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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  الزھراء

  

 2020 ماي 7  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 بكامل مةكما بدون الكالب جوالن بتحجیر يتعلق

  . للزھراء البلدية المنطقة

  .2020 ماي 08 في مؤرخ الزھراء بلدية رئیس من قرار

 بكامل كمامة بدون الكالب جوالن يحجر : األول الفصل
 حال بأي يعوض أن للرباط يمكن ال كما البلدية المنطقة
  . الكمامة

 الفصل مقتضیات مخالفة صورة في : 2 الفصــــــل
 د 300 بـ تقدر مالیة خطیة تسلط ارالقر ھذا من األول
  . للكالب الحیني الحجر على عالوة

 ، بالزھراء الوطني األمن مراكز رؤساء : 3 الفصـــــل
 البیئیة الشرطة أعوان ، البلدية الشرطة مركز رئیس

 بتنفیذ يخصه فیما كل مكلفون للبلدية العام والكاتب
  .القرار ھذا

  بلدية رئیس    
  اويالحمز  ريان دمحم

  

  
  سوسة

 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
  الفضالت رفع تعريفة ضبط في بقرار يتعلق

  الفضالت رفع تعريفة ضبط في ترتیبي قرار

  
  بلدية رئیس  

  خالد اقبال دمحم
  
  

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

 2020 ماي 11  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
  الحفالت رخص الیممع تعريفة ضبط في بقرار يتعلق

  الحفالت رخص معالیم تعريفة ضبط في ترتیبي قرار

  
  بلدية رئیس 

  خالد اقبال دمحم
  

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

 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 من المستوجبة المعالیم تعريفة ضبط في بقرار يتعلق

 المتر بحساب العام للطريق الوقتي اإلشغال أجل
  الیوم يف المربع

 من المستوجبة المعالیم تعريفة ضبط في ترتیبي قرار
 المتر بحساب العام للطريق الوقتي اإلشغال أجل

  الیوم في المربع
  بلدية رئیس 

  خالد اقبال دمحم
  

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

 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 الملك إشغال معلوم تعريفة ضبط في بقرار يتعلق

  األكشاك إلقامة البلدي موميالع

 الملك إشغال معلوم تعريفة ضبط في ترتیبي قرار
  أكشاك إلقامة البلدي العومي

  بلدية رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

  

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

 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 إشغال رخص معالیم تعريفة ضبط في بقرار يتعلق

 بعض ممارسة بمناسبة ( ارق معلوم ) العام الطريق
  المختلفة األنشطة و المھن
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 إشغال رخص معالیم تعريفة ضبط في ترتیبي قرار
 بعض ممارسة بمناسبة ( قار معلوم ) العام الطريق
  المختلفة األنشطة و المھن

  بلدية رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

  

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

 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 باإلشغال الخاصة المعالیم بمراجعة متعلق بقرار يتعلق

  البناء حضائر بمناسبة العام للطريق الوقتي

 باإلشغال الخاصة المعالیم بمراجعة متعلق ترتیبي قرار
  البناء حضائر بمناسبة العام للطريق الوقتي

  
  بلدية رئیس  

  خالد اقبال دمحم
  

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

  قرمدة

  

 2020 مارس 9  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  شغورھا سد المراد الخطط عدد ضبط بقرار يتعلق

     

 13/05/2020 فــي ّمؤرخ قرمدة بلدية رئیـس من
 سد المــراد الخطط ونوعیــة عدد بضبــط يتعلــق

 بالملفات للترقیة ّالداخلیة المناظرة طريق عن شغورھا
 لفائدة 2020 سنة بعنوان لإلدماج المھنیة واالمتحانات

  .قرمدة بلدية

  قرمدة بلدية رئیس ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلیة

 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 عـامال األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 ّوالمؤسسات ّالمحلیة والجماعات ّالدولة ألعوان
 ّالنصوص جمیع وعلى ّاإلدارية ّالصبغة ذات ّالعمومیة

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

 06 في ّالمؤرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى
  .قرمــدة بلديـة یسبتأس القاضي 1985 أفريل

 13 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 ّالخاص األساسي ّالنـــظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى ّالعمومیة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك
 عدد األمر ّوخاصة ّتممته أو نقحته ّالتي ّالنصوص جمیع

  .2012 أكتوبر 10 في ّالمؤرخ 2012 لسنة 2362 

 15 في ّالمؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر علىو
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فیفري
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك
 21 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم
  .2009 جانفي

 12 في ّالمؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
 الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في

  . وأعضائھا

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر ىوعل
 أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات والترسیم والترقیة االنتداب

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

  يلي ما ّقـــرر

 سد المراد الخطط ونوعیة عدد يضبط : وحید فصل
 للترقیة الداخلیة المناظرات طريق عن شغورھا
 على قرمدة بلدية لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات

  : التالي النحو

 لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة /1
   : العمومیة



 

  1499صفحـة   2020 ماي 15 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   30عـــــدد 

 2020  لسنة شغورھا سد المراد الخطط الرتبةعدد
 طريق عن تسديدھا المزمع الخطط عدد التسديد طرق

  بالملفات الترقیة

 داخلیة مناظرة طريق عن % 90 -1إدارة ملحق
  : بالملفات

  1:باالختیار الترقیة طريق عن % 10 -

  
  بلدية رئیس 

  عزيز بو  آمنة
  

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

 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  عملة لترقیة مھني امتحان فتح بقرار يتعلق

 يتعلق 13/5/2020 في ّمؤرخ قرمدة بلدية رئیس من
 صنف إلى صنف من العملة ّلترقیة مھني امتحان بفتح

  . 2020سنة بعنوان مباشرة أعلى

  
  ، قرمدة بلدية رئیس ّإن

  الدستور، ىعل ّاإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في

  . المحلیة

 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العـام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 ّوالمؤسسات ّالمحلیة والجماعات ّالدولة ألعوان
 ّالنصوص جمیع وعلى ّاإلدارية ّالصبغة اتذ ّالعمومیة

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

 18 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى 
 األساسي ّالنــظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر
 ّالمحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك ّالخاص

  .ّاإلدارية ّالصبغة ذات ّالعمومیة ّمؤسساتوال

 المتعلق 2014 فیفري 24 في ّالمؤرخ ّالمقرر وعلى
 ّالمھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبــط
  .المحلیة الجماعات عملـة ّوترقیــة النتداب

 2014 فیفري 24 في ّالمورخ ّللمقرر الملحق وعلى
 الخطط تیــبوتر ّالمھنیة ّللمدونة ّالمتضمن

 لعملـة واالنتداب ّالترقیــة وشروط والمشموالت
  .ّوالبلديــــــات ّالجھوية المجالس

 في ّالمؤرخ 2020 لسنة ـدد.....عـ ّالمقرر وعلى
 ّترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط المتعلق ............

 سنة بعنوان قرمدة ببلدية مباشرة أعلى صنف إلى
2020.  

  يلي ما ّقـــرر

 ّلترقیة مھني امتحان قرمدة ببلدية يفتح :ّاألول لفصلا
 وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  :ّالتالي الجدول لمقتضیات

   : الثانیة الوحدة ضمن   -1

  إلیھا ّالترقیة ّستتم ّالتي األصناف

  ّترقیتھم المراد العملة عدد

  مھني امتحان طريق عن

  01...............................الخامس ّالصنف

  25...............................ّالسادس ّالصنف

  03............................... السابع ّالصنف

   : الثالثة الوحدة ضمن   -2

  02............................... الثامن ّالصنف

 سبتمبر 24 يوم ّالمھنیة االمتحانات تجري :2 الفصل
  .والیةالم ّواأليام 2020

ّالترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل  أوت 24 يوم ّ
2020 .  

                                                                
                                                         

  بلدية رئیس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2020 مارس 9  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیقیة بقرار يتعلق

  ادارة ملحق لرتبة للترقیة

  قـــــرار   

 تنظیم كیفیة بضبــط يتعلــق قرمدة بلدية رئیـس من
 ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
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 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة
  . مدةقر بلدية لفائدة

  قرمدة بلدية رئیس ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلیة

 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العـام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 ّوالمؤسسات ّالمحلیة والجماعات ةّالدول ألعوان
 ّالنصوص جمیع وعلى ّاإلدارية ّالصبغة ذات ّالعمومیة

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

 06 في ّالمؤرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى
  .قرمــدة بلديـة بتأسیس القاضي 1985 أفريل

 13 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 834 عدد مراأل وعلى
 ّالخاص األساسي ّالنـــظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى ّالعمومیة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك
 عدد األمر ّوخاصة ّتممته أو نقحته ّالتي ّالنصوص جمیع

  .2012 أكتوبر 10 في ّالمؤرخ 2012 لسنة 2362 

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
 الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في

  . وأعضائھا

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
 أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات والترسیم والترقیة االنتداب

  يلي ما ّقـــرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة

  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصـــــل
 اإلداري بالسلك إدارة قملح إلى للترقیة بالملفات
 كتبة أعاله إلیه المشار العمومیة لإلدارات المشترك

 رتبھم في المترسمون الراقنون والكتبة التصرف

 على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر
  . الترشحات ختم تاريخ في الرتبة ھذه في األقل

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 األعوان ولفائدة قرمدة بلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

  . سواھم دون قرمدة بلدية إلى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا ويضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   ، المناظرة فتح تاريخ -

   ، الترشحات قائمة ختم تاريخ -

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل
 بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا

   : التالیة بالوثائق مصحوبة قرمدة

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص -
 بھا قام التي االقتضاء عند والعسكرية المدنیة

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ويكون المترشح
  .ينوبه من أو اإلدارة

 يف المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -
  . الحالیة الرتبة

 وضعیة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -
  . باألمر للمعني إدارية

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 السابقة األخیرة تسنوا (5) خالل تأديبیة عقوبة
  ، المناظرة فتح لسنة

 في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات أو الملتقیات

  . راقن كاتب أو تصرف كاتب خطة في التسمیة منذ

 ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات

  . اإلرسال تاريخ معرفة على

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5الفصـــــل
 المحلیة الشؤون وزير قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  والبیئة،

   : بالخصوص ّاللجنة ھذه وتتولى
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 المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر -
  ، المشاركة حق لھم المخول

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  . الغرض في المحددة

   قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح -

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى  : 6 الفصـــل
 (20) والعشرين (0) الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 أدائه في وإتقانه بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن يعبر

  . لعمله

 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 ـلالفصــ
 للمقايیس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله إلیھا

   : التالیة

   للمترشح العامة األقدمیة -

   للمترشح الرتبة في األقدمیة -

   التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوين -
 كاتب أو تصرف كاتب رتبة في تسمیةال منذ اإلدارة قبل
  ، راقن

   والمواظبة، السیرة -

 والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -
  . أعاله 6 بالفصل إلیه

 أخرى مقايیس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن
 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة تتالءم

 جنةالل أعضاء قبل من المذكورة بالمقايیس الخاصة
 (0) الصفر بین يتراوح عدد مقیاس كل إلى ويسند

    (20) والعشرين

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى: 8 الفصـــــل
 القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات تقییم

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 مترشحان تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع 
 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو

 ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولوية تكون
  . سنا ألكبرھم األولوية تعطى األقدمیة

 في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصــــل
 بلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من وباقتراح قرمدة

 الرسمي بالرائد القرار ھذا ينشر : 10 ـلالفصــ
 للجماعات الرسمیة الجريدة) التونسیة للجمھورية

  . (المحلیة
  بلدية رئیس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2020 مارس 9  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 لرتبة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار يتعلق
  إدارة ملحق

 داخلیة مناظرة بفتح يتعلــق قرمدة بلدية رئیـس من
 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات
 بعنوان  قرمدة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  .2020 سنة

  قرمدة بلدية رئیس ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ايم 09 في المؤرخ

  . المحلیة

 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العـام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 ّوالمؤسسات ّالمحلیة والجماعات ّالدولة ألعوان
 ّالنصوص جمیع وعلى ّاإلدارية ّالصبغة ذات ّالعمومیة

 89 عدد المرسوم ّخاصةو ّتممته أو نقحتــه ّالتي
  .2011 سبتمبر 23 في ّالمؤرخ 2011 لسنة

 06 في ّالمؤرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى
  .قرمــدة بلديـة بتأسیس القاضي 1985 أفريل

 13 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 ّالخاص األساسي ّالنـــظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى ّالعمومیة لإلدارات ركالمشت اإلداري ّبالسلك
 عدد األمر ّوخاصة ّتممته أو نقحته ّالتي ّالنصوص جمیع

  .2012 أكتوبر 10 في ّالمؤرخ 2012 لسنة 2362 

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
 الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في

  . وأعضائھا

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
 أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة
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 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات والترسیم والترقیة االنتداب

 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزير السید منشور وعلى
 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14

 االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق
  .  بالبلديات والترسیم والترقیة

 كیفیة بضبط المتعلق قرمدة بلدية رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق

  . 2020 سنة بعنوان العمومیة

  يلي ما ّقـــرر

 15 يوم ولفائدتھا قرمدة ببلدية يفتح : األول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واأليام 2020 جوان

 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

 01 : بـ شغورھا سد المراد الخطط حدد : 02 الفصــل
.  

 2020 ماي 15 يوم الترشحات ختم يقع : 03 لفصــلا
.  

  بلدية رئیس  
  عزيز بو  آمنة 
  

  

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

 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  العملة لترقیة مھني بامتحان يتعلق

 امتحان بفتح يتعلق قرمدة بلدية رئیس من ّمقــــرر
 أعلى صنف إلى صنف من العملة ّلترقیة مھني

  .2020 سنة بعنوان مباشرة

  ، قرمدة بلدية رئیس ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في

  . المحلیة

 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العـام اسياألس ّالنظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 ّوالمؤسسات ّالمحلیة والجماعات ّالدولة ألعوان
 ّالنصوص جمیع وعلى ّاإلدارية ّالصبغة ذات ّالعمومیة

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

      

 18 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 األساسي ّالنــظام بضبط قالمتعل 1998 ديسمبر
 ّالمحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك ّالخاص

  .ّاإلدارية ّالصبغة ذات ّالعمومیة ّوالمؤسسات

 المتعلق 2014 فیفري 24 في ّالمؤرخ ّالمقرر وعلى
 ّالمھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبــط
  .المحلیة الجماعات عملـة ّوترقیــة النتداب

 2014 فیفري 24 في ّالمورخ ّللمقرر الملحق وعلى
 الخطط وترتیــب ّالمھنیة ّللمدونة ّالمتضمن

 لعملـة واالنتداب ّالترقیــة وشروط والمشموالت
  .ّوالبلديــــــات ّالجھوية المجالس

 في ّالمؤرخ 2020 لسنة ـدد.....عـ ّالمقرر وعلى
 تھمّترقی المزمع العملة عدد بضبط المتعلق ............

 سنة بعنوان قرمدة ببلدية مباشرة أعلى صنف إلى
2020.  

  يلي ما ّقـــرر

 ّلترقیة مھني امتحان قرمدة ببلدية يفتح :ّاألول الفصل
 وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  :ّالتالي الجدول لمقتضیات

   : الثانیة الوحدة ضمن   -1

  إلیھا ّالترقیة ّستتم ّالتي األصناف

  ّترقیتھم المراد العملة عدد

  مھني امتحان طريق عن

  01...............................الخامس ّالصنف

  25...............................ّالسادس ّالصنف

  03............................... السابع ّالصنف

   : الثالثة الوحدة ضمن   -2

  02............................... الثامن ّالصنف

 سبتمبر 24 يوم ّالمھنیة االمتحانات تجري :2 الفصل
  .الموالیة ّواأليام 2020
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ّالترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل  أوت 24 يوم ّ
2020 .  

  بلدية رئیس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  عملةال لترقیة مھني امتحان فتح بقرار يتعلق

 مھني امتحان بفتح يتعلق قرمدة بلدية رئیس منمقرر 
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة ّلترقیة
  .2020 سنة بعنوان

  ، قرمدة بلدية رئیس ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في

  . المحلیة

 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العـام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 ّوالمؤسسات ّالمحلیة والجماعات ّالدولة ألعوان
 ّالنصوص جمیع وعلى ّاإلدارية ّالصبغة ذات ّالعمومیة

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

      

 18 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 األساسي ّالنــظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر
 ّالمحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك ّالخاص

  .ّاإلدارية ّالصبغة ذات ّالعمومیة ّوالمؤسسات

 المتعلق 2014 فیفري 24 في ّالمؤرخ ّالمقرر وعلى
 ّالمھنیة واالمتحانات االختبارات نامجوبر نظام بضبــط
  .المحلیة الجماعات عملـة ّوترقیــة النتداب

 2014 فیفري 24 في ّالمورخ ّللمقرر الملحق وعلى
 الخطط وترتیــب ّالمھنیة ّللمدونة ّالمتضمن

 لعملـة واالنتداب ّالترقیــة وشروط والمشموالت
  .ّوالبلديــــــات ّالجھوية المجالس

 المزمع العملة عدد بضبط المتعلق رّالمقر وعلى
 بعنوان قرمدة ببلدية مباشرة أعلى صنف إلى ّترقیتھم

  .2020 سنة

  يلي ما ّقـــرر

 ّلترقیة مھني امتحان قرمدة ببلدية يفتح :ّاألول الفصل
 وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  :ّالتالي الجدول لمقتضیات

   : الثانیة الوحدة ضمن   -1

  إلیھا ّالترقیة ّستتم ّالتي األصناف

  ّترقیتھم المراد العملة عدد

  مھني امتحان طريق عن

  01...............................الخامس ّالصنف

  25...............................ّالسادس ّالصنف

  03............................... السابع ّالصنف

   : الثالثة الوحدة ضمن   -2

  02............................... الثامن نفّالص

 سبتمبر 24 يوم ّالمھنیة االمتحانات تجري :2 الفصل
  .الموالیة ّواأليام 2020

ّالترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل  أوت 24 يوم ّ
2020 .  

  بلدية رئیس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  العملة لترقیة مھني امتحان فتح بقرار يتعلق

 مھني امتحان بفتح يتعلق قرمدة بلدية رئیس من    
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة ّلترقیة
  .2020 سنة بعنوان

  ، قرمدة بلدية رئیس ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في

  . المحلیة

 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العـام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 ّوالمؤسسات ّالمحلیة والجماعات ّالدولة ألعوان
 ّالنصوص جمیع وعلى ّاإلدارية ّالصبغة ذات ّالعمومیة

 89 عدد المرسوم ّوخاصة ّتممته أو نقحتــه ّالتي
  .2011 سبتمبر 23 في ّالمؤرخ 2011 لسنة
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 18 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 األساسي ّالنــظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر
 ّالمحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك ّالخاص

  .ّاإلدارية ّالصبغة ذات ّالعمومیة ّوالمؤسسات

 المتعلق 2014 فريفی 24 في ّالمؤرخ ّالمقرر وعلى
 ّالمھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبــط
  .المحلیة الجماعات عملـة ّوترقیــة النتداب

 2014 فیفري 24 في ّالمورخ ّللمقرر الملحق وعلى
 الخطط وترتیــب ّالمھنیة ّللمدونة ّالمتضمن

 لعملـة واالنتداب ّالترقیــة وشروط والمشموالت
  .ّوالبلديــــــات ّيةالجھو المجالس

 المزمع العملة عدد بضبط المتعلق ّالمقرر وعلى
 بعنوان قرمدة ببلدية مباشرة أعلى صنف إلى ّترقیتھم

  .2020 سنة

  يلي ما ّقـــرر

 ّلترقیة مھني امتحان قرمدة ببلدية يفتح :ّاألول الفصل
 وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  :اليّالت الجدول لمقتضیات

   : الثانیة الوحدة ضمن   -1

  إلیھا ّالترقیة ّستتم ّالتي األصناف

  ّترقیتھم المراد العملة عدد

  مھني امتحان طريق عن

  01...............................الخامس ّالصنف

  25...............................ّالسادس ّالصنف

  03............................... السابع ّالصنف

   : الثالثة الوحدة ضمن -2

  02............................... الثامن ّالصنف

 سبتمبر 24 يوم ّالمھنیة االمتحانات تجري :2 الفصل
  .الموالیة ّواأليام 2020

ّالترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل  أوت 24 يوم ّ
2020 .  

                                                                
                                                           

  بلدية رئیس
  عزيز بو  آمنة
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