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 القلعة بلدية لفائدة  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل رتبة إلى

.............................................................……………………………الكبرى
 رهاشغو سد المراد الخطط ونوعية  عدد بضبط يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
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 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

..................................2020 سنة بعنوان  إدارة ملحق
 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
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2020...................................................................................................
  طبلبة

 بالملفات داخلية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق اربقر يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
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 محلل رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
اعالمية
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................2020 سنة بعنوان طبلبة بلدية لفائدة ادارة ملحق
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2020...................................................................................................
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 بالملفات داخلية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق بقرار يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
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  المحلية الجماعات
  

  

  تستور

  

 يتعلق 2018 ديسمبر 29  في مؤرخ 2018   لسنة 1 عدد قرار
  بلدية ائرةد إحداث بقرار

  بلدية دائرة إحداث قرار

  بلدية رئيس

  المانسي  محمد

  

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

  

  الكبرى القلعة

  

 يتعلق 2019 نوفمبر 10  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 تقني مساعد إلنتداب باإلختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق بقرار

 و ميكانيك اصإختص ) العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  (أراض مساح

      

 2019 نوفـــمبر 11فــــــي مؤرخ  الكبرى القلعة بلدية رئيس من قـرار
 بالسلك تقني مساعد النتداب باالختبارات خارجية  مناظرة بفتح يتعلــق
 أراض ومساح ميكانيك اختصاص ) العمومية لإلدارات المشترك التقني

  .2019 سنة نبعنوا الكبرى القلعة بلدية ،لفائدة(

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

  ,الدستور على االطالع بعد

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر على و
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 فيفري 04 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون على و
 نقحته تيال النصوص جميع على و ,الجهوية بالمجالس المتعلق 1989

 2011 لسنة 01 عدد األساسي القانون على خاصة و تممته و
  .2011 جانفي 03 في المؤرخ

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 المحلية الجماعات و الدولة ألعوان لعاما النظام بضبط المتعلق 1983

    اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و

 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع على و
  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 89

 ديسمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر على و
 مناظرات في شاركةبالم خاصة استثنائية بأحكام المتعلق 1982
 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجية االنتداب

  .1992 أوت 28

 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 في خالمؤر 2009 لسنة 114 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات

   .2009 جانفي 21

 2007 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر على و
 باالختبارات الخارجية المناظرات لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق
 تنظمها التي التكوين المراحل إلى الدخول مناظرات و لالنتداب
  .العمومية اإلدارات

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
  .بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق

 مارس 04 في المؤرخ والبيئة المحلية الشؤون وزير قرار وعلى
 باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2019
 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنيين مساعدين النتداب

  .الكبرى القلعة لديةبب

 2018 جويلية 03 في المؤرخ البلدي المجلس تنصيب محضر وعلى
.  
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 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  . 2018 جوان 19 بتاريخ عليه والمصادق

  .2019 لسنة البلدية ميزانية وعلى

 2019 نوفمبر 11 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 تقني مساعد النتداب باالختبارات خارجية مناظرة بفتح المتعلق    

 ومساح ميكانيك اختصاص ) العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .2019 سنة بعنوان  الكبرى القلعة ،ببلدية( أراض

  :     يلـــي مــــا قـــــــرر

 باالختبارات خارجية مناظرة الكبرى القلعة ببلدية  تفتح : األول الفصل
 ) العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد النتداب

 الكبرى القلعة  بلديـــــة لفائدة ،،( أراض ومساح ميكانيك اختصاص
  . 2019 سنة بعنوان

  : التالـــي الجــدول بيانـــات حسب

  للتناظر المعروضة الخطط عدد واالختصاص المهام الرتبة

   تقني مساعد

   العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عدمسا

  .ميكانيك تقني مساعد  01*

 تقني مساعد 01*

  أراض مساح 02 

 جانفي 30  يوم الترشحـــات  قائمة ختم يقـــــــع :   الثالث الفصل
2020 .  

  .11/11/2019 :في الكبرى القلعة

                                                       

  بلدية رئيس  
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلـق  2020 فيفـري  3  فـي  مـؤرخ  2020   لسـنة  1 عـدد  قـرار 
 محلـل  رتبـة  إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط
 القلعـة  بلديـة  لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك
  .الكبرى

     

 2020 فيفـري  03 فـي  مـؤرخ  الكبـرى  القلعـة  بلديـة  رئـيس  نمـ  قـــرار  
 رتبـة  إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
 بلديـة  لفائـدة  العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل
  .الكبرى القلعة

  الكبرى القلعة بلدية إن

                                                            
  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن         

   ، االطالع بعد

  الدستور، على

 بإحـداث  المتعلـق  1921 فيفـري  19 فـي  المـؤرخ  العلـي  األمـر  وعلـى 
  .الكبرى القلعة بلدية

 مـاي  09 فـي  المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسـمبر  12 فـي  المـؤرخ  1983 لسـنة  112 عـدد  القـانون  علـى  و
 و الدولـة  ألعـوان  العـام  األساسـي  النظـام  بضـبط  المتعلـق  1983
 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1999 فيفـري  15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و
 اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 فـي  المـؤرخ  2009 لسـنة  112 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات

  .2009 جانفي 21

 2019 مـارس  22 فـي  المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
  .يالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط لقالمتع

 2018 مـاي  18 فـي  المـؤرخ  األعـوان  مجمـوع  ضـبط  قـرار  وعلـى 
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 جـوان  11 بتـاريخ  12024/3 عـدد  الحكومـة  رئاسـة  مكتـوب  وعلـى 
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

 2020 فيفـري  03 فـي  المـؤرخ  الكبـرى  القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة في للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 لـإلدارات  المشـترك  لـإلداري  اإلعالميـة  وتقنيـي  محللـي  بسـلك  محلـل 

  .2020 سنة بعنوان العمومية

 2020 فيفـري  03 فـي  المـؤرخ  الكبـرى  القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق
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 الكبرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي
  .2020 بعنوان

  .2020 سنة  البلدية ميزانية وعلى

  مايلـــــــــي قـــــــرر

 محلـل  رتبـة  إلـى  للترقيـة  ملفـات بال الداخليـة  المناظرة تنظم :01الفصل
 هـذا  ألحكـام  وفقـا  العموميـة  لـإلدارات  اإلعالميـة  تقنيـي  و محللـي  بسلك
  .القرار

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن:02الفصل
 واضـعو  العموميـة  لـإلدارات  اإلعالميـة  تقنيـي  و محللـي  بسـلك  محلـل 

 سـنوات  خمـس  شـرط  فـيهم  تـوفر الم و رتبـتهم  فـي  المترسـمون  البـرامج 
  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية

 بقـرار  أعـاله  إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :03الفصل
 إلـى  بـالنظر  الـراجعين  األعـوان  لفائـدة  و الكبـرى  القلعـة  بلدية رئيس من

  .سواهم دون الكبرى القلعة بلدية

   : القرار هذا يضبط

   المناظرة فتح تاريخ

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاريخ

 أن أعـاله  إليهـا  المشـار  للمنـاظرة  المترشـحين  علـى  يجـب  :04 الفصـل 
 بالوثـائق  مصـحوبة  الكبـرى  القلعـة  بلديـة  لـدى  ترشـحهم  مطالب يودعوا
  :التالية

 عسكريةال و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص
 رئـيس  قبـل  مـن  ممضـى  التلخـيص  هـذا  يكون و شح المتر بها قام التي

  .ينوبه من أو اإلدارة

  .العمومية الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة

  .الحالية الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة

 للمعنـي  يـة إدار حالـة  آلخـر  الضـابط  القـرار  مـن  لألصـل  مطابقـة  نسـخة 
  .باألمر

  .العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة

 خلـو  تثبـت  شـهادة  أو التأديبيـة  بالعقوبـات  المتعلقـة  القـرارات  من نسخة
 الخمـس  خـالل  تأديبيـة  عقوبـة  أي مـن  بـاألمر  للمعنـي  اإلداري الملـف 
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات

 التـي  الملتقيـات  أو تكوينيـة ال الـدورات  شـهائد  مـن  لألصـل  مطابقة نسخ
 فـي  التسـمية  منـذ  اإلدارة قبـل  مـن  تنظيمهـا  تـم  و المترشـح  فيها شارك
  .برامج واضع رتبة

 قائمـة  غلـق  تـاريخ  بعـد  يصـل  ترشـح  مطلـب  كـل  وجوبـا  يـرفض  و
 معرفـة  علـى  دلـيال  الضـبط  بمكتـب  التسـجيل  تـاريخ  يكـون  و الترشـحات 

  .االسال تاريخ

 أعـاله  اليهـا  المشـار  الداخليـة  اظرةالمنـ  لجنـة  تركيبة تضبط :05الفصل
  .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى

   :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و

 حـق  لهـم  المخـول  المترشـحين  قائمـة  اقتـراح  و الترشـحات  فـي  النظـر 
  .المشاركة

 فـي  المحـددة  للمقـاييس  طبقـا  المترشـحين  ترتيـب  و الملفـات  تقـديم 
  .الغرض

  . قبولهم يمكن الذين شحينالمتر قائمة اقتراح

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المياشر الرئيس يتولى :06الفصل
 و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20-0)العشرين و الصفر بين

  .لعله أدائه في إتقانه و انضباطه

  :كمايلي المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط :07الفصل

  شحللمتر العامة األقدمية-

  الحالية الرتبة في األقدمية -

  .للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد -

 اإلدارة قبـل  مـن  فيهمـا  المـرخص  أو المنظمـين  الملتقيـات  و التكوين -
  .المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات الخمس خالل

  المواظبة و السيرة -

 ارالمشـ  و للمترشـح  المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد
  .أعاله 06 الفصل في إليه

 (20-0) العشـرين  و الصـفر  بين يتراوح عدد مقياس كل الى يسند و
  .المناظرة لجنة أعضاء قبل من بالمقاييس الخاصة الضوارب تضبط و

 الملفـات  تقيـيم  أعـاله  إليهـا  المشـار  المنـاظرة  لجنـة  تتـولى  :08 الفصـل 
 حسـب  مترشـحين ال ترتيـب  و القـرار  هـذا  ألحكام طبقا عليها المعروضة

 تحصـل  اذا و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكـون  النقـاط  مـن  المجمـوع  نفـس  علـى  مترشـحين  عـدة  أو مترشـحان 
 األولويـة  تعطى األقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمهم األولوية
  .سنا ألكبرهم
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 المنـاظرة  فـي  نهائيـا  المقبـولين  المترشـحين  قائمـة  تضـبط  :09 الفصـل 
 مـن  بـاقتراح  و الكبـرى  القلعـة  بلديـة  رئـيس  قبـل  من أعاله إليها المشار

  .المناظرة لجنة

  .المحلية للجماعات الرسمية الجريدة في القرار هذا ينشر :10الفصل

 الكبرى القلعة                                             
  .2020 فيفري 04:في

   البلدية رئيس                                     

  الورجيني سالم                                    

  

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 مستكتب رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم بكيفية
 القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  .2020 سنة بعنوان الكبرى

        

       

                                                          
 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار

 بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020
 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى

  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدية لفائدة

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي قانونال وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 

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

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم ترقيةوال االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 ماي 18 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

  .2020 سنة ميزانية وعلى

  يلـــي مـــــــــا ــررقـــــــــــ

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : 01 الفصل
 ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  .القرار هذا

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :02الفصل
 أعوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة

 سنوات خمس شرط فيهم المتوفر و رتبتهم في المترسمون االستقبال
  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدميه

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :03الفصل
 إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و الكبرى القلعة بلدية رئيس من

  .سواهم دون الكبرى القلعة بلدية

  :القرار هذا يضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاريخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :04 الفصل
 بالوثائق وبةمصح الكبرى القلعة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا
  :التالية
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 العسكرية و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص
 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا يكون و المترشح بها قام التي

  .ينوبه من أو اإلدارة

  .العمومية الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة

  .الحالية الرتبة في مترشحال تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة

 للمعني إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابق نسخة
  .باألمر

  . العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة

 خلو تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة
 الخمس خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة اتسنو

 التي الملتقيات أو التكوينية الدورات شهادة من لألصل مطابقة نسخ
 في التسمية منذ اإلدارة قبل من تنظيمها تم و المترشح فيها شارك
  .استقبال عون رتبة

 قائمة غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و
 معرفة على دليال الضبط بمكتب يلالتسج تاريخ يكون و الترشحات

  .اإلرسال تاريخ

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :05الفصل
  .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر
  .المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و لملفاتا تقييم
  .الغرض

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :06الفصل
 و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20-0)العشرين و الصفر بين

  .لعمله أدائه في إتقانه و انضباطه

  :يلي كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط :07الفصل

  .للمترشح العامة األقدمية -

  .للمترشح الرتبة في األقدمية -

  .للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد

 منذ اإلدارة قبل من فيها المرخص أو المنظمين الملتقيات و التكوين -
  .استقبال عون رتبة في تسميته

  .اظبةالمو و السيرة -

 المشار و للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد -
  .أعاله 06 بالفصل إليه

 و تتالءم أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و
 بالمقاييس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصية
 حيتراو عدد مقياس كل إلى يسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة

  .(20-0)العشرين و الصفر بين

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :08الفصل
 حسب المترشحين ترتيب و القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 تحصل إذا و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون نقاطال من المجموع نفس على مترشحين عدة أو مترشحان
 األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمهم األولوية
  .سنا ألكبرهم

 المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط :09 الفصل
 من باقتراح و الكبرى القلعة بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار

  .المناظرة لجنة

  .المحلية للجماعات الرسمية جريدةبال القرار هذا ينشر :10الفصل

 القلعة                                                   
  .2020 فيفري 04:في الكبرى

                        
   البلدية رئيس        

                        
  الورجيني سالم      

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 إدارة مستكتب رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة
 الكبرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار  
 رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة تعلقي 2020
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 يفريف 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية



 

  13ــــــدد ع  2020فيفري  19 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   718صفحــة 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 محليةال والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجير ومستويات العمومية اراتلإلد

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في مؤرخال 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن رقيةللت الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة في للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
2020.  

 2020 فيفري 03 في لمؤرخا الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق

  .2020 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  .2020 سنة  البلدية ميزانية وعلى

  مايلي قرر

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة لجنة تتركب:األول الفصل
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

 المشار القرار بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة
  :السادة من 2020 فيفري 03 في المؤرخ أعاله بالمرجع إليه

 بصفة                                ينوبه من أو البلدية رئيس -
  .رئيس

 بصفة          العامة بالكتابة المكلف أو للبلدية العام اتبالك -
  .عضو

  . عضو بصفة     ينوبه من أو بالوالية البلدية الشؤون دائرة رئيس -

 عضو بصفة             خليفة وئام :السيدة األعوان مصلحة رئيس -
.  

 آخرين أعضاء تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن :الثاني الفصل
 أو للجنة الموكولة المهام بمختلف للقيام وذلك القرار هذا يشملهم لم

  . المناظرات مجال في لخبرتهم نظرا بهم لالستعانة

  .2020فيفري 04 : في الكبرى لقلعةا
                        
                        

   البلدية رئيس      
                        
  

   الورجيني سالم
  

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

 بفتح يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 سنة بعنوان تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

2020.  

 2020 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قـــــــــــــرار 
 تصرف كاتب ةرتب إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق
  .2020 سنة بعنوان

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011تمبرسب 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات



 

  719صفحـة   2020فيفري  19–الجريدة الرسمية للجماعات المحلية  13عـــــدد 

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك رياإلدا بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
2020.  

  .2020 سنةل البلدية ميزانية وعلى

  يلـي مـا قــرر

 أفريل 10 يوم ولفائدتها الكبرى القلعة ببلدية يفتح: األول الفصل
 كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2020
 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

2020.  

  (01)ب غورهاش سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020 مارس 10: يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

  المالية قابض تأشير

         .2020 فيفري 04:في الكبرى القلعة 

  
 البلدية رئيس

  الورجيني سالم 

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 مستكتب رتبة إلى بالمالت للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط
 القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  2020 سنة بعنوان الكبرى

 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار
 اتبالملف للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدية لفائدة

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون ىوعل
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص ميعج وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 نةلس 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 ماي 18 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

  .2020 سنة ميزانية وعلى

  يلـــي مـــــا قــــرر

 كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : 01 الفصل
 هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .القرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :02الفصل
 مستكتبو العمومية اتلإلدار المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

 سنوات خمس شرط فيهم المتوفر و رتبتهم في المترسمون  اإلدارة
  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدميه

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :03الفصل
 إلى ظربالن الراجعين األعوان لفائدة و الكبرى القلعة بلدية رئيس من

  .سواهم دون الكبرى القلعة بلدية



 

  13ــــــدد ع  2020فيفري  19 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   720صفحــة 

  :القرار هذا يضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاريخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :04 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الكبرى القلعة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا

  :لتاليةا

 العسكرية و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص
 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا يكون و المترشح بها قام التي

  .ينوبه من أو اإلدارة

  .العمومية الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة

  .الحالية ةالرتب في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة

 للمعني إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابق نسخة
  .باألمر

  . العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة

 خلو تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة
 الخمس خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة ابقةالس األخيرة سنوات

 التي الملتقيات أو التكوينية الدورات شهادة من لألصل مطابقة نسخ
 في التسمية منذ اإلدارة قبل من تنظيمها تم و المترشح فيها شارك
  . إدارة مستكتب رتبة

 قائمة غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و
 معرفة على دليال بطالض بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات

  .اإلرسال تاريخ

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :05الفصل
  .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر
  .المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين يبترت و الملفات تقييم
  .الغرض

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :06الفصل
 و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20-0)العشرين و الصفر بين

  .لعمله أدائه في إتقانه و انضباطه

  :يلي كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس ضبطت :07الفصل

  .للمترشح العامة األقدمية -

  .للمترشح الرتبة في األقدمية -

  .للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد

 منذ اإلدارة قبل من فيها المرخص أو المنظمين الملتقيات و التكوين -
  .إدارة مستكتب رتبة في تسميته

  .المواظبة و السيرة -

 المشار و للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي ددالع -
  .أعاله 06 بالفصل إليه

 و تتالءم أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و
 بالمقاييس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصية
 يتراوح عدد مقياس كل إلى يسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة

  .(20-0)العشرين و الصفر بين

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :08الفصل
 حسب المترشحين ترتيب و القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 تحصل إذا و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة أو مترشحان

 األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمهم ألولويةا
  .سنا ألكبرهم

 المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط :09 الفصل
 من باقتراح و الكبرى القلعة بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار

  .المناظرة لجنة

  .المحلية للجماعات يةالرسم بالجريدة القرار هذا ينشر :10الفصل

  .2020 فيفري04:في الكبرى القلعة 

                                                            
                     

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط
 القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة بعنوان الكبرى

 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار  
 بالملفات قيةللتر الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020



 

  721صفحـة   2020فيفري  19–الجريدة الرسمية للجماعات المحلية  13عـــــدد 

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدية لفائدة

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .ـــرىالكب القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى ريةاإلدا  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب تواليا صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 ماي 18 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

  .2020 سنة ميزانية وعلى

  مـــــــــايلـــي قـــــــــــــرر

 كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : 01 الفصل
 هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .القرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :02الفصل
 مستكتبو العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

 سنوات خمس شرط فيهم المتوفر و رتبتهم في المترسمون  اإلدارة
  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدميه

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :03الفصل
 إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و الكبرى القلعة بلدية رئيس من

  .سواهم دون الكبرى القلعة بلدية

  :القرار هذا يضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاريخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :04 الفصل
 بالوثائق مصحوبة كبرىال القلعة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا
  :التالية

 العسكرية و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص
 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا يكون و المترشح بها قام التي

  .ينوبه من أو اإلدارة

  .العمومية الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة

  .الحالية الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة

 للمعني إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابق نسخة
  .باألمر

  . العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة

 خلو تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة
 لخمسا خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات

 التي الملتقيات أو التكوينية الدورات شهادة من لألصل مطابقة نسخ
 في التسمية منذ اإلدارة قبل من تنظيمها تم و المترشح فيها شارك
  . إدارة مستكتب رتبة

 قائمة غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و
 معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل اريخت يكون و الترشحات

  .اإلرسال تاريخ

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :05الفصل
  .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر
  .ةالمشارك

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم
  .الغرض

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح
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 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :06الفصل
 و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20-0)العشرين و الصفر بين

  .لعمله دائهأ في إتقانه و انضباطه

  :يلي كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط :07الفصل

  .للمترشح العامة األقدمية -

  .للمترشح الرتبة في األقدمية -

  .للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد

 منذ اإلدارة قبل من فيها المرخص أو المنظمين الملتقيات و التكوين -
  .إدارة مستكتب رتبة في تسميته

  .المواظبة و سيرةال -

 المشار و للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد -
  .أعاله 06 بالفصل إليه

 و تتالءم أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و
 بالمقاييس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصية
 يتراوح عدد سمقيا كل إلى يسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة

  .(20-0)العشرين و الصفر بين

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :08الفصل
 حسب المترشحين ترتيب و القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 تحصل إذا و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون النقاط من مجموعال نفس على مترشحين عدة أو مترشحان
 األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمهم األولوية
  .سنا ألكبرهم

 المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط :09 الفصل
 من باقتراح و الكبرى القلعة بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار

  .المناظرة لجنة

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :10الفصل

 القلعة                                                   
  .2020 فيفري04:في الكبرى

                                                            
           

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 تصرف كاتب رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة

 الكبرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار
 رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 2020

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 لمحليةا والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجير ومستويات العمومية داراتلإل

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في لمؤرخا 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن ترقيةلل الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة في للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
2020.  
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 2020 فيفري 03 في ؤرخالم الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق
  .2020 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 سنة  البلدية ميزانية وعلى

  مايلي قرر

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة لجنة تتركب:األول الفصل
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
 المشار القرار بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة
  :السادة من 2020 فيفري 03 في المؤرخ أعاله بالمرجع إليه

 بصفة                                ينوبه من أو البلدية رئيس -
  .رئيس

 بصفة          العامة بالكتابة المكلف أو للبلدية مالعا الكاتب -
  .عضو

  . عضو بصفة     ينوبه من أو بالوالية البلدية الشؤون دائرة رئيس -

 عضو بصفة             خليفة وئام :السيدة األعوان مصلحة رئيس -
.  

 آخرين أعضاء تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن :الثاني الفصل
 أو للجنة الموكولة المهام بمختلف للقيام وذلك القرار ذاه يشملهم لم

  . المناظرات مجال في لخبرتهم نظرا بهم لالستعانة

  .2020 فيفري 04 : في الكبرى لقلعةا

                                         
            

  بلدية رئيس  
  الورجيني  سالم

  

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

 بفتح يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد رارق
 سنة بعنوان إدارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة
2020  

 2020 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قـــــــــــــرار
  إدارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق
  .2020 سنة بعنوان

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون علىو
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر علىو
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
2020.  

  .2020 لسنة البلدية ميزانية وعلى

  يلـي مـا قــرر

 أفريل 10 يوم ولفائدتها الكبرى القلعة ببلدية يفتح: األول الفصل
 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2020
 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
2020.  

  (02)ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020 مارس 10: يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

  المالية قابض تأشير

        .2020فيفري04: في الكبرى القلعة       

  

  بلدية رئيس   
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  الورجيني  سالم
------------------  

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 تصرف كاتب رتبة إلى بالملفات قيةللتر الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة
 الكبرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020بعنوان 

 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قــــــــــــــــــــــــرارمن
 رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 2020

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف بكات
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد سياألسا القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات سيموالتر والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة في للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
2020.  

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق
  .2020 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 سنة  البلدية ميزانية وعلى

  مايلي قرر

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة لجنة تتركب:األول الفصل
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
 المشار القرار بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان برىالك القلعة
  :السادة من 2020 فيفري 03 في المؤرخ أعاله بالمرجع إليه

 بصفة                                ينوبه من أو البلدية رئيس -
  .رئيس

 بصفة          العامة بالكتابة المكلف أو للبلدية العام الكاتب -
  .عضو

  . عضو بصفة     ينوبه من أو بالوالية البلدية لشؤونا دائرة رئيس -

 عضو بصفة             خليفة وئام :السيدة األعوان مصلحة رئيس -
.  

 آخرين أعضاء تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن :الثاني الفصل
 أو للجنة الموكولة المهام بمختلف للقيام وذلك القرار هذا يشملهم لم

  . المناظرات مجال في لخبرتهم ظران بهم لالستعانة

  .2020 فيفري 04 : في الكبرى القلعة  

                                                            
  بلدية رئيس                                            

  الورجيني  سالم
  

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

 يتعلق 2020 ريفيف 3  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 بسلك محلل رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة
  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي
  .الكبرى القلعة بلدية لفائدة

 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار  
 رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة تركيبةب يتعلق 2020

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل
  .الكبرى القلعة بلدية لفائدة  2020

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن



 

  725صفحـة   2020فيفري  19–الجريدة الرسمية للجماعات المحلية  13عـــــدد 

   ، االطالع بعد

  الدستور، على

 بإحداث قالمتعل 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبرى القلعة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية تالمؤسسا و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1999 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و
 اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم موميةالع لإلدارات

  .2009 جانفي 21

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
  .يالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة في للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 لإلدارات المشترك لإلداري اإلعالمية وتقنيي محللي كبسل محلل

  .2020 سنة بعنوان العمومية

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق
 الكبرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي
  .2020 بعنوان

  .2020 سنة  البلدية ميزانية وعلى

  مايلي قرر

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة لجنة تتركب:األول الفصل
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل
  .2020 بعنوان الكبرى القلعة

 03 في المؤرخ أعاله بالمرجع إليه شارالم القرار بمقتضى والمفتوحة
  :السادة من 2020 فيفري

 بصفة                                ينوبه من أو البلدية رئيس -
  .رئيس

 بصفة          العامة بالكتابة المكلف أو للبلدية العام الكاتب -
  .عضو

  . عضو بصفة     ينوبه من أو بالوالية البلدية الشؤون دائرة رئيس -

 عضو بصفة             خليفة وئام :السيدة األعوان مصلحة رئيس -
.  

  .عضو بصفة    : الترقية رتبة عن تقل ال رتبة في السلك عن ممثل -

  المسعدين ببلدية إعالمية محلل سنيو مهيرة :السيدة

 آخرين أعضاء تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن :الثاني الفصل
 أو للجنة الموكولة المهام بمختلف للقيام وذلك رارالق هذا يشملهم لم

  . المناظرات مجال في لخبرتهم نظرا بهم لالستعانة

                                                            
  .2020 فيفري 04 : في الكبرى القلعة  

   

  بلدية رئيس   
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   نةلس 12 عدد قرار
 المناظرة طريق عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية  عدد بضبط

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب إلى بالملفات للترقية الداخلية
  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات

        

 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار
 عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية  عدد بضبط يتعلق 2020

 بالسلك تصرف كاتب إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة طريق
  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي مراأل وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة عوانأل العام األساسي النظام بضبط المتعلق



 

  13ــــــدد ع  2020فيفري  19 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   726صفحــة 

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري سلكال رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد مراأل وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات قالمتعل 2012

  .2020 لسنة البلدية ميزانية وعلى

  يلـي مـا قــرر

 طريق عن شغورها سد المراد الخطط عدد ضبط يتم :وحيد فصل
  :التالي الجدول بيانات حسب بالملفات الداخلية المناظرة

 طريق2020 لسنة  شغورها سد المراد الخطط عدد الرتبة
   بالملفات الترقية طريق عن تسديدها المزمع الخطط عددالتسديد

  . بالملفات داخلية مناظرة طريق عن ./.0190  تصرف كاتب

  01. باالختيار الترقية طريق عن ./.10

  المالية قابض تأشير

        .2020فيفري 04:في الكبرى القلعة       

                                                      
                       

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 سنة بعنوان  إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

2020.  

 2020 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قـــــــــــــرار 
  إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق
  .2020 سنة بعنوان

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد اسياألس القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته يالت
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات رسيموالت والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  إدارة ملحق

2020.  

  .2020 لسنة البلدية ميزانية وعلى

  يلـي مـا قــرر



 

  727صفحـة   2020فيفري  19–الجريدة الرسمية للجماعات المحلية  13عـــــدد 

 أفريل 10 يوم ولفائدتها الكبرى القلعة ببلدية يفتح: األول الفصل
 ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2020

 سنة بعنوان العمومية اتلإلدار المشترك اإلداري بالسلك  إدارة
2020.  

  (01)ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020 مارس 10: يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

  المالية قابض تأشير

        .2020 فيفري 04 : في الكبرى القلعة       

  

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   سنةل 14 عدد قرار
 و محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية مناظرة بفتح
 بلدية لفائدة  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي
  .الكبرى القلعة

   

 2020 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قـــــــــــــرار
 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية مناظرة بفتح لقيتع

  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي
  .الكبرى القلعة بلدية لفائدة

                                                            
  الكبرى القلعة بلدية إن     

   ، االطالع بعد

  دستور،ال على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبرى القلعة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام ساسياأل النظام بضبط المتعلق 1983
 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1999 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و
 اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك الخاص ألساسيا النظام بضبط المتعلق
 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات

  .2009 جانفي 21

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
  .يالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ ألعوانا مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة في للترقية بالملفات الداخلية المناظرة يمتنظ كيفية بضبط المتعلق
 لإلدارات المشترك لإلداري اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل

  .2020 سنة بعنوان العمومية

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق
 الكبرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي
  .2020 بعنوان

  .2020 سنة  البلدية ميزانية وعلى

  مايلـــــــــي قـــــــرر

 أفريل 10 يوم ولفائدتها الكبرى القلعة ببلدية يفتح: األول الفصل
 محلل رتبة لىإ للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2020

 القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك
  .2020 بعنوان الكبرى

  (01)ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020 مارس 10: يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

  المالية قابض تأشير

        .2020 فيفري 04: في الكبرى القلعة       

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 المناظرة طريق عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية  عدد بضبط



 

  13ــــــدد ع  2020فيفري  19 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   728صفحــة 

 تقنيي و محللي بسلك محلل رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية
 القلعة بلدية لفائدة  2020 سنة انبعنو العمومية لإلدارات اإلعالمية
  .الكبرى

      

 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار
 عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية  عدد بضبط يتعلق 2020

 محللي بسلك محلل رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة طريق
 بلدية لفائدة  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و

  .الكبرى القلعة

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، االطالع بعد

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبرى القلعة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1999 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و
 اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات

  .2009 جانفي 21

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
  .يالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية داخليةال بالمناظرات المتعلق 2012

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة في للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 لإلدارات المشترك لإلداري اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل

  .2020 سنة بعنوان العمومية

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية سرئي قرار وعلى
 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق
 الكبرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي
  .2020 بعنوان

  .2020 سنة  البلدية ميزانية وعلى

  يلـي مـا قــرر

 طريق عن شغورها سد المراد الخطط عدد ضبط يتم :وحيد فصل
  :التالي الجدول بيانات حسب بالملفات الداخلية المناظرة

 طريق2020 لسنة  شغورها سد المراد الخطط عدد الرتبة
   بالملفات الترقية طريق عن تسديدها المزمع الخطط التسديدعدد

 عن ./.0190العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل
  . بالملفات داخلية مناظرة طريق

  01. باالختيار الترقية طريق عن ./.10

  المالية قابض تأشير

 2020فبفري  04: في الكبرى القلعة       

.        

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 المناظرة طريق عن شغورها سد المراد طالخط ونوعية  عدد بضبط

 تقنيي و محللي بسلك محلل رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية
 القلعة بلدية لفائدة  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية
  .الكبرى

 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار
 عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية  عدد طبضب يتعلق 2020

 محللي بسلك محلل رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة طريق
 بلدية لفائدة  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و

  .الكبرى القلعة

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، االطالع بعد

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ ليالع األمر وعلى
  .الكبرى القلعة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و دولةال ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات



 

  729صفحـة   2020فيفري  19–الجريدة الرسمية للجماعات المحلية  13عـــــدد 

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1999 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و
 اإلعالمية تقنيي و ليمحل بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات

  .2009 جانفي 21

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
  .يالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق

 2018 ايم 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة في للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 لإلدارات المشترك لإلداري اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل

  .2020 سنة بعنوان العمومية

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق
 الكبرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات يةاإلعالم تقنيي و محللي
  .2020 بعنوان

  .2020 سنة  البلدية ميزانية وعلى

  يلـي مـا قــرر

 طريق عن شغورها سد المراد الخطط عدد ضبط يتم :وحيد فصل
  :التالي الجدول بيانات حسب بالملفات الداخلية المناظرة

 طريق2020 لسنة  شغورها سد المراد الخطط عدد الرتبة
   بالملفات الترقية طريق عن تسديدها المزمع الخطط التسديدعدد

 عن ./.0190العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل
  . بالملفات داخلية مناظرة طريق

  01. باالختيار الترقية طريق عن ./.10

  المالية قابض تأشير

        .2020 فيفري 04: في الكبرى القلعة       

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 ملحق رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة
  .2020 سنة بعنوان الكبرى

 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من  قــــــــــــــــــــــــرار
 بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدية

  الكبرى القلعة ةبلدي رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في لمؤرخا1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في مؤرخال 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر هتنقيح تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 ماي 18 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

  .2020 سنة ميزانية وعلى

  مـــــــــايلـــي قـــــــــــــرر

 ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : 01 الفصل
 هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات كالمشتر اإلداري بالسلك إدارة
  .القرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :02الفصل
 كتاب العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة



 

  13ــــــدد ع  2020فيفري  19 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   730صفحــة 

 سنوات خمس شرط فيهم المتوفر و رتبتهم في المترسمون التصرف
  .الترشحات ختم تاريخ يف الرتبة هذه في األقل على أقدميه

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :03الفصل
 إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و الكبرى القلعة بلدية رئيس من

  .سواهم دون الكبرى القلعة بلدية

  :القرار هذا يضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاريخ

  المناظرة لجنة اجتماع اريخت

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :04 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الكبرى القلعة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا
  :التالية

 العسكرية و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص
 رئيس قبل من ضىمم التلخيص هذا يكون و المترشح بها قام التي

  .ينوبه من أو اإلدارة

  .العمومية الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة

  .الحالية الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة

 للمعني إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابق نسخة
  .باألمر

  . ميةالعل الشهادة من لألصل مطابقة نسخة

 خلو تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة
 الخمس خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات

 التي الملتقيات أو التكوينية الدورات شهادة من لألصل مطابقة نسخ
 في التسمية منذ اإلدارة قبل من نظيمهات تم و المترشح فيها شارك
  .تصرف كاتب رتبة

 قائمة غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و
 معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات

  .اإلرسال تاريخ

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :05الفصل
  .البيئة و المحلية الشؤون يروز من قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر
  .المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم
  .الغرض

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح شرالمبا الرئيس يتولى :06الفصل
 و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20-0)العشرين و الصفر بين

  .لعمله أدائه في إتقانه و انضباطه

  :يلي كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط :07الفصل

  .للمترشح العامة األقدمية -

  .للمترشح الرتبة في األقدمية -

  .للمترشح التعليمي توىالمس أو الشهائد

 منذ اإلدارة قبل من فيها المرخص أو المنظمين الملتقيات و التكوين -
  .استقبال عون رتبة في تسميته

  .المواظبة و السيرة -

 المشار و للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد -
  .أعاله 06 بالفصل إليه

 و تتالءم أخرى قاييسم إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و
 بالمقاييس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصية
 يتراوح عدد مقياس كل إلى يسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة

  .(20-0)العشرين و الصفر بين

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :08الفصل
 حسب المترشحين ترتيب و ارالقر هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 تحصل إذا و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة أو مترشحان
 األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمهم األولوية
  .سنا ألكبرهم

 المناظرة في نهائيا لينالمقبو المترشحين قائمة تضبط :09 الفصل
 من باقتراح و الكبرى القلعة بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار

  .المناظرة لجنة

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :10الفصل

                                                            
  .2020 فيفري 04:في الكبرى القلعة      

                                       

  بلدية رئيس  
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
  إدارة ملحق رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة
 الكبرى القلعة بلدية دةلفائ العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان



 

  731صفحـة   2020فيفري  19–الجريدة الرسمية للجماعات المحلية  13عـــــدد 

 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار
 رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 2020

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  إدارة ملحق
  .2020 سنة بعنوان لكبرىا القلعة

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .يةالمحل الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 شتركالم اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19بتاريخ عليه  صادقوالم

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة في قيةللتر بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق

2020.  

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق
  .2020 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 سنة  البلدية ميزانية وعلى

  مايلي قرر

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة لجنة تتركب:األول الفصل
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق
 المشار القرار بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة
  :السادة من 2020 فيفري 03 في المؤرخ الهأع بالمرجع إليه

 بصفة                                ينوبه من أو البلدية رئيس -
  .رئيس

 بصفة          العامة بالكتابة المكلف أو للبلدية العام الكاتب -
  .عضو

  . عضو بصفة     ينوبه من أو بالوالية البلدية الشؤون دائرة رئيس -

 عضو بصفة             خليفة وئام :السيدة عواناأل مصلحة رئيس -
.  

 آخرين أعضاء تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن :الثاني الفصل
 أو للجنة الموكولة المهام بمختلف للقيام وذلك القرار هذا يشملهم لم

  . المناظرات مجال في لخبرتهم نظرا بهم لالستعانة

                                                           
  .2020 فيفري 04 : في الكبرى القلعة

                                                            
                     

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 سنة بعنوان تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

2020.  

   

 2020 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قـــــــــــــرار
 تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق
  .2020 سنة بعنوان

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد   

  ور،الدست على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018



 

  13ــــــدد ع  2020فيفري  19 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   732صفحــة 

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام سياألسا النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب رجاتد بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 2020 يفيفر 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
2020.  

  .2020 لسنة البلدية ميزانية وعلى

  يلـي مـا قــرر

 أفريل 10 يوم ولفائدتها الكبرى القلعة ببلدية يفتح: األول الفصل
 كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2020
 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

2020.  

  (01)ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020 مارس 10: يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

  المالية قابض تأشير

         .2020 فيفري 04:في الكبرى قلعةال       

  

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 بسلك محلل رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة

  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي
  .الكبرى القلعة بلدية لفائدة

                                                          
 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار

 رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 2020
 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية يتقني و محللي بسلك محلل

  .الكبرى القلعة بلدية لفائدة  2020

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، االطالع بعد

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبرى القلعة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد مرسومال خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1999 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و
 اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات

  .2009 جانفي 21

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
  .يالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية لمناظراتبا المتعلق 2012

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة في للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 لإلدارات المشترك لإلداري اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل

  .2020 سنة بعنوان العمومية

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار لىوع
 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق
 الكبرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي
  .2020 بعنوان

  .2020 سنة  البلدية ميزانية وعلى

  مايلي قرر



 

  733صفحـة   2020فيفري  19–الجريدة الرسمية للجماعات المحلية  13عـــــدد 

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة لجنة تتركب:ولاأل الفصل
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل
  .2020 بعنوان الكبرى القلعة

 03 في المؤرخ أعاله بالمرجع إليه المشار القرار بمقتضى والمفتوحة
  :السادة من 2020 فيفري

 بصفة                                ينوبه من أو البلدية رئيس -
  .رئيس

 بصفة          العامة بالكتابة المكلف أو للبلدية العام الكاتب -
  .عضو

  . عضو بصفة     ينوبه من أو بالوالية البلدية الشؤون دائرة رئيس -

 عضو بصفة             خليفة وئام :السيدة األعوان مصلحة رئيس -
.  

  .عضو بصفة    : الترقية رتبة عن تقل ال رتبة في سلكال عن ممثل -

  المسعدين ببلدية إعالمية محلل سنيو مهيرة :السيدة

 آخرين أعضاء تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن :الثاني الفصل
 أو للجنة الموكولة المهام بمختلف للقيام وذلك القرار هذا يشملهم لم

  . المناظرات مجال في لخبرتهم نظرا بهم لالستعانة

                                                            
  .2020 فيفري 04 : في الكبرى القلعة  

                                                            
                     

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 المناظرة طريق عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية  عدد بضبط

   رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية

 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار
 عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية  عدد بضبط يتعلق 2020

 بعنوان  إدارة ملحق رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة طريق
  .2020 سنة

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. هتممت أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

  .2020 لسنة البلدية ميزانية وعلى

  يلـي مـا قــرر

 طريق عن شغورها سد المراد الخطط عدد ضبط ميت :وحيد فصل
  :التالي الجدول بيانات حسب بالملفات الداخلية المناظرة

 طريق2020 لسنة  شغورها سد المراد الخطط عدد الرتبة
   بالملفات الترقية طريق عن تسديدها المزمع الخطط التسديدعدد

  . بالملفات داخلية مناظرة طريق عن ./.0190  إدارة ملحق

  01. باالختيار الترقية طريق عن ./.10

  المالية قابض تأشير

        .2020 فيفري 04: في الكبرى القلعة       

  

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
  إدارة لحقم رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة



 

  13ــــــدد ع  2020فيفري  19 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   734صفحــة 

 الكبرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
   سنة بعنوان

                                                          
 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار

 رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 2020
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  إدارة ملحق
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة يةبلد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة تذا العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .يرالتأج ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس رارق وعلى
 رتبة في للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق

2020.  

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق
  .2020 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 سنة  البلدية ميزانية وعلى

  مايلي قرر

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة لجنة تتركب:األول الفصل
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات كالمشتر اإلداري بالسلك إدارة ملحق
 المشار القرار بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة
  :السادة من 2020 فيفري 03 في المؤرخ أعاله بالمرجع إليه

 بصفة                                ينوبه من أو البلدية رئيس -
  .رئيس

 بصفة          العامة بةبالكتا المكلف أو للبلدية العام الكاتب -
  .عضو

  . عضو بصفة     ينوبه من أو بالوالية البلدية الشؤون دائرة رئيس -

 عضو بصفة             خليفة وئام :السيدة األعوان مصلحة رئيس -
.  

 آخرين أعضاء تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن :الثاني الفصل
 أو للجنة الموكولة المهام لفبمخت للقيام وذلك القرار هذا يشملهم لم

  . المناظرات مجال في لخبرتهم نظرا بهم لالستعانة

                                                           
  2020  فيفري 04 : في الكبرى القلعة

.  

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط
 القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة بعنوان الكبرى

                                                            
 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من ارقــــــــــــــــــــــــر  

 بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020
 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدية لفائدة

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية



 

  735صفحـة   2020فيفري  19–الجريدة الرسمية للجماعات المحلية  13عـــــدد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط لقالمتع

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات

  .2012 أكتوبر 10 في مؤرخال

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 ماي 18 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

  .2020 سنة ميزانية وعلى

  مـــــــــايلـــي قـــــــــــــرر

 كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : 01 الفصل
 هذا مألحكا وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .القرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :02الفصل
 مستكتبو العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

 سنوات خمس شرط فيهم المتوفر و رتبتهم في المترسمون  اإلدارة
  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدميه

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :03لالفص
 إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و الكبرى القلعة بلدية رئيس من

  .سواهم دون الكبرى القلعة بلدية

  :القرار هذا يضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاريخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :04 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الكبرى القلعة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا
  :التالية

 العسكرية و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص
 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا يكون و المترشح بها قام التي

  .ينوبه من أو اإلدارة

  .العمومية الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة

  .الحالية الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة

 للمعني إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابق نسخة
  .باألمر

  . العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة

 خلو تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات تعلقةالم القرارات من نسخة
 الخمس خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات

 التي الملتقيات أو التكوينية الدورات شهادة من لألصل مطابقة نسخ
 في التسمية منذ اإلدارة قبل من تنظيمها تم و المترشح فيها شارك
  . إدارة مستكتب رتبة

 قائمة غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و
 معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات

  .اإلرسال تاريخ

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :05الفصل
  .بيئةال و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر
  .المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم
  .الغرض

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح

 يتراوح قييميت عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :06الفصل
 و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20-0)العشرين و الصفر بين

  .لعمله أدائه في إتقانه و انضباطه

  :يلي كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط :07الفصل

  .للمترشح العامة األقدمية -

  .للمترشح الرتبة في األقدمية -

  .للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد

 منذ اإلدارة قبل من فيها المرخص أو المنظمين الملتقيات و التكوين -
  .إدارة مستكتب رتبة في تسميته
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  .المواظبة و السيرة -

 المشار و للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد -
  .أعاله 06 بالفصل إليه

 و تتالءم أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و
 بالمقاييس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة صوصيةخ

 يتراوح عدد مقياس كل إلى يسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .(20-0)العشرين و الصفر بين

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :08الفصل
 حسب المترشحين ترتيب و القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 تحصل إذا و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة أو مترشحان
 األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمهم األولوية
  .سنا ألكبرهم

 ةالمناظر في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط :09 الفصل
 من باقتراح و الكبرى القلعة بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار

  .المناظرة لجنة

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :10الفصل

  .2020 فيفري04:في الكبرى القلعة 

  

  بلدية رئيس   
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط
 القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك
  .الكبرى

     

 يتعلق 2020 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من
 محلل رتبة إلى للترقية الملفاتب الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط
 القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك
  .الكبرى

  الكبرى القلعة بلدية إن

                                                            
  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن         

   ، االطالع بعد

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر ىوعل
  .الكبرى القلعة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان مالعا األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1999 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و
 اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك اصالخ األساسي النظام بضبط المتعلق
 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات

  .2009 جانفي 21

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
  .يالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في ؤرخالم األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة في للترقية بالملفات الداخلية ةالمناظر تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 لإلدارات المشترك لإلداري اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل

  .2020 سنة بعنوان العمومية

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق
 الكبرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية نييتق و محللي
  .2020 بعنوان

  .2020 سنة  البلدية ميزانية وعلى

  مايلـــــــــي قـــــــرر

 محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :01الفصل
 هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك
  .القرار

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن:02الفصل
 واضعو العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل

 سنوات خمس شرط فيهم المتوفر و رتبتهم في المترسمون البرامج
  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :03الفصل
 إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و الكبرى القلعة بلدية رئيس من

  .سواهم دون الكبرى القلعة بلدية
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   : القرار هذا يضبط

   المناظرة فتح تاريخ

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاريخ

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين ىعل يجب :04 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الكبرى القلعة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا
  :التالية

 العسكرية و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص
 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا يكون و شح المتر بها قام التي

  .ينوبه من أو اإلدارة

  .العمومية الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة

  .الحالية الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة

 للمعني إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة
  .باألمر

  .العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة

 خلو تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة
 الخمس خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات

 التي الملتقيات أو التكوينية الدورات شهائد من لألصل مطابقة نسخ
 في التسمية منذ اإلدارة قبل من تنظيمها تم و المترشح فيها شارك
  .برامج واضع رتبة

 قائمة غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و
 معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات

  .االسال تاريخ

 أعاله اليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :05الفصل
  .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى

   :بالخصوص للجنةا هذه تتولى و

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر
  .المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقديم
  .الغرض

  . قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المياشر الرئيس يتولى :06الفصل
 و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20-0)العشرين و الصفر بين

  .لعله أدائه في إتقانه و انضباطه

  :كمايلي المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط :07الفصل

  للمترشح العامة األقدمية-

  الحالية الرتبة في األقدمية -

  .للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد -

 اإلدارة قبل من فيهما المرخص أو المنظمين تالملتقيا و التكوين -
  .المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات الخمس خالل

  المواظبة و السيرة -

 المشار و للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد
  .أعاله 06 الفصل في إليه

 (20-0) العشرين و الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل الى يسند و
  .المناظرة لجنة أعضاء قبل من بالمقاييس الخاصة الضوارب تضبط و

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :08 الفصل
 حسب المترشحين ترتيب و القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 تحصل اذا و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على شحينمتر عدة أو مترشحان
 األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمهم األولوية
  .سنا ألكبرهم

 المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط :09 الفصل
 من باقتراح و الكبرى القلعة بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار

  .المناظرة لجنة

  .المحلية للجماعات الرسمية الجريدة في القرار هذا ينشر :10فصلال

  .2020 فيفري 04:في الكبرى القلعة   

  بلدية يسرئ   
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 المناظرة طريق عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية  عدد بضبط

  .2020 سنة بعنوان  إدارة ملحق رتبة إلى بالملفات للترقية اخليةالد

 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار
 عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية  عدد بضبط يتعلق 2020

 بعنوان  إدارة ملحق رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة طريق
  .2020 سنة

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية
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 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد انونالق وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد مراأل وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية تلإلدارا
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 تاريخب عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

  .2020 لسنة البلدية ميزانية وعلى

  يلـي مـا قــرر

 طريق عن شغورها سد المراد الخطط عدد ضبط يتم :وحيد فصل
  :التالي الجدول بيانات حسب بالملفات الداخلية المناظرة

 طريق2020 لسنة  شغورها سد المراد الخطط عدد الرتبة
   بالملفات الترقية طريق عن تسديدها المزمع الخطط التسديدعدد

  . بالملفات داخلية مناظرة طريق عن ./.0190  إدارة ملحق

  01. باالختيار الترقية طريق عن ./.10

  المالية قابض تأشير

        .2020 فيفري 04: في الكبرى القلعة       

  

  بلدية رئيس    
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 المناظرة طريق عن شغورها سد المراد الخطط نوعية و عدد بضبط

   رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية

 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار
 عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية  عدد بضبط يتعلق 2020

  إدارة مستكتب رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة طريق
  .2020 سنة بعنوان

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية لمناظراتبا المتعلق 2012

  .2020 لسنة البلدية ميزانية وعلى

  يلـي مـا قــرر

 طريق عن شغورها سد المراد الخطط عدد ضبط يتم :وحيد فصل
  :التالي الجدول بيانات حسب بالملفات الداخلية المناظرة
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 طريق2020 لسنة  شغورها سد المراد الخطط عدد الرتبة
   بالملفات الترقية طريق عن تسديدها المزمع الخطط التسديدعدد

  . بالملفات داخلية مناظرة طريق عن ./.0390 إدارة مستكتب

  02. باالختيار الترقية طريق عن ./.10

  المالية قابض تأشير

       . 2020 فيفري 04: في الكبرى القلعة       

  

  بلدية رئيس    
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد رقرا
 سنة بعنوان  إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

2020.  

 2020 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قـــــــــــــرار
  إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

  .2020 سنة نوانبع

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية داراتلإل
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ يهعل  والمصادق

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  إدارة ملحق

2020.  

  .2020 لسنة البلدية ميزانية وعلى

  يلـي مـا ـررقـ

 أفريل 10 يوم ولفائدتها الكبرى القلعة ببلدية يفتح: األول الفصل
 ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2020

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  إدارة
2020.  

  (01)ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020 مارس 10: يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

  المالية قابض تأشير

        .2020 فيفري 04 : في الكبرى القلعة       

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 و محللي بسلك محلل رتبة ىإل للترقية بالملفات الداخلية مناظرة بفتح
 بلدية لفائدة  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي
  .الكبرى القلعة

 2020 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قـــــــــــــرار
 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية مناظرة بفتح يتعلق
  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات يةاإلعالم تقنيي و محللي
  .الكبرى القلعة بلدية لفائدة

                                                            
  الكبرى القلعة بلدية إن          

   ، االطالع بعد

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبرى القلعة بلدية
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 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1999 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و
 اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 في المؤرخ 2009 لسنة 112 دعد باألمر المتمم العمومية لإلدارات

  .2009 جانفي 21

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
  .يالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة في للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 لإلدارات المشترك لإلداري يةاإلعالم وتقنيي محللي بسلك محلل

  .2020 سنة بعنوان العمومية

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق
 الكبرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي
  .2020 بعنوان

  .2020 سنة  البلدية ميزانية وعلى

  مايلـــــــــي قـــــــرر

 أفريل 10 يوم ولفائدتها الكبرى القلعة ببلدية يفتح: األول الفصل
 محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2020

 لعةالق بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك
  .2020 بعنوان الكبرى

  (01)ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020 مارس 10: يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

  المالية قابض تأشير

        .2020 فيفري 04: في الكبرى القلعة

  

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في رخمؤ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 ملحق رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط
 القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  .2020 سنة بعنوان الكبرى

                                                          
 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من ــــــــــرارقــــــــــــــ

 بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020
 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى

  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدية

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 رديسمب 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 ماي 18 بتاريخ عليه  والمصادق
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 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد ومةالحك رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

  .2020 سنة ميزانية وعلى

  مـــــــــايلـــي قـــــــــــــرر

 ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : 01 الفصل
 هذا ألحكام وفقا يةالعموم لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة
  .القرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :02الفصل
 كتاب العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة

 سنوات خمس شرط فيهم المتوفر و رتبتهم في المترسمون التصرف
  .حاتالترش ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدميه

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :03الفصل
 إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و الكبرى القلعة بلدية رئيس من

  .سواهم دون الكبرى القلعة بلدية

  :القرار هذا يضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاريخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :04 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الكبرى القلعة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا
  :التالية

 العسكرية و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص
 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا يكون و المترشح بها قام التي
  .ينوبه من أو دارةاإل

  .العمومية الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة

  .الحالية الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة

 للمعني إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابق نسخة
  .باألمر

  . العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة

 خلو تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة راراتالق من نسخة
 الخمس خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات

 التي الملتقيات أو التكوينية الدورات شهادة من لألصل مطابقة نسخ
 في التسمية منذ دارةاإل قبل من تنظيمها تم و المترشح فيها شارك
  .تصرف كاتب رتبة

 قائمة غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و
 معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات

  .اإلرسال تاريخ

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :05الفصل
  .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر
  .المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم
  .الغرض

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :06الفصل
 و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20-0)العشرين و الصفر بين

  .لعمله أدائه في إتقانه و انضباطه

  :يلي كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط :07الفصل

  .للمترشح العامة األقدمية -

  .للمترشح الرتبة في األقدمية -

  .رشحللمت التعليمي المستوى أو الشهائد

 منذ اإلدارة قبل من فيها المرخص أو المنظمين الملتقيات و التكوين -
  .استقبال عون رتبة في تسميته

  .المواظبة و السيرة -

 المشار و للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد -
  .أعاله 06 بالفصل إليه

 و تتالءم أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و
 بالمقاييس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصية
 يتراوح عدد مقياس كل إلى يسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة

  .(20-0)العشرين و الصفر بين

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :08الفصل
 حسب حينالمترش ترتيب و القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 تحصل إذا و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة أو مترشحان
 األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمهم األولوية
  .سنا ألكبرهم
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 ناظرةالم في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط :09 الفصل
 من باقتراح و الكبرى القلعة بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار

  .المناظرة لجنة

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :10الفصل

                                                            
  .2020 فيفري 04:في الكبرى القلعة      

                                       

  بلدية رئيس    
  الورجيني  سالم

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 إدارة مستكتب رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة
 الكبرى ةالقلع بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

                                                          
 فيفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــرار

 رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 2020
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات مشتركال اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة

  الكبرى القلعة بلدية رئيس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدية

 ماي 09 في رخالمؤ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق  2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جميع وعلى اإلدارية  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد لمرسوما وخاصة. تممته أو نقحته التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجير ومستويات العمومية لإلدارات

 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19بتاريخ عليه  والمصادق

 جوان 11 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طريق عن للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 رتبة في للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية طبضب المتعلق
 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
2020.  

 2020 فيفري 03 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس قرار وعلى
 مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق

  .2020 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  .2020 سنة  البلدية ميزانية وعلى

  مايلي قرر

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة لجنة تتركب:األول الفصل
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

 المشار القرار بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة
  :السادة من 2020 فيفري 03 في المؤرخ أعاله بالمرجع إليه

 بصفة                                ينوبه من أو البلدية رئيس -
  .رئيس

 بصفة          العامة بالكتابة المكلف أو للبلدية العام الكاتب -
  .عضو

  . عضو بصفة     ينوبه من أو الواليةب البلدية الشؤون دائرة رئيس -

 عضو بصفة             خليفة وئام :السيدة األعوان مصلحة رئيس -
.  

 آخرين أعضاء تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن :الثاني الفصل
 أو للجنة الموكولة المهام بمختلف للقيام وذلك القرار هذا يشملهم لم

  . المناظرات مجال في لخبرتهم نظرا بهم لالستعانة

                                                            
  .2020فيفري 04 : في الكبرى القلعة   

                                                            
  بلدية رئيس                                                
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  الورجيني  سالم
  طبلبة

  

 بقرار يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد ارقر
 اول تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق
  طبلبة ببلدية

 داخلية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2020 فيفري 06 في مؤرخ قرار
 ائدةلف المشترك االداري بالسلك اول تقني رتبة الى للترقية بالملفات

  .2020 سنة بعنوان طبلبة بلدية

  بلدية رئيس
  نويرة رياض

  

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

 بفتح يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  اعالمية محلل رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 مناظرة بفتح بتعلق 2020 فيفري 06 في مؤرخ 2020 لسنة مقرر
 تقنيي و محللي بسلك اعالمية محلل رتبة الى للترقية بالملفات داخلية

  .2020 سنة بعنوان طبلبة بلدية لفائدة العمومية لالدارات االعالمية

  بلدية رئيس
  نويرة رياض

  

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

 بقرار يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 بلدية لفائدة ادارة ملحق رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح

  2020 سنة بعنوان طبلبة

 داخلية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2020 فيفري 06 في مؤرخ قرار
 لفائدة المشترك االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة الى للترقية بالملفات

  .2020 سنة بعنوان طبلبة بلدية

  بلدية رئيس
  نويرة رياض

  

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

 بقرار يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   سنةل 4 عدد قرار
 ملحق رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق
  2020 سنة بعنوان طبلبة بلدية لفائدة ادارة

 داخلية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2020 فيفري 06 في مؤرخ قرار
 لفائدة المشترك دارياال بالسلك ادارة ملحق رتبة الى للترقية بالملفات

  .2020 سنة بعنوان طبلبة بلدية

  بلدية رئيس
  نويرة رياض

  

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

 بقرار يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  2020 سنة بعنوان عملة النتداب مهني اختبار فتح 

 عملة النتداب مهني اختبار بفتح يتعلق 2020 فيفري 06 بتاريخ قرار
 سنة بعنوان طبلبة بلدية لفائدة

 2020.  

  بلدية رئيس
  نويرة رياض

  

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

 بقرار يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  محلل رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق

 خليةدا مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2020 فيفري 06 في مؤرخ قرار
 االعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل رتبة الى للترقية بالملفات
  .2020 سنة بعنوان طبلبة بلدية لفائدة العمومية لالدارات

  

  بلدية رئيس
  نويرة رياض

  

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

 بقرار يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  2020  سنة بعنوان طبلبة ببلدية العملة لترقية مهني امتحان فتح

 لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2020 فيفري 06 في مؤرخ مقرر
  .2020 سنة بعنوان مباشرة اعلى صنف الى صنف من العملة

  بلدية رئيس
  نويرة رياض
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 بقرار يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق
  2020 سنة بعنوان طبلبة بلدية لفائدة

 داخلية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2020 فيفري 06 في مؤرخ قرار
 باالدارات المشترك االداري بالسلك تقني رتبة الى للترقية بالملفات
  .2020 سنة بعنوان طبلبة بلدية لفائدة العمومية

  بلدية رئيس
  نويرة ضريا

  

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

 بقرار يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 طبلبة بلدية لفائدة تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح

  2020 سنة بعنوان

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 فيفري 06 في مؤرخ قرار
 لفائدة العمومية لالدارات المشترك التقني لكبالس تقني رتبة الى للترقية
  .2020 سنة بعنوان طبلبة بلدية

  بلدية رئيس
  نويرة رياض

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 طبلبة بلدية لفائدة اول تقني الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

  2020 سنة بعنوان

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 فيفري 06 في ؤرخم قرار
 العمومية لالدارات المشترك التقني بلسلك اول تقني رتبة الى للترقية
  2020 سنة بعنوان طبلبة بلدية لفائدة

  بلدية رئيس
  نويرة رياض

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 من عملة النتداب مهني اختبار تنظيم كيفية بضبط يتعلق مقررlب

  االولى الوحدة

 اختبار تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020 فيفري 06 في مؤرخ مقرر
 سنة بعنوان طبلبة بلدية لفائدة االولى الوحدة من عملة النتداب مهني

2020.  

  بلدية رئيس
  نويرة رياض

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق بقرار
  2020 سنة بعنوان برامج واضع

 داخلية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2020 فيفري 06 في مؤرخ قرار
 االعالمية تقنيي و محللي بسلك برامج واضع رتبة الى لالترقية بالملفات

  .2020 سنة بعنوان طبلبة بلدية لفائدة العمومية اتلالدار

  بلدية رئيس
  نويرة رياض

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 برامج واضع رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار

  2020 سنة بعنوان

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح لقيتع 2020 فيفري 06 في مؤرخ قرار
 باالدارات االعالمية تقنيي و محللي بسلك برامج واضع رتبة الى للترقية

  .2020 سنة بعنوان طبلبة بلدية لفائدة العمومية

  بلدية رئيس
  نويرة رياض
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