
  ــمیةرســ الـجریدةال
  لیةــحــ المــجماعــاتلل

  
  

  
 

 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
قلیبیة

..................تعاون اتفاقیة على بالمصادقة یتعلق 2020 فیفري 22  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
.......اكورون فیروس من التوقي باجراءات یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

ماطر
 باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

.......................................................................................................إدارة مستكتب 02 عدد النتداب
 باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد رارق

.........................................................اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك إعالمیة مخبر تقني 01 عدد النتداب
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلقب یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

..................................................................................................تقني 03 عدد النتداب  باالختبارات
 لخارجیةا المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

.........................................................................................اإلعالمیة مخبر تقني النتداب  باالختبارات
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

...............................................................................................اإلدارة بيمستكت النتداب  باالختبارات
 باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

.....................................................................................المشترك التقني بالسلك تقني 03 عدد النتداب
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  فارسي منزل
 صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
.......................................................................................2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جانفي 19  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
.................2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول تقني  رتبة إلى للترقیة بالملفات

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان 24  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
..............................................2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

  بنور سیدي
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بطض بقرار یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

...........................بنور سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب باالختبارات
 باالختبارات خارجیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2006 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 بعنوان بنور سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص) تقني النتداب
.................................................................................................................................2020 سنة

 الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
.......بنور سیدي بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان  باالختبارات الخارجیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد
 الخارجیة المناظرة لجنة تركیبة  بقرار یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

..2020 سنة بعنوان بنور سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني نتدابال باالختبارات
المھدیة

 السوق داخل مواقع استغالل معلوم بتحدید یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
.............................................................................................بالتفصیل للبیع الزھراء وسوق المركزیة

.....العتیقة بالمدینة المروریة الحركة بتنظیم یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
بومرداس

.................االداریة الخطایا مبالغ في بقرار یتعلق 2019 نوفمبر 3  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 29  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 2020 سنة بعنوان لالدماج المھنیة واالمتحانات بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد
.....................................................................................................................بومرداس بلدیة لفائدة
 المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 لفائدة  العمومیة اتلإلدار  المشترك االداري  بالسلك   تصرف كاتب  رتبة إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة 
...................................................................................................2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة
 بالملفات  الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 8  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 بعنوان بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات  المشترك االداري  بالسلك   تصرف كاتب  رتبة إلى  للترقیة 
................................................................................................................................2020 سنة

ھبیرة
......................................مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

رمادة
 یتعلق  رمادة بلدیة رئیس من بقـــــــرار یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد مداوالت

..............................................مباشرة أعلى صنف الى صنف من  من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
 یتعلق  رمادة بلدیة رئیس من بقـــــــرار یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد مداوالت

..................................................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح
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   القــــرارات
      

  

  

  المحلیة اتالجماع
  

  

  قلیبیة

 یتعلق 2020 فیفري 22  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
  تعاون اتفاقیة على بالمصادقة

 إطار في للتنمیة الفرنسیة الوكالة مع تعاون اتفاقیة على المصادقة
  .وتھیئتھا قلیبیة سبخة بتطھیر المتعلق أمواج التنافسي المشروع

  

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  كورونا فیروس من التوقي باجراءات یتعلق

 تدابیر عدة قلیبیة بلدیة اتخذت كورونا فیروس من التوقي إطار في
  .الملحق بالقرار مفصلة

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

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

  
  ماطر

 یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 مستكتب 02 عدد النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح بیتعلق
  إدارة

 مناظرة بفتح یتعلق 2020-03-06 في مؤرخ البلدیة رئیس قرار
 بالسلك إدارة مستكتب 02 عدد النتداب باالختبارات خارجیة
 سنة بعنوان ماطر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020  

  بلدیة رئیس
  التھامي  جالل

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

 یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 تقني 01 عدد النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح بیتعلق
  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك إعالمیة مخبر

 مناظرة بفتح یتعلق 2020-03-06 في مؤرخ البلدیة رئیس قرار
 بسلك إعالمیة مخبر تقني 01 عدد النتداب باالختبارات خارجیة
 بعنوان ماطر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي

  2020 سنة

  بلدیة رئیس
  التھامي  جالل

  

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

 یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 النتداب  باالختبارات الخارجیة اظرةالمن تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق

  تقني 03 عدد

 كیفیة بضبط یتعلق 2020-03-06 في مؤرخ البلدیة رئیس قرار
 بالسلك تقني 03 عدد النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم
 سنة بعنوان ماطر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

2020  

  بلدیة رئیس
  التھامي  جالل

  

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

 یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 النتداب  باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق

  اإلعالمیة مخبر تقني

 بضبط یتعلق 2020 مارس 06 في مؤرخ البلدیة رئیس من قرار
 مخبر تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة

 لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك اإلعالمیة
  2020 سنة بعنوان ماطر بلدیة

  بلدیة رئیس
  التھامي  جالل
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------------------  

 یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 النتداب  باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق

  اإلدارة مستكتبي

 كیفیة بضبط یتعلق 2020-03-06 في مؤرخ البلدیة رئیس قرار
 اإلدارة مستكتبي النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم

 سنة بعنوان ماطر بلدیة لفائدة  لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
2020  

  بلدیة رئیس
  التھامي  جالل

  

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

 یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   سنةل 10 عدد قرار
 تقني 03 عدد النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح بیتعلق
  المشترك التقني بالسلك

 مناظرة بفتح یتعلق 2020-03-06 في مؤرخ البلدیة رئیس قرار
 المشترك التقني بالسلك تقني 03 عدد النتداب باالختبارات خارجیة

  2020 سنة بعنوان ماطر بلدیة دةلفائ العمومیة لإلدارات

  

  بلدیة رئیس
  التھامي  جالل

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

  فارسي منزل

  

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح

  2020 سنة بعنوان

 إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان فارسي منزل ببلدیة یفتح
 -   الثالثة :الوحدة -   :التالیة للبیانات طبقا مباشرة أعلى صنف

 العملة عـدد -   الثامن الصنف :إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف
 وتجرى واحد عامل :مھني امتحان طریق عن ترقیتھم المراد

 واألیام 2020 أوت 24 یوم فارسي منزل ببلدیة المھنیة اإلمتحانات
  2020 جویلیة 24 یوم الترشحات قائمة ختم الموالیةیقع

  

  بلدیة رئیس  
  المبروك  حسن

  

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

 یتعلق 2020 جانفي 19  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 تقني  رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  2020 سنة بعنوان مومیةالع لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم
  المصاحب القرار ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  بلدیة رئیس
  المبروك  حسن

  

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

 یتعلق 2020 جوان 24  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات اخلیةد مناظرة بفتح

  2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فارسي منزل ببلدیة تفتح
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

 الخطط عدد ّموالیةحددال واألیام 2020 أوت 31 یوم وذلك 2020
 31 یوم الترشحات واحدةتختم (1) بخطة شغورھا سد المراد
  2020 جویلیة

  بلدیة رئیس
 المبروك  حسن

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

  

  بنور سیدي

  

 یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار
 سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني
  بنور

                                                           
 من تقني النتداب الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط قــــــــــــرار 

 بضبط یتعلق   22/04/2020 في مؤرخ بنور سیدي بلدیة رئیس
 بالسلك تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة
  . بنور سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  بنور سیدي بلدیة رئیس إن

  الدستور، على  االطالع بعد
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 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29  عدد األساسي القانون وعلى-
  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -
 و   الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 8 في المؤرخ 1985 لسنة 583 عدد األمر وعلى -
  . بنور سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى -
 ّالسن لتحدید ّخاصة أحكام بضبط المتعلق المتعلق 13/04/2006

 من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط و  القصوى
 مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات في المشاركة

  .العمومي القطاع في لإلنتداب التكوین

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 األمر وعلى-
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
 دیسمبر 26 في ّالمؤرخ 2019 لسنة 1239عدد األمر ّخاصة

2019.  

 مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى-
 الخارجیة المناظرة لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرة و لالنتداب باالختبارات
   العمومیة اإلدارات تنظمھا

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 نةلس 291 األمر وعلى-
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و بصیغ المتعلق

 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر منشورالسید على و -
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 18/09/2019بتاریخ
  .تبالبلدیا الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

 في ّالمؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و -
   .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة ّالمتعلق 27/02/2020

 في ّالمؤرخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و -
17/07/2018.  

  04/03/2020 في ّالمؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار على و -

  2020 لسنة بنور سیدي بلدیة میزانیة على و -

                                                                
  : یلــــي مــــا ّقـــــــرر 

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط:األول الفصل
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات

  .بنور سیدي بلدیة لفائدة العمومیة

 التقني بالسلك تقنیین النتداب الخارجیة المناظرة تفتح : الثاني الفصل
  :على المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك

 للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسندة سام فني شھادة 1-  
 التكنولوجیا و التطبیقیة للعلوم الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیة

   .لھا ھابمعادلت معترف شھادة أو

 التعلیم من األولى المرحلة من تقنیة صیغة ذات علمیة شھادة أو-  
  .لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو العالي

 لم الذین و الذكر سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة أو -2 
   .سنة (40) سنة أربعین سنھم تتجاوز

 شغیلالت بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر یتم و
 التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة ذلك و

   التسجیل ھذا تاریخ تلي

 السن تقدیر یتم التشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة في و
   المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى

 بقرار هأعال إلیھا المشار و الخارجیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
  : القرار ھذا یضبط و بنور سیدي بلدیة رئیس من

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-    

  الترشحات قائمة ختم تاریخ-    

  المناظرة فتح تاریخ-   

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل
 مث للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة إرسالھا أو الترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع
 الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة تكون و المناظرة

  : التالیة

   للمناظرة الترشح عند-أ    

  بنور سیدي بلدیة رئیس السید باسم ّترشح مطلب-1

 االلكتروني الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم) ترشح تمارةاس-2
  (www.concours.gov.tn) العمومیة المناظرات لبوابة

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة-3

 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة-4
  معادلة بشھادة األجنبیة

  عنوانھ و مترشحال اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-5
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 بأحد  ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة -5
 بصفة القانونیة ّالسن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال-
  الترشحات قائمة غلق بعد الواردة أو للبلدیة

   المناظرة في النجاح بعد -ب

 تاریخ على یمض لم أصلي العدلیة السوابق ّسجل من مضمون-1
  أشھر (3) ثالثة من أكثر تسلیمھ

 ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ لىع یمض لم أصلي والدة مضمون-2
  أشھر (3)

   حدیثان شمسیتان صورتان-3

  یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-4

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیھما تاریخ على یمض لم طبیة شھادة-5
 المفروضة الذھنیة و البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة رابت بكامل وظیفتھ لمارس
  .للصحة عمومیة

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :الخامس الفصل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 و القرار ھذا من ( "أ" الفقرة) الرابع الفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة تعتمد

 المشاركة الحق لھم ّالمخول المترشحین قائمة تضبط :السادس الفصل
 لجنة من اقتراح و البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في

  .المناظرة

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :السابع الفصل
 و المحلیة بالشؤون فالمكل الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة

   :صبالخصو اللجنة ھذه ّتتولى و بنور سیدي بلدیة رئیس من باقتراح

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح -    
  المناظرة

  االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة -    

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -   

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل :نالثام الفصل     
  :التالیة االختبارات على

  األولي القبول اختبار-

  النھائي القبول اختبار-

  : یلي كما االختبارات ھذه إجراء یتم 

  األولي القبول اختبار -1             

  تقني موضوع حول كتابي اختبار-

  ساعات 3 : المدة-

  2 :الضارب-

 اختیار حسب الفرنسیة أو العربیة بالغة االختبار ھذا یجرى و
  المترشح

 طریق عن األولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین إعالم یتم-
 إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
   تاریخھ و النھائي القبول اختبار

   القرار لھذا المصاحب بالملحق األولي االختبار برنامج یضبط

  : النھائي القبول اختبار -2

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار-
 عن السؤال اختیار یقع المناظرة اللجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 السؤال إبدال في المترشح رغب ما إذا صورة في و السحب طریق
   اثنین على إلیھ یسند الذي العدد یقسم

  : یلي كما الضوارب و االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب االختبارالمدةعدد نوعیة

  : (1 ضارب) شفاھي اختبار

  دقیقة 20:التحضیر-  

  دقیقة 20:العرض -  

  دقیقة 20:  الحوار-  

  (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح : النقاط عدد

 حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة االختبار ھذا یجرى و1
  .المترشح اختیار

 یسند و إثنین ّمصححین على االختبارات تعرض :التاسع الفصل 
  (20) العشرین و  (0) الصفر بین یتراوح عدد اختبار كل إلى

 و المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد یكون و
 تتم نقاط (4) الربع یفوق العددین بین الفارق كان إذا ما صورة في

 العدد یكون و آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة
   األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 (06) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج : العاشر الفصل
  .المترشح قبول رفض األولي القبول اختبار في (20) عشرین على

 في الناجحین المترشحین میعج دعوة تتم :عشرة الحادي الفصل
  .الشفاھي االختبار إلجراء الولي القبول اختبار

 لم إن نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال :عشر الثاني الفصل
 األقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط مجموع على یتحصل
   (الكتابي و الشفاھي) االختبارین مجموع إلى بالنسبة



 

  1911صفحـة   2020 جوان 30 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   42عـــــدد 

 في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو شحانمتر تحصل إذا و 
  . سنا ألكبرھم األولویة تكون االختبارات جمیع

 المترشحین تصرف تحت یكون أن یمكن ال :عشر الثالث الفصل
 و مذكرات ال و نشریات ال و كتب ال االختبارات إجراء مدة طیلة

   .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھا مستند أي ال

 بصفة ضبطھ تم ّغش عملیة كل عن ینتج :عشر الرابع الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من حرمانھ و أجراھا التي االختبارات إلغاء و االمتحان قاعة من
 الحق امتحان أو مناظرة كل في (05) سنوات خمس لمدة المشاركة

 تقریر إعداد یتم و لذلك المؤھلة سلطةال من الحرمان ھذا یتم و
 محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل
  . الغش

 المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى :عشر الخامس الفصل
 و الشفاھي و الكتابي االختبار لمعد النھائي الحاصل حسب تفاضلیا
  .نھائیة بصفة ولھمقب یمكن الذین المترشحین في قائمتین تقترح

  : األصلیة القائمة-أ

 ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 عدد حدود في و المترشح علیھ تحصل الذي للحاصل طبقا الجدارة
  للتناظر المعروضة الخطط

  : التكمیلیة القائمة-ب

 عدد من تقدیر أقصى على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 االقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة ّالمسجلین المترشحین

   عملھم بمراكز یلتحقوا لم الذین و الناجحین المترشحین تعویض من

 القائمة و األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :عشر السادس الفصل
 النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة

 بلدیة رئیس قبل من العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني
   .بنور سیدي

 و األصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم :عشر السابع الفصل
 اجل انقضاء بعد و عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین استدعاء
 التصریح تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على  یوما (30) ثالثون

 رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة ئمةبالقا
 بمراكز االلتحاق علیھم بان بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة

 یعتبرون أو یوما (15) عشرة خمسة أقصاه اجل في عملھم
 في الناجحین المترشحین قائمة من یحذفون و للتسمیة رافضین
 و التكمیلیة بالقائمة المسجلین حینبالمترش تعویضھم یتم و المناظرة

 ستة التكمیلیة بالقائمة العمل ینتھي و التفاضلي الترتیب حسب ذلك
   األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من تقدیر أقصى على أشھر (06)

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :عشر الثامن الفصل
   . المحلیة

  بلدیة رئیس
  قرة بو حاتم

  

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

 یتعلق 2006 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 اختصاص) تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة فتح بقرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة
  2020 سنة بعنوان بنور سیدي

                                                                
 01/07/2020 في مؤرخ بنور سیدي بلدیة رئیس من قــرار 

 اختصاص) تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة
   2020 سنة بعنوان بنور سیدي

  بنور سیدي بلدیة رئیس إن

  الدستور، على  طالعاإل بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29  عدد األساسي القانون وعلى-
  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 8 في المؤرخ 1985 لسنة 583 عدد األمر وعلى -
  . بنور سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى -
 ّالسن لتحدید ّخاصة أحكام بضبط المتعلق لمتعلقا 13/04/2006

 من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط و القصوى
 مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات في المشاركة

  .العمومي القطاع في لإلنتداب التكوین

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 األمر وعلى-
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط قالمتعل

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
 دیسمبر 26 في ّالمؤرخ 2019 لسنة 1239عدد األمر ّخاصة

2019.  

 مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى-
 الخارجیة المناظرة لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرة و لالنتداب باالختبارات
   العمومیة اإلدارات تنظمھا

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر وعلى-
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و بصیغ المتعلق
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 14 دعد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر منشورالسید على و -
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 18/09/2019بتاریخ
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

 في ّالمؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و -
   .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة ّالمتعلق 27/02/2020

 في ّرخالمؤ البلدي المجلس تنصیب محضر على و -
17/07/2018.  

  04/03/2020 في ّالمؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار على و -

  2020 لسنة بنور سیدي بلدیة میزانیة على و -

 كیفیة بضبط المتعلق 22/04/2020 في المؤرخ القرار وعلى -
 التقني بالسلك تقنیین النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم

   بنور سیدي ببلدیة یةالعموم لإلدارات المشترك

  : یلي مـــــا ّقـــــــــــرر

 الجمعة یوم لفائدتھا و بنور سیدي ببلدیة تفتح:األول الفصل
 باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة األیام و 31/08/2020

 المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص) تقني النتداب 
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد ّحدد : 2 فصلال
(01)  

 الجمعة یوم الترشحات ختم تاریخ حدد : 3 الفصل
31/07/2020.  

  بلدیة رئیس
  قرة بو حاتم

  

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

 یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 عن اشغورھ سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق بقرار
 لفائدة 2020 سنة بعنوان  باالختبارات الخارجیة المناظرة طریق
  . بنور سیدي بلدیة

 في مؤرخ بنور سیدي بلدیة رئیس من   قـــــــــــرار
 سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق   22/04/2020

 سنة بعنوان  باالختبارات الخارجیة المناظرة طریق عن شغورھا
  . بنور سیدي یةبلد لفائدة 2020

  بنور سیدي بلدیة رئیس ّإن

  الدستور، على  االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29  عدد األساسي القانون وعلى-
  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 8 في المؤرخ 1985 لسنة 583 عدد األمر وعلى -
  . بنور سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد ألمرا وعلى -
 ّالسن لتحدید ّخاصة أحكام بضبط المتعلق المتعلق 13/04/2006

 من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط و القصوى
 مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات في المشاركة

  .العمومي القطاع في لإلنتداب التكوین

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 راألم وعلى-
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
 دیسمبر 26 في ّالمؤرخ 2019 لسنة 1239عدد األمر ّخاصة

2019.  

 سمار 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى-
 الخارجیة المناظرة لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرة و لالنتداب باالختبارات
   العمومیة اإلدارات تنظمھا

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر وعلى-
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و بصیغ المتعلق

 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و -
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 18/09/2019بتاریخ
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و       صیغ بضبط

 في ّالمؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و -
   .أعضائھا و مةالحكو رئیس بتسمیة ّالمتعلق 27/02/2020

 في ّالمؤرخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و -
17/07/2018.  

  04/03/2020 في ّالمؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار على و -

  2020 لسنة بنور سیدي بلدیة میزانیة على و -

  : یلي مــــــــا ّقــــــــــرر

 عن شغورھا ّسد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط :وحید فصل
 لفائدة 2020 سنة  خالل باالختبارات الخارجیة المناظرات طریق
  : یلي كما بنور سیدي بلدیة

  : العمومیة لإلدارات المشترك التقني السلك إلى بالنسبة* 



 

  1913صفحـة   2020 جوان 30 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   42عـــــدد 

 طریقة2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد     البلدیة الرتبة
  المناظرة طریق عن تسدیدھا المراد الخطط عدد التسدید

     01             بنور يتقني سید
                                                                

   01                 مناظرة طریق عن  100%       
                                                                

            01  = باالختبارات خارجیة 
                                                             

  بلدیة رئیس
  قرة بو حاتم

  

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

 یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة تركیبة  بقرار

 ربنو سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  2020 سنة بعنوان

 یتعلق 22/04/2020 في مؤرخ المحلیة الشؤون وزیر منقرار 
 بالسلك تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة بتركیبة
 بعنوان بنور سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  2020 سنة

   المحلیة الشؤون وزیر ّإن

  بنور یديس بلدیة رئیس من باقتراح و

  الدستور، على  اإلطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29  عدد األساسي القانون وعلى-
  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -
 و  الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة لمؤسساتا و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 8 في المؤرخ 1985 لسنة 583 عدد األمر وعلى -
  . بنور سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى -
 ّالسن لتحدید ّخاصة أحكام بضبط المتعلق المتعلق 13/04/2006

 من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط و القصوى
 مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات في المشاركة

  .العمومي القطاع في لإلنتداب التكوین

 1999 أفریل 12 يف المؤرخ 1999 لسنة 821 األمر وعلى-
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات

 دیسمبر 26 في ّالمؤرخ 2019 لسنة 1239عدد األمر ّخاصة
2019.  

 مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى-
 الخارجیة المناظرة لضبط العام اراإلط بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرة و لالنتداب باالختبارات
   العمومیة اإلدارات تنظمھا

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر وعلى-
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و بصیغ المتعلق

 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر منشورالسید على و
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 18/09/2019بتاریخ
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

 في ّالمؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و -
   .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة ّالمتعلق 27/02/2020

 في ّالمؤرخ البلدي المجلس بتنصی محضر على و -
17/07/2018.  

  04/03/2020 في ّالمؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار على و -

  2020 لسنة بنور سیدي بلدیة میزانیة على و -

 كیفیة بضبط المتعلق 22/04/2020 في المؤرخ القرار وعلى -
 ّالتقني بالسلك تقنیین النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم

  . بنور سیدي ببلدیة العمومیة لإلدارات مشتركال

 مناظرة بفتح المتعلق 01/07/2020 في المؤرخ القرار على و-
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب باالختبارات خارجیة
  .2020 سنة بعنوان بنور سیدي بلدیة لفائدة العمومیة

                                                                
  : یلي مـــــا ّقــــــــــرر                           

 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة تتركب:األول الفصل
 سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني
 في المؤرخ أعاله إلیھ المشار القرار بمقتضى المفتوحة و بنور

  :السادة من 01/07/2020

                                    ینوبھ من أو البلدیة رئیس -  
  رئیس بصفة                           

                                          للبلدیة العام الكاتب -  
  عضو بصفة                             

                األعوان بمصلحة مكلفة إدارة ملحق نصر جیھان -
  عضو بصفة                    

                المكنین ببلدیة أول مھندس سالمة الحاج أمین دمحم -
  عضو بصفة                 



 

  42عــــــدد   2020 جوان 30 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1914صفحــة 

                            بنبلة ببلدیة رئیس تقني سالمة نجالء -
  عضو بصفة                      

 أشخاص تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و  القرار ھذا یشملھم لم آخرین
  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة للجنة

  

  بلدیة رئیس
  قرة بو حاتم

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

  المھدیة

  

 یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 الزھراء وسوق المركزیة السوق داخل مواقع استغالل معلوم بتحدید

  بالتفصیل للبیع

   قــــــــــــــــــــرار

 وسوق المركزیة السوق داخل مواقع استغالل معلوم بتحدید یتعلق
  بالتفصیل للبیع الزھراء

  ,الدستور على اطالعھا بعد المھدیة بلدیة رئیسة إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد اسياألس القانون وعلى
  ,منھ 391 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
  ,منھ 24 الفصل وخاصة المحلیة الجبایة بمجلة المتعلق 1997

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 24 في المؤرخ األمر وعلى
  ,لمھدیةا

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   ,وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 المؤرخ المھدیة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  ,2018 جویلیة 04 في

 المھدیة بلدیة رئیس بوبكر فائزة السیدة انتخاب جلسة محضر وعلى
  .2019 أوت 09 بتاریخ

 جوان 12 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
2020,  

 كراء بتعریفة المتعلق 01/2006 عدد البلدي القرار وعلى
 الخضر لبیع الزھراء وسوق المركزیة بالسوق االنتصاب فضاءات
  ,بالتفصیل والغالل

 االنتصاب معالیم تحدید حول 05/2017 عدد البلدي القرار وعلى
  .بالتفصیل للبیع المركزي السمك قسو داخل

  یلي ما قـــــــــررت

 المركزیة السوق داخل مواقع استغالل معالیم حددت :األول الفصل
  :یلي كما بالتفصیل للبیع الزھراء وسوق

   :المركزیة السوق -1

 من جزء أو الیوم في الخطي للمتر دینار 3 :السمك بیع مواقع *
   الیوم

 أو الیوم في الخطي للمتر دینار 1 :اللوالغ الخضر بیع مواقع *
   الیوم من جزء

   :الزھراء سوق -2

   الیوم في الخطي للمتر دینار 1.5 :السمك مواقع *

   الیوم في الخطي للمتر دینار 1 :والغالل الخضر مواقع *

 مكلفان لحسابیتھا الماسك والقابض للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
  .القرار ذاھ بتنفیذ یخصھ فیما كل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  العتیقة بالمدینة المروریة الحركة بتنظیم

   قــــــــــــــــــــرار

  العتیقة بالمدینة المروریة الحركة بتنظیم یتعلق

  ,الدستور على اطالعھا بعد المھدیة بلدیة رئیسة إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  ,منھ 391 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 24 في المؤرخ األمر وعلى
  ,المھدیة

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   ,وأعضائھا الحكومة رئیس تسمیةب المتعلق 2020

 المؤرخ المھدیة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  ,2018 جویلیة 04 في

 المھدیة بلدیة رئیس بوبكر فائزة السیدة انتخاب جلسة محضر وعلى
  .2019 أوت 09 بتاریخ

 جوان 12 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
2020,  

 فصل في خاصة العتیقة للمدینة المروریة الحركة متنظی ولمزید
  ,الصیف
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  یلي ما قـــــــــررت

   :األول الفصل

 للیمین إجباري إتجاه عالمة مع المرور ممنوع عالمة تركیز•
 حسن سیدي نھج) التالیة األنھج عبر أفریكا كاب نھج إلى للقادمین

 نھج – المصمودي دمحم الحاج نھج – باشا سنان نھج – شعبان بن
 على – التیجانیة نھج – العبادلة نھج – التركي رشید مصطفي
  (الجزیرة نزل بحائط القرآنیة المدرسة نھج مستوي

 كاب نھج من بجزء التوقف و الوقوف ممنوع عالمتین تركیز •
  للمقبرة المتاخم أفریكا

 أفریكا كاب نھج بمدخل للشاحنات المرور ممنوع عالمة تركیز•
 العثماني برج بنھج العالمة نفس و جانفي 14 شارع مستوي على
   . األثري السفن مصنع مستوي على

 قاضي بطحاء حدیقة بین الواقع للمشاة المخصص الممر فتح•
 على الممر ھذا بمخرج قف عالمة تركیز مع الكبیر والجامع النعمان

   .العثماني البرج نھج

 دمحم لحاجا نھج بمدخل المركزة المرور ممنوع عالمة إلغاء و حذف•
  .عیسى بن سیدي ببطحاء السالم عبد

 سیدي نھج بمدخل المركزة المرور ممنوع عالمة إلغاء و حذف•
   شعبان بن حسن سیدي نھج مستوي على جابر

 مستوي على التیجانیة نھج بمدخل المرور ممنوع عالمة تركیز•
  عیسي بن سیدي بطحاء

 إلى جوان شھر نم المروري التنظیم ھذا إعتماد یتم :الثاني الفصل
 بعد الرابعة الساعة حدود إلى الجمعة یوم باستثناء سبتمبر شھر

  الزوال

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

  بومرداس

  

 یتعلق 2019 نوفمبر 3  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
  االداریة الخطایا مبالغ في بقرار

   قـــــــــــرار ـ

   اطالعھ بعد بومرداس بلدیة رئیس ان

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على     
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 المتعلق 31/12/1957 في المؤرخ 146 االمرعدد على و      
   بومرداس بلدیة باحداث

 اوت 14 في المـــؤرخ2016 لسنة 30 عدد القانون و     
 الراجعة بالمناطق الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق و 2016
  المحلیة للجماعات

 المنعقدة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة على و     
    2019 اكتوبر 11 بتاریخ

  : یلي ما ررقـــــــــ   

 في رفعھا یمكن التي اإلداریة الخطایا مبالغ تتمثل : االول الفصل
   : التالیة البیانات حسب ذلك و الجنح إحدى ارتكاب

  الخطیة الجنحةمقدار رنوعیة/ع

 المتاتیة و المنزلیة للفضالت المشابھة للفضالت العشوائي االلقاء1
 االنشطة رسةلمما المعدة المحالت و المنشات و المؤسسات من

 تستجیب ال اعویة في وضعھا او السیاحیة او الحرفیة او التجاریة
 االماكن في او المعنیة المحلیة الجماعة قبل من المحددة للمواصفقات

  دینارا300 لھا المخصصة غیر

 جراء من العمومیة الساحات او الطرقات او االرصف تلویث2
 االنشطة لممارسة المعدة المحالت من المستعملة المیاه تصریف
   دینارا 300 االداریة او للسكنى المعدة او الحرفیة او التجاریة

 وسائل مختلف ھیاكل او بھا االنتفاع زال معدات او اثاث ترك3
 او العمومیة الحدائق او بالساحات او بالطرقات او باالرصفة النقل

 الشواطئ و االودیة و المیاه بجاري او المبنیة غیر غیر باالراضي
   دینارا 300

 باالماكن حجمھا كان مھما الحدائق و البناء فضالت و االرتبة القاء4
   دینارا 400   المعنیة المحلیة الجماعة قبل من لھا المخصصة غیر

 في الموضوعة للفضالت الحائطیة السالت او الحاویات اتالف5
  دینارا 300 العمومیة االماكن

 فیھا المتصرف او كھامال قبل من مبنیة غیر ارض تنظیف عدم6
  الحال حسب

   دینارا 300

 المحدد االجل في مالكھا قبل من مبنیة غیر ارض تسییج عدم7
 انھا تبین اذا بالتسییج االلزامي بالقرار او البناء رخصة بقرار

  . للفضالت مصبا اصبحت

 معالیم المخالف تحمل مع االلزامي التسییج قرار یصدر و   
 450 االلزامي التسییج قرار لتنفیذ جبةالمو البناء في الترخیص

   دینارا
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 یتسبب مما السكنیة المحالت داخل تجاریة لغایة الحیوانات تربیة8
 االضرار او العموم او االجوار راحة ازعاج و الحشرات تكاثر في
   بھم

 و المستغلة المساحة اھمیة و الحیوانات عدد ذلك في یراعي و
   دینارا 300 البیئي الوضع على تاثیرھما

 المحالت داخل الصحیة المركبات تنظیف و صیانة و توفیر عدم9
 المحددة الصحیة للشروط طبقا الحرفیة او التجاریة االنشطة لممارسة

 او اخرى اغراض في استغاللھا او المعنیة المحلیة الجماعة قبل من
   دینارا 500 المذكورة المحالت مرتادي وجھ في غلقھا تعمد

 و للعموم المفتوحة بالمحالت الصحیة لشروطا احترام عدم10
 و الحالقة قاعات و الحمامات و بالنزل المسداة بالخدمات المتعلقة
   دینارا 400. غیرھا و االفراح قاعات و التمسید و التجمیل

 المفتوحة المحالت داخل للغرض مھیاة حاویات تخصیص عدم11
   دینارا 300 غیرھا و النزل و المطاعم و كالمقاھي للعموم

 في او بوسائل الغذائیة المواد خزن او بیع او عرض او نقل12
 الجماعة قبل من المحددة الصحیة للشروط تستجیب ال ظروف
 من بقرار المواد لتلك الفوري بالحجز االذن یقع و . المعنیة المحلیة
   دینارا 500. المحلیة الجماعة رئیس

 المنتزھات او الحدائق داخل المزروعة بالمساحات االضرار13
 غیره او صناعي او تجاري لنشاط الخضراء المناطق او العمومیة

 300. المزروعات اتالف و حرق في التسبب او ترخیص دون
   دینارا

 المنتزھات او الحدائق داخل المزروعة المساحات استعمال14
 غیره او صناعي او تجاري لنشاط الخضراء المناطق او العمومیة

 300. المزروعات اتالف و حرق في سببالت او ترخیص دون
   دینارا

 المحالت من المتاتي الضوضاء او الضجیج من نوع أي احداث15
 بالتجمعات المنتصبة الحرفیة او التجاریة االنشطة لممارسة المعدة

 في االفراح قاعات من او للسكنى المعدة المحالت من او السكنیة
   دینارا 300. المعنیة حلیةالم الجماعة قبل من المحددة االوقات غیر

   دینارا 350. انواعھا بمختلف الفضالت حرق16

 لممارسة المعدة بالمحالت للمداخن الصحیة الشروط توفر عدم17
 او غیرھا و الحمامات و كالمطاعم الحرفیة او التجاریة األنشطة

   دینارا 300. بھا خلل وجود او فقدانھا

 غیرھا او صناعیة نشطةا من كریھة روائح انبعاث في التسبب18
   دینارا 300.

   دینارا 300. البالوعات اغطیة ازالة19

 او المستعملة المیاه او الشرب میاه تصریف بقنوات االضرار20
   دینارا 400. األمطار میاه

   دینارا 300 المستعملة المیاه بمجاري الفضالت رمي21

 و الحضریة الجمالیة على للمحافظة الالزمة التدابیر احترام عدم22
 و الساحات و بالشوارع البناء تراتیب و البیئیة و العمرانیة

   دینارا 300. الخاصة و العمومیة الفضاءات

   ممنوع الفوضوي االنتصاب•

 بلدیة محتسب المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل
  . القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان بومرداس

                                                              
   2019  نوفمبر  04 في بومرداس 

  بلدیة رئیس
  أحمد الحاج  ریاض

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 29  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار
 المھنیة واالمتحانات بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

  بومرداس بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان لالدماج

   قــــــرار

  2020 مارس 01 في مؤرخ بــومرداس بلــدیة رئیس من      
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق 

 لالدماج المھنیة واالمتحانات بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة
  بومرداس بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان

   بومــرداس بلدیــة رئیــس إن 

   الدستور على االطالع بعد    

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

 12  في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و    
 الدولة ألعوان العام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983 سمبردی
 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 دیسمبر 31 في المؤرخ 1957 لسنة 146 عدد األمر على و    
  . بومرداس بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد االمر وعلى           
 االداري للسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفریل

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك
 10 في لمؤرخا 2020 لسنة 115 عدد االمر وخاصة تممتھ

  . 2012 أكتوبر



 

  1917صفحـة   2020 جوان 30 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   42عـــــدد 

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد االمر وعلى
 وتقنیي محللي بسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 112 عدد باالمر المتمم العمومیة لالدارات االعالمیة

   2009 جانفي 21 في المؤرخ

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر وعلى           
 التقني بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفریل

 نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك
 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد االمر وخاصة أوتممتھ
   2009 جانفي

 2 بتاریخ المنتخب البلدي للمجلس االولى الجلسة محضر وعلى
  2018 جویلیة

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد  الرئاسي األمر على و 
   أعضائھا و  الحكومة رئیس  بتسمیة المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد  الرئاسي األمر على و
  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  األمر على و 
 و  الترقیة و  االنتداب  آلیات و  صیغ  بضبط علقالمت 2019

  . بالبلدیات  الترسیم

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

  : یـــلي ما قــــــــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط : وحید فصل
 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
   : التالي النحو على بومرداس بلدیة بفائدة

  : العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة /1

 دالتسدید عد طرق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط دالرتبة عد
  اإلدماج أو بالملفات الترقیة طریق عن سدھا المراد الخطط

  03 مھنیة اختبارات طریق عن03تصرف كاتب

  بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ./.90

  باالختیار الترقیة طریق عن ./.10

  بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ./. 0190 ادارة ملحق

  باالختیار الترقیة طریق عن ./.10

01  

  بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ./. 0190رئیس متصرف

  01باالختیار الترقیة طریق عن ./.10

   العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي لسلك بالنسبة /2

 التسدیدعدد طرق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط الرتبةعدد
   بالملفات الترقیة طریق عن سدھا المراد الخطط

  بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ./. 0190مركزي محلل

  باالختیار قیةالتر طریق عن ./.10

01  

   العمومیة لالدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة /3

 التسدیدعدد طرق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط الرتبةعدد
   بالملفات الترقیة طریق عن سدھا المراد الخطط

  بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ./. 0190  أول رئیس تقني

  01     باالختیار الترقیة طریق عن ./.10

                                                         
  2020 مارس 01: في بومرداس 

  

  بلدیة رئیس    
  أحمد الحاج  ریاض

  

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

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 المشترك االداري  بالسلك   تصرف كاتب  رتبة إلى  رقیةللت 
  .2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات 

 2020 جوان 08 في مؤرخ بــومرداس بلــدیة رئیس من قــــــرار
 إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 لإلدارات  المشترك االداري  سلكبال   تصرف كاتب  رتبة

   .2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة

   بومــرداس بلدیــة رئیــس إن 

   الدستور على االطالع بعد    

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

 12  في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و    
 الدولة ألعوان العام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 دیسمبر 31 في المؤرخ 1957 لسنة 146 عدد األمر على و    
  . بومرداس بلدیة بإحداث المتعلق  1957



 

  42عــــــدد   2020 جوان 30 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1918صفحــة 

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد االمر وعلى
 االداري للسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر وخاصة تممتھ
  . 2020فیفري

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد  الرئاسي األمر على و     
  . أعضائھا و  الحكومة رئیس  بتسمیة المتعلق  2020فیفري

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  األمر على و    
 و  الترقیة و  االنتداب  آلیات و  صیغ  بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات  الترسیم

  یلــــي مــا قــــــرر

 رتبة إلى  للترقیة بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظم  :األول الفصل
 وفقا  العمومیة لإلدارات  المشترك االداري  بالسلك  تصرف كاتب 
   .  القرار ھذا  ألحكام 

 الملفاتب  الداخلیة  للمناظرة  یترشح أن  یمكن   : 2 الفصل
 لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة

 و رتبھم في المترسمون  والراقنون االدارة مستكتبو  العمومیة
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات (5) شرط فیھم المتوفر

   .   الترشحات ختم تاریخ

 أعاله إلیھا شارالم  بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و  بومرداس بلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا مشارال  للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة بومرداس بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  : التالیة

 و المدنیة للخدمات  الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة

   ینوبھ من او اإلدارة رئیس قبل

   العمومیة بالوظیفة المترشح بانتدا قرار من لألصل مطابقة نسخة-

   الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
   باألمر

   العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة او التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني  اإلداري الملف

   المناظرة فتح لسنة  السابقة األخیرة سنوات

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك

   ادارة مستكتب رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

    اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :5 الفصل
  . البیئة و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى 

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

   اقتراح و الترشحات في النظر-

   المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة-

   للغرض المحددة للمقاییس طبقا المترشحین  ترتیب و الملفات تقییم-

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  :6 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر ( 20-0) رینالعش و الصفر بین یتراوح

   لعملھ أدائھ في إتقانھ و انضباطھ و بعھدتھ المنوطة

 تقییم اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولــى  :7الفصل
   : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

   للمترشح العامة االقدمیة-

   للمترشح الرتبة في االقدمیة -

   للمترشح التعلیمي المستوى وا الشھائد-

 اإلدارة  قبل من  فیھما المرخص او المنظمین الملتقیات و التكوین-
   ادارة مستكتب رتبة في  التسمیة منذ 

   المواظبة و السیرة-

 و  للمترشح  المباشر  الرئیس  طرف من  المسند  التقییمي العدد-
   أعاله 6بالفصل  إلیھ  المشار

 العشرین و (0) الصفر  بین یتراوح عدد  سمقیا كل  إلى یسند و
 أعضاء  قبل من  بالمقاییس الخاصة  الضوارب تضبط و (20)

  . المناظرة لجنة

 الملفات  تقییم  أعاله إلیھا المشار  المناظرة لجنة تتولى  :8 الفصل
 المترشحین  ترتیب و  القرار  ھذا ألحكام طبقا  علیھا  المعروضة

 المتحصل  األعداد  مجموع  على  مادباالعت  الجدارة  حسب 
 نفس  على مترشحین  عدة أو  مترشحان  تحصل إذا و  علیھا 

 إذا و  الرتبة في  ألقدمھم  األولویة تكون  النقاط من المجموع
   . سنا ألكبرھم  األولویة  تعطى  االقدمیة ھذه تساوت 



 

  1919صفحـة   2020 جوان 30 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   42عـــــدد 

 في  نھائیا  المقبولین  المترشحین  قائمة  تضبط  :9 الفصل
 و المعنیة  البلدیة  رئیس  قبل من  أعاله  إلیھا  المشار  المناظرة
  . المناظرة  لجنة من  باقتراح

 للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر  :10 الفصل
  المحلیة

  بلدیة رئیس
  أحمد الحاج  ریاض

  

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

 یتعلق 2020 جوان 8  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 رتبة إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق قرارب
 العمومیة لإلدارات  المشترك االداري  بالسلك   تصرف كاتب 
  .2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة لفائدة 

 2020 جوان 09 في مؤرخ بــومرداس بلــدیة رئیس من قــــــرار
 كاتب  رتبة إلى  للترقیة  لفاتبالم  الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق  

 لفائدة  العمومیة لإلدارات  المشترك االداري  بالسلك   تصرف
   .2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة

  بومــرداس بلدیــة رئیــس ان

   الدستور على االطالع بعد 

 المؤرخ 2018 لسنـــــــة 29 عدد األســــاسي القـــــانون على و
    . المحلیة  الجماعات  بمجلة علقالمت 2018 ماي 09  في

 دیسمبر 12  في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983
 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 دیسمبر 31 في المؤرخ 1957 لسنة 146 عدد األمر على و
  . بومرداس بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر وعلى
 االداري للسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  . العمومیة لالدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد  الرئاسي األمر على و 
  . أعضائھا و  الحكومة رئیس  بتسمیة المتعلق  2020فیفري

 2 بتاریخ المنتخب البلدي للمجلس االولى الجلسة محضر وعلى 
  2018 جویلیة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  األمر على و 
 و  الترقیة و  االنتداب  آلیات و  صیغ  بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات  الترسیم

 2020 جوان 8 في المؤرخ بومرداس بلدیة رئیس قرار وعلى 
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب
   2020 سنة

  یلــــي مــا قــــــرر

 2020 اوت 12یوم ولفائدتھا بومرداس ببلدیة یفتح  :األول الفصل
 كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واالیام

 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف
2020   

  واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  2020 جویلیة 10 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

 للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر  :الرابع الفصل
  . المحلیة

  بلدیة رئیس  
  أحمد الحاج  ریاض

  

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

  ھبیرة

  

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  مناظرة فتح بقرار

 شاحنة سائق 2 عدد النتداب باالمتحانات خارجیة مناظرة فتح قرار
   طن 3.5 من اكثر حمولة

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم
  

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

  رمادة

 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد مداوالت
 العملة عدد بضبط یتعلق  رمادة بلدیة رئیس من بقـــــــرار یتعلق

  شرةمبا اعلى صنف الى صنف من  من ترقیتھم المزمع

 المزمع العملة عدد بضبط یتعلق   رمادة بلدیة رئیس من قـــــــرار
  مباشرة اعلى صنف الى صنف من  من ترقیتھم

 ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة عملة بسلك
  2020 سنة بعنوان رمادة بلدیة لفائدة االداریة الصبغة
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  رمادة بلدیة رئیس إن

  ستور،الد على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 یةاإلدار الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ؛2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 جویلیة 04 في المؤرخ 1979 لسنة 621 عدد االمر وعلى
   رمادة بلدیة باحداث المتعلق 1979

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

 تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 أكتوبر 10في لمؤرخ1 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة
  ؛2012

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلي
  وأعضائھا، الحكومة رنیس بتسمیة المتعلق 2016

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد سيالرنا األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

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

  .بالبلدیات والترسیم

 جوان 11 بتاریخ 3/12024 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
   الملفات طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات لمتعلقا 2012

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر انھ وحیث
2020  

  : یلى ما قرر

 لترقیة المھني من ترقیتھم المزمع العملة  عدد یضبط :األول الفصل
 حسب 2020 سنة بعنوان مباشرة اعلى صنف الى صنف من عملة

  :يالتال الجدول بیانات

 للعملة الجملي العدد|                 الصنف          |  الوحدة
 امتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد | ترقیتھم المزمع

   باالختیار  ترقیتھم المراد العملة عدد| مھني

  )1983 صفحة أنظر الملحق(                    

  2020 جوان 23 : في رمادة

  بلدیة رئیس  
  الحفیان الحبیب

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

 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد اوالتمد
 مھني امتحان بفتح یتعلق  رمادة بلدیة رئیس من بقـــــــرار یتعلق
  مباشرة اعلى صنف الى صنف من العملة لترقیة

 لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق  رمادة بلدیة رئیس من قـــــــرار
  مباشرة اعلى صنف الى صنف من العملة

 ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة ةعمل بسلك
  2020 سنة بعنوان رمادة بلدیة لفائدة االداریة الصبغة

  رمادة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ؛2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 جویلیة 04 في المؤرخ 1979 لسنة 621 عدد االمر وعلى
   رمادة بلدیة باحداث المتعلق 1979

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

 تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 أكتوبر 10في لمؤرخ1 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة
  ؛2012

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلي
  وأعضائھا، الحكومة رنیس بتسمیة المتعلق 2016

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرناسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 في لمؤرخا 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة أالنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 جوان 11 بتاریخ 3/12024 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
 قرر الملفات طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق  2012

 : یلى ما

 

 صنف من العملة  لترقیة مھني امتحان رمادة ببلدیة یفتح: األول الفصل
 الجدول  لمقتضیات وفقا 2020 سنة بعنوان مباشرة اعلى صنف الى

 :التالي
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           طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد|  الیھا الترقیة سیتم التي االصناف
  مھني امتحان                                        

 

 9                               الرابع الصنف

 2                                   الخامس الصنف

 3                                   السادس الصنف

 

  نوفمبر 23  االثنین:  یوم المھنیة االمتحانات تجرى : 2 الفصل
  الموالیة االیام و 2020

  .2020 اكتوبر 23 الجمعة:  یوم الترشحات قائمة ختم یقع:  3 الفصل

  2020 جوان 23:  في رمادة

  بلدیة رئیس
  نالحفیا الحبیب                                                 
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