) تقني رتبة

 سنة بعنوان مليز وادي بلديّة لفائدة العموميّة لإلدارات

2020  

  مليز وادي بلديّة رئيس إنّ 

   :الدستـور على اإلطّالع وبعد 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

   المحليّة الجماعات بمجلّة المتعلق 2018 ماي 09 في

o12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 ذات والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة

 المؤرّخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته

  .2011 سبتمبر 23 في

o1957 نوفمبر 20 في المؤرخ 108 عدد األمر وعلى 

   . مليز وادي بلدية بإحداث المتعلق

o12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 دعد األمر وعلى 

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 المتمم العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد باألمر

 المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي واألمر 2009

  ،2019 ديسمبر 26 في

oالمؤرّخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى 

 وآليات صيغ بضبط المتعلّق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

oبضبط المتعلق  2021 أفريل 29 المؤرخ القرار وعلى 

 النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  .يزمل وادي ببلدية

oالمتعلق 2021 ماي 18 في المؤرخ القرار وعلى 

 تقني النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة بفتح

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنيّة هندسة)

 07 الثالثاء ليوم والمقرّر مليز وادي ببلدية العمومية

  .الموالية واأليام 2021 سبتمبر

oعالقة في البالد به تمر الذي الوبائي للوضع اعتبارا و 

  .كورونا بجائحة

  يلي ما قرّر

 القرار من والثالث األوّل الفصالن يلغى :األول الفصل

 المناظرة بفتح المتعلّق 2021 ماي 18 في المؤرّخ

  (مدنيّة هندسة) تقني النتداب باالختبارات الخارجية

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالســــلك

 07 ليوم والمقرّرة مليز وادي بلدية ائدةلف 2020 سنة

 التالية باألحكام ويعوّض الموالية واأليام  2021 سبتمبر

:   
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 ولفائدتها مليز وادي ببلديّة تفتح : (جديد) األوّل الفصل

 مناظرة الموالية واأليام 2021 نوفمبر 17 األربعاء يوم

 هندسة) تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات خارجية

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك (ةمدنيّ 

   .مليز وادي بلدية لفائدة 2020 سنة بعنوان

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 02 الفصل

  (01) واحدة بخطة

 يوم الترشحات ختم تاريخ حدد : (جديد) 03 الفصل

  2021 أكتوبر 15 الجمعة

  بلدية رئيس
  المرزوقي  هشام

  

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

 2021 أوت 17  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد رارق

 لالنتداب باالختبارات  الخارجية المناظرة بفتح يتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك تصرّف كاتب رتبة في

 سنة بعنوان مليز وادي بلديّة لفائدة العموميّة لإلدارات

2020  

   مليز وادي بلديّة رئيس إنّ 

   :الدستـور على اإلطّالع وبعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي لقانونا على

   المحليّة الجماعات بمجلّة المتعلق 2018 ماي 09 في

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 ذات والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة

 المؤرّخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته

  .2011 سبتمبر 23 في

 1957 نوفمبر 20 في المؤرخ 108  عدد األمر وعلى

  . مليز وادي بلدية بإحداث المتعلق

 المؤرّخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى 

 األساسي النظام بضبط المتعلّق 2020 فيفري 25 في

  العموميّة، لإلدارات المشترك اإلداري السلكب الخاص

 المؤرّخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلّق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 عدد والبيئة المحلية الشؤون وزير السيّد منشور وعلى

 يفيةبك المتعلّق 2019 سبتمبر 18 في المؤرّخ 14

 االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلّقة األحكام تطبيق

  بالبلديات، والترسيم والترقية

 بفتح المتعلق 2021 ماي 18 في المؤرخ القرار وعلى

 تصرّف كاتب النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة

 ببلدية العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 2021 سبتمبر 14 ثاءالثال ليوم والمقرّر مليز وادي

  .الموالية واأليام

 عالقة في البالد به تمر الذي الوبائي للوضع اعتبارا و

  .كورونا بجائحة

   يلي ما قرّر  

 القرار من والثالث األوّل الفصالن يلغى :األول الفصل

 المناظرة بفتح المتعلّق 2021 ماي 18 في المؤرّخ

 بالســــلك  تصرّف كاتب النتداب باالختبارات الخارجية

 2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 سبتمبر 14 ليوم والمقرّرة مليز وادي بلدية لفائدة

   : التالية باألحكام ويعوّض الموالية واأليام  2021

 ولفائدتها مليز وادي ببلديّة تفتح : (جديد) األوّل الفصل

 مناظرة ليةالموا واأليام 2021 نوفمبر 09 الثالثاء يوم

 تصرف كاتب رتبة في لالنتداب باالختبارات خارجية

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

   .مليز وادي بلدية لفائدة 2020 سنة

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 02 الفصل

  (01) واحدة بخطة

 يوم الترشحات ختم تاريخ حدد : (جديد) 03 الفصل

  2021 برأكتو 08 الجمعة

  بلدية رئيس
  المرزوقي  هشام

  

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

 2021 أوت 17  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 لالنتداب باالختبارات  الخارجية المناظرة بفتح يتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في

 سنة بعنوان مليز وادي بلديّة لفائدة العموميّة لإلدارات

2020  

   مليز وادي بلديّة رئيس إنّ 

   :الدستـور على اإلطّالع وبعد

oالمؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

   المحليّة الجماعات بمجلّة المتعلق 2018 ماي 09 في



  4883صفحـة   2021 سبتمبر 7 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   61عـــــدد 

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 ذات والمؤسسات المحلية عاتوالجما الدولة ألعوان

 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة

 المؤرّخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته

  .2011 سبتمبر 23 في

 1957 نوفمبر 20 في المؤرخ 108  عدد األمر وعلى

  . مليز وادي بلدية بإحداث المتعلق

 ؤرّخالم 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى 

 األساسي النظام بضبط المتعلّق 2020 فيفري 25 في

  العموميّة، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 المؤرّخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلّق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 عدد والبيئة محليةال الشؤون وزير السيّد منشور وعلى

 بكيفية المتعلّق 2019 سبتمبر 18 في المؤرّخ 14

 االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلّقة األحكام تطبيق

  بالبلديات، والترسيم والترقية

 المتعلق 2021 أفريل 30 في المؤرخ القرار وعلى

 باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 المشترك االداري سلكبال إدارة مستكتب النتداب

  .مليز وادي ببلدية العمومية لإلدارات

 بفتح المتعلق 2021 ماي 18 في المؤرخ القرار وعلى

 إدارة مستكتب النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة

 ببلدية العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 2021 سبتمبر 14 الثالثاء ليوم والمقرّر مليز وادي

  .الموالية مواأليا

 عالقة في البالد به تمر الذي الوبائي للوضع اعتبارا و

  .كورونا بجائحة

  يلي ما قرّر  

 القرار من والثالث األوّل الفصالن يلغى :األول الفصل

 المناظرة بفتح المتعلّق 2021 ماي 18 في المؤرّخ

  إدارة مستكتب النتداب باالختبارات الخارجية

 بعنوان العمومية لإلدارات تركالمش اإلداري بالســــلك

 14 ليوم والمقرّرة مليز وادي بلدية لفائدة 2020 سنة

   التالية باألحكام ويعوّض الموالية واأليام  2021 سبتمبر

 ولفائدتها مليز وادي ببلديّة تفتح : (جديد) األوّل الفصل

 مناظرة الموالية واأليام 2021 نوفمبر 09 الثالثاء يوم

  إدارة مستكتب رتبة في لالنتداب راتباالختبا خارجية

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

   .مليز وادي بلدية لفائدة 2020 سنة

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 02 الفصل

  (01) واحدة بخطة

 يوم الترشحات ختم تاريخ حدد : (جديد) 03 الفصل

  2021 أكتوبر 08 الجمعة

  بلدية رئيس  
  المرزوقي  شامه
  

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

  السبالة

  

 2021 أوت 11  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 انتدابهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان  الثانية الوحدة من

  السبالة

 من انتدابهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق قرار

 بلدية لفائدة 2021 سنة عنوانب  الثانية الوحدة

  (المصاحب الملحق أنظر) السبالة

  بلدية رئيس
   دمحمي  صالح

  

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

 2021 أوت 16  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 اختبار ) مهني امتحان بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 الوحدة من عملة 03 النتداب ( وشفاهي تطبيقي

  2021 سنة بعنوان البلدية لفائدة  الثانية

 تطبيقي اختبار ) مهني امتحان بفتح يتعلق قرار

  الثانية الوحدة من عملة 03 النتداب ( وشفاهي

 المالحق أنظر) 2021 سنة بعنوان البلدية لفائدة

  (المصاحب

  بلدية رئيس
   دمحمي  صالح

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

 2021 أوت 16  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 المهني اإلمتحان لجنة  بتركيبة يتعلق بقرار يتعلق

 السبالة بلدية لفائدة  الثانية الوحدة من عملة النتداب

  2021 سنة بعنوان
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 النتداب المهني اإلمتحان لجنة  بتركيبة يتعلق قرار

 بعنوان السبالة بلدية لفائدة  الثانية الوحدة من عملة

  (المصاحب الملحق أنظر) 2021 سنة

  بلدية رئيس
   يدمحم  صالح

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

 2021 أوت 16  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 اإلمتحان تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 سنة بعنوان  الثانية الوحدة من عملة النتداب المهني

  السبالة بلدية لفائدة 2021

 المهني اإلمتحان تنظيم كيفية بضبط يتعلق قرار

 2021 سنة بعنوان  الثانية الوحدة من عملة النتداب

  )المصاحب الملحق أنظر( السبالة بلدية لفائدة

  

  بلدية رئيس
   دمحمي  صالح

  

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

 2021 أوت 16  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 متناصفة إدارية بلدية لجان بإحداث يتعلق بقرار يتعلق

 لبلدية بالنظر الراجعين والعملة بالموظفين خاصة

  سبالةال

 خاصة متناصفة إدارية بلدية لجان بإحداث يتعلق قرار

 السبالة لبلدية بالنظر الراجعين والعملة بالموظفين

  )المصاحب الملحق أنظر(

  بلدية رئيس
   دمحمي  صالح

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

  سوسة

  

 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021   لسنة 81 عدد قرار

 النتداب اراتباإلختب الخارجية المناظرة بفتح يتعلق

 بالسلك فضاءات تهيئة اختصاص أول مهندس 01عدد

 بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

  2021 سنة بعنوان سوسة

 النتداب باإلختبارات الخارجية المناظرة فتح في قرار

 بالسلك فضاءات تهيئة اختصاص أول مهندس 01عدد

 بلدية ةلفائد العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

  2021 سنة بعنوان سوسة

  بلدية رئيس
  خالد اقبال دمحم

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

  صفاقس

  

 جويلة 11  في مؤرخ 2021   لسنة 34 عدد قرار

 لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق  بمقــرّر يتعلق 2021

  .مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

 جويلية 12 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من مقــرّر

 من العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021

  .مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  صفاقس بلدية رئيس إن

   الدستـــــــــور على االطالع بعـــــد  

 29 عـــدد األساسـي القانـــــــــون على و

 2018 مــاي 09 فــــــي المـؤرخ 2018 لسنــــــــــــــة

  ، المحليــــــــــة الجماعــات بمجلــــة المتعلق

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلَق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية والجماعات الدولــة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عدد المرسوم وخاصّة  تممتـه أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 المتعلَق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

   .صفاقــس بلدية بإحداث

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و

 األساسي النظام بضبط والمتعلّق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  .اإلداريـة الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 المتعلق 2014 فيفـري 24 في المؤرخ المقرّر وعلى

 المهنيّة واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج نظام بضبط

   . المحليــة الجماعات عملـة وترقيـة إلنتداب

 2014 فيفـري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 الخطط وترتيب المهنيّـة للمدونـة المتضمـن
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 لعملـة واإلنتداب  ترقيـةال  وشروط والمشموالت

  .  والبلديـات الجهويّـة المجالس

 المتعلق  2021 جويلية 12 في المؤرخ المقرّر على و

 صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط

  .2021 سنة بعنوان صفاقس ببلدية مباشرة أعلي

  : يلــــي مــا  قــــــــرر  

 مهني متحانإ صفاقس ببلدية يفتح : األول الفصل

 وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية

  : التالــــــــــــــــــــــــــــي الجدول لمقتضيات وفقـا

  : الثانيــــة الوحدة ضمن(1

 المراد العملة إليهاعدد الترقية ستتمّ  التي األصناف

  مهني إمتحان طريق عن ترقيتهم

  78                الرابع الصنف

  33                الخامس فالصن

  42                السادس الصنف

  73                السابع الصنف

  : الثالثــــة الوحدة ضمن(2

 المراد العملة إليهاعدد الترقية ستتمّ  التي األصناف

  مهني إمتحان طريق عن ترقيتهم

  25                الثامن الصنف

  13                التاسع الصنف

  18                العاشر الصنف

 نوفمبر 08 يوم المهنيّة اإلمتحانات تجرى :2 الفصل

  . المواليـة األيّـام و  2021

 أكتوبر 07 يوم الترّشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

2021 .  

  البلدية رئيس
  اللومي منير

  

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

  الداير ساقية

  

 2021 وتأ 8  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق بقرار يتعلق

  مباشرة اعلى صنف الى صنف من

  الدائر، ساقية بلدية رئيس إن

  ، االطالع بعد

 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 اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

   2011 سبتمبر 23  في المؤرخ 2011

 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى

   الدائر ساقية بلدية بإحداث المتعلق 1967 مارس

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى

 درجات بين المطابقة بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة سلك أصناف

 ومستويات اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

  . التأجير

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى

 االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ،بالبلديات والترسيم والترقية

 المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرخ  المقرر وعلى

 المهنية واالمتحانات االختبارات برنامج و نظام بضبط

  .المحلية الجماعات عملة وترقية النتداب

 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 والمشموالت الخطط وترتيب المهنية المدونة المتضمن

 الجهوية المجالس لعملة واالنتداب الترقية وشروط

  .والبلديات

  : يــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 مهني امتحان الدائر ساقية ببلدية يفتح : األول الفصل

 وذلك مباشر اعلى صنف الى صنف من العملة لترقية

  :التالي الجدول لمقتضيات وفقا

  :الثانية الوحدة ضمن (1 

  اليها الترقية ستتم التي األصناف
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  مهني امتحان طريق عن ترقيتهم رادالم العملة عدد

  الرابع   الصنف

10  

  الخامس الصنف

03  

  السادس الصنف

03  

  01السابع الصنف

  :الثالثة الوحدة ضمن (2 

  اليها الترقية ستتم التي األصناف

  مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد

  الثامن   الصنف

  التاسع الصنف

  العاشر الصنف-

01  

 08 االربعاء يوم المهنية االمتحانات رىتج :2 الفصل 

  .الموالية واأليام 2021 ديسمبر

 08 االثنين يوم الترشحات قائمة ختم يقع : 3 الفصل 

  .2021 نوفمبر

   في الدائر ساقية

                                        
  بلدية رئيس
  شطورو  صالح

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

 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق بقرار يتعلق

  .2021 بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  ، الدائر ساقية بلدية رئيس إن

 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد -    

 المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة

  المحلية، الجماعات بمجلة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد نالقانو على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 جميع على و     اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1967 مارس 04 بتاريخ 69 عدد األمر على و

  . الدائر ساقية بلدية بإحداث

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و

 االساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 و المحلية الجماعات و الدولة عملة بسلك الخاص

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى

 درجات بين المطابقة بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة سلك أصناف

 ومستويات اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

  . التأجير

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى

 االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلديات، والترسيم ترقيةوال

 التصرف بميزانية الضروري االعتماد يتوفر انه حيث و

  .2021 لسنة

  يلي مــــــــــــــا قــرر

 بعنوان ترقيتهم المراد العملة عدد يضبط : األول الفصل

   : التالي   الجدول بيانات حسب 2021 سنة

  :االولى الوحدة ضمن /1

 صنف الى رتقونسي الذين العملة الوحدةالصنفعدد

  باالختيار اعلى

  - الثاني األولىالصنف الوحدة

  3الثالث الصنف

  :الثانية الوحدة ضمن /2

 ترقيتهمعدد المزمع للعملة الجملي الوحدةالصنفالعدد

 اثر أو مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة

 المراد العملة عدد( % 50 )          المستمر التكوين

  تيارباالخ ترقيتهم

( 50 % )  

  -2010الرابع الثانيةالصنف الوحدة

  -0603الخامس الصنف

  -0503السادس الصنف
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  -0101السابع الصنف

  :الثالثة الوحدة ضمن /3

 ترقيتهم المزمع للعملة الجملي العدد الصنف الوحدة
 أو مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد

 العملة عدد( % 50 )          المستمر التكوين اثر

  باالختيار ترقيتهم المراد

( 50 % )  

  الثالثة الوحدة

  ---الثامن الصنف

  ---التاسع الصنف

  -0101العاشر الصنف

   في الدائر ساقية

  بلدية رئيس 
  شطورو  صالح

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

 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 مرادال الخطط ونوعية عدد بضبط يتعلق بمقرر يتعلق

 للترقية الداخلية المناظرة طريق عن شغورها سد

  2021 سنة بعنوان

  ، االطالع بعد الدائر ساقية بلدية رئيس

  الدستور، على

 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 برديسم

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى

  الدائر ساقية بلدية بإحداث المتعلق 1967 مارس

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

  األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

   العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى 

   الخاص ياألساس النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  2009  جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد

 المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  البلديات،ب والترسيم والترقية االنتداب

  دورته في البلدي المجلس مداولة على وبناء

  2021 جويلية 29  بتاريخ االستثنائية

  :يـلي ما قرر

 سد المراد الخطط ونوعية عدد يضبط :وحيد فصل

 للترقية الداخلية المناظرات طريق عن شغورها

 الدائر ساقية بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان بالملفات

  :التالي النحو على

  :العمومية لإلدارات المشترك اإلداري للسلك نسبةبال*

 لسنة شغورها سد المراد الخطط عدد الرتبة

 عن تسديدها المزمع الخطط عدد التسديد طرق2021

   بالملفات الترقية طريق

  عام متصرف

  01.بالملفات داخلية مناظرة طريق عن01

  0.باالختيار الترقية طريق عن

  مستشار متصرف

  01.بالملفات داخلية مناظرة طريق عن01

  0.باالختيار الترقية طريق عن

  :العمومية لالدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة*

 لسنة شغورها سد المراد الخطط الرتبةعدد

 عن تسديدها المزمع الخطط التسديدعدد طرق2021

   بالملفات الترقية طريق

 داخلية مناظرة طريق عن 01تقني مساعد

  01.بالملفات

  0.باالختيار لترقيةا طريق عن

  في الدائر ساقية

  بلدية رئيس
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  شطورو  صالح

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

 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى  للترقية

  العمومية لإلدارات المشترك

   الدائر، يةساق بلدية رئيس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 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

 سساتوالمؤ المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى

  الدائر ساقية بلدية بإحداث المتعلق 1967 مارس

 رخالمؤ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

     النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص  األساسي

  . العمومية

  يلي ما قرر

 للترقية بالملفات الداخلية ناظرةالم تنظم:األول الفصل

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات

 بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح ان يمكن:2 الفصل

 اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة الى للترقية

 أعاله إليه المشار العمومية لإلدارات المشترك

 والمتوفر رتبهم في المترسمون الرؤساء رفونالمتص

 هذه في األقل على اقدمية سنوات (5) شرط فيهم

  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح:3 الفصل

 بنسبة الدائر ساقية بلدية رئيس من بقرار أعاله إليها

 الرؤساء المتصرفين مجموع من األقل على  35%

 أعاله عليها المنصوص الشروط فيهم تتوفر ذينال

  .سواهم دون الدائر ساقية بلدية إلى بالنظر والراجعين

  : القرار ذاه ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ *

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ *

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا ان اعاله اليها

  :التالية بالوثائق مصحوبة الدائر ساقية

  .ذاتية سيرة *

 قام التي للخدمات المبينة الوثائق على يحتوي ملف *

  .باالدارة المترشح بها

 االنشطة يتضمن المترشح قبل من اعداده يتم تقرير *

  فتح لسنة السابقتين السنتين خالل بها قام التي

 وعند (...محاضرات ملتقيات، في المشاركة) المناظرة

 ويكون والمنشورات والبحوث االعمال من نسخ االقتضاء

 التي االدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا

  .المترشح اليها ينتمي

 بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض:5 الفصل

 التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ

  .االرسال تاريخ معرفة على يالدل الضبط بمكتب

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :6 الفصل

 وتتولى المحلية الشؤون وزير قرار بمقتضى اعاله اليها

  :بالخصوص اللجنة هذه

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر -

  .المناظرة في المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا مترشحينال وترتيب الملفات تقييم -

  .الغرض في المحددة

   .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 اليها ينتمي التي االدارة رئيس يتولى:7 الفصل

 بها قام التي االنشطة في تقرير تقديم المترشح

 المناظرة لفتح السابقتين السنتين خالل المترشح

  :على باالعتماد
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  العمل، تنظيم -

  الخدمة، نوعية -

  والبحوث، والتاطير التكوين اعمال -

  عليها، المتحصل والنتائج المنجزة االعمال -

 (0) الصفر بين يتراوح عددا المترشح الى ويسند

  .(20)والعشرين

 اعاله اليها المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

 القرار هذا الحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب ينالمترشح وترتيب

 الخطط عدد حدود وفي عليها المتحصل االعداد مجموع

 عدة او مترشحان تحصل واذا شغورها سد المراد

 تكون النقاط من المجموع  نفس على مترشحين

 اقدميتهم تساوت واذا الرتبة في ألقدمهم االولوية

  .سنا الكبرهم االولوية تعطى

 في المقبولين شحينالمتر قائمة تضبط:9 الفصل

 البلدية رئيس قبل من اعاله اليها المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنية

  في الدائر ساقية

  بلدية رئيس
  شطورو  صالح

  

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

 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 االداري بالسلك عام متصرف رتبة الى   للترقية

 الدائر ساقية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

  الدائر، ساقية بلدية رئيس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد لقانونا 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 نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد ألمرا وعلى

  الدائر ساقية بلدية بإحداث المتعلق 1967 مارس

 المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى   

  األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 يفريف 25 في

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص   

.  

 09 في المؤرخ الدائر ساقية بلدية رئيس قرار وعلى

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق  2021 اوت

 عام متصرف رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية

 لفائدة العمومية اتلإلدار المشترك االداري بالسلك

  2021 سنة بعنوان الدائر ساقية بلدية

  : يــــــلي مـــــــا قــــــــرر

  يوم ولفائدتها الدائر ساقية ببلدية يفتح : األول الفصل

 مناظرة الموالية واأليام 2021 ديسمبر 22 االربعاء

 بالسلك عام متصرف رتبة الى للترقية بالملفات داخلية

 سنة بعنوان  العمومية لإلدارات المشترك االداري

2021  

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  (01) واحدة

 22 االثنين يوم الترشحات  قائمة ختم يقع:3 الفصل

  2021 نوفمبر

  في الدائر ساقية

  بلدية رئيس
  شطورو  صالح

  

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

 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 رتبة الى   للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح قيتعل

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  2021 سنة بعنوان الدائر ساقية بلدية لفائدة العمومية

  الدائر، ساقية بلدية رئيس إن
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  الدستور، على االطالع بعد

 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

 ةلسن 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى

  الدائر ساقية بلدية بإحداث المتعلق 1967 مارس

 المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى   

  األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

   العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص

 09 في المؤرخ الدائر ساقية بلدية رئيس قرار وعلى   

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق  2021 اوت

 مستشار متصرف رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك

  2021 سنة بعنوان الدائر ساقية بلدية

  : يــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 يوم ولفائدتها الدائر ساقية ببلدية يفتح : األول الفصل
 مناظرة الموالية واأليام 2021 ديسمبر 22 االربعاء
 مستشار متصرف رتبة لىا للترقية بالملفات داخلية

 بعنوان  العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك
  2021 سنة

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل
  (01) واحدة

 22 االثنين يوم الترشحات  قائمة ختم يقع:3 الفصل

  . 2021 نوفمبر

  في الدائر ساقية

  بلدية رئيس
  شطورو  صالح

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

 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد ارقر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة الى  للترقية

   الدائر ساقية بلدية لفائدة  العمومية لالدارات المشترك

   الدائر، ساقية بلدية رئيس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 لسنة 29 عدد للبلديات ألساسيا القانون وعلى

 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  المحلية، الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص عجمي وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى

  الدائر ساقية بلدية بإحداث المتعلق 1967 مارس

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى    

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومياألمر  وعلى  

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  البلديات،ب والترسيم والترقية االنتداب

  يلي ما قرر

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم:االول الفصل

 المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات

 بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح ان يمكن:2 الفصل

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقية

 األعوان أعاله اليه المشار العمومية لإلدارات المشترك

 شرط فيهم والمتوفر رتبهم في المترسمون التقنيون

 في الرتبة هذه في األقل على اقدمية سنوات (5)

  .الترشحات ختم تاريخ

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح:3 الفصل

 االعوان ولفائدة البلدية رئيس من بقرار اعاله اليها

  .سواهم دون الدائر ساقية بلدية الى بالنظر عينالراج
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  : القرار هذ ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ *

  المناظرة، لجنة اجتماع تاريخ *

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل
 البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا ان اعاله اليها

  :التالية الوثائقب مصحوبة المعنية

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص *

 بها قام التي االقتضاء عند والعسكرية المدنية

 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح

  .ينوبه من او االدارة

 في المترشح انتداب قرار من لالصل مطابقة نسخة *

  العمومية الوظيفة

 في المترشح تسمية رقرا من لالصل مطابقة نسخة *

  .الحالية الرتبة

 حالة الخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة *

  .باالمر للمعني ادارية

  .العلمية الشهائد من لالصل مطابقة نسخة *

 او التاديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ *

 أي من باالمر للمعني االداري الملف خلو تثبت شهادة

 االخيرة سنوات (5) الخمس خالل تاديبية عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 او التكوينية الدورات شهائد من لالصل مطابقة نسخ *

 من تنظيمها وتم المترشح فيها شارك التي الملتقيات

  .تقني عون رتبة في التسمية منذ االدارة قبل

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض

 الضبط بمكتب التسجيل تاريخ كونوي الترشحات قائمة

  .االرسال تاريخ معرفة على دليال

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :5 الفصل

 والبيئة المحلية الشؤون وزير قرار بمقتضى اعاله اليها

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر *

  ةالمشارك حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم *

  الغرض في المحددة

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح *

 اسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :6 الفصل

 يعبر (20)والعشرين (0)الصفر بين يتراوح تقييمي عدد

 ادائه في واتقانه بعهدته المنوطة للمهام ادائه عن

  .لعمله

 كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط:7 الفصل

  :يلي

  للمترشح العامة االقدمية *

  للمترشح الرتبة في االقدمية *

  التعليمي المستوى او الشهائد*

 من فيهما المرخص او المنظمين والرسكلة التكوين *

           تقني عون رتبة في التسمية منذ االدارة قبل

   

  والمواظبة السيرة  *

 المشار المباشر الرئيس طرف من المسند العدد * 

   6 بالفصل اليه

 (0) الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل الى ويسند

 من بالمقاييس الخاصة الضوارب وتضبط (20)والعشرين

  .المناظرة لجنة اعضاء قبل

 اعاله اليها المشار المناظرة لجنة تتولى:8 الفصل

 القرار هذا امالحك طبقا المعروضة الملفات تقييم

  على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين وترتيب

 مترشحان تحصل واذا عليها المتحصل االعداد مجموع

  النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة او

 هذه تساوت واذا الرتبة في القدمهم االولوية تكون

  .سنا الكبرهم االولوية تعطى االقدمية

 في المقبولين نالمترشحي قائمة تضبط:9 الفصل

 البلدية رئيس قبل من اعاله اليها المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنية

  في الدائر ساقية

  بلدية رئيس
  شطورو  صالح

  

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

 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة الى   للترقية



  61عــــــدد   2021 سبتمبر 7 ––رسمية للجماعات المحلية الجريدة ال  4892صفحــة 

 الدائر ساقية بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

  الدائر، ساقية بلدية رئيس إن

  الدستور، على  االطالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد للبلديات األساسي القانون على

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  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 نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى

  الدائر ساقية بلدية بإحداث المتعلق 1967 مارس

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى     

   الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك    

    األمر وخاصة متهتم أو نقحته التي النصوص جميع

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد    

2009 .  

 المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد االمرالحكومي وعلى

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

    بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 09 في المؤرخ الدائر ساقية بلدية رئيس قرار وعلى 

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق  2021 اوت

 تقني مساعد رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية

 لفائدة العمومية لالدارات المشترك التقني بالسلك

  2021 سنة بعنوان الدائر ساقية بلدية

  : يــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 يوم ولفائدتها الدائر ساقية ببلدية يفتح : األول الفصل

 مناظرة الموالية واأليام 2021 مبرديس 22 االربعاء

 تقني  مساعد رتبة الى للترقية بالملفات داخلية

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  2021 سنة

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  (01) واحدة

 22 االثنين يوم الترشحات  قائمة ختم يقع:3 الفصل

  2021 نوفمبر

   في لدائرا ساقية

                                                              

  بلدية رئيس
  شطورو  صالح
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  قــالحـــــــــــــــــمال
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