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  المحـتــــوى
  المحلیة الجماعات

 

 الباب مجاز
 في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من بمقـرر یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 سنة بعنوان اشرةمب أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد  بضبط یتعلق 2020 أوت 03
………………………………………………………………………………..2020 

 03 في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من بمقرر یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020 لسنة 7 عدد قرار
  .......2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 أوت
 في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من بمقرر یتعلق 2020 جویلة 28  في خمؤر 2020 لسنة 9 عدد قرار
 سنة بعنوان  الباب مجاز بلدیة لفائدة شغورھاّ سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط  یتعلق 2020 جویلیة 29

2020....................................................................................................................................... 
 النفیضة

 23 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 22  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جویلیة 

  ..……………………………………… 2020 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة ومیةالعم لإلدارات
 23 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 22  في مؤرخ 2020 لسنة 6 عدد قرار

 في 4و 3  للصنفین المنتمین العملة إلدماج  المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة  بضبط یتعلق 2020 جویلیة
.....................................النفیضة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك استقبال ونع رتبة

2020 أوت 11 – 1441ة  ذو الحج21الثالثاء 
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  الباب مجاز

  

 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 2020 أوت 03 في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من بمقـرر
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد  بضبط یتعلق

  2020 سنة بعنوان مباشرة

 2020 أوت 03 في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس مقـررمن
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق

  .2020 ةسن بعنوان مباشرة

  اإلطالع، بعــد الباب مجاز بلدیة رئیس إن 

 09/05/2018 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد القانون على
   المحلیة، الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات حلیةالم والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1892نوفمبر 15 في المؤرخ األمـر وعلى
  .الباب مجاز

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

   .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

   .بالبلدیات والترسیم

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري عتماداال یتوفر أنھ وحیث
2020.  

  یلي ما قــرر

 2020 سنة بعنوان ترقیتھم المزمع العملة عدد یضبط :وحید فصل
  :التالي الجدول بیانات حسب

   :األولى الوحدة ضمن  )1

   باالختیار أعلى صنف إلى سیرتقون نالذی العملة عدد   الصنف        الوحدة

                                      الثاني الصنف     1 الوحدة
                          3                الثالث الصنف            

                 

                                                     

    :الثانیة الوحدة ضمن  )2

  )2353-2352صفحة أنظر الملحق   البقیة(

  

  بلدیة رئیس  
  قریرة  جالل دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 2020 أوت 03 في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من بمقرر
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق

  .2020 سنة بعنوان مباشرة

 2020 أوت 03 في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس مقـررمن
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني حانامت بفتح یتعلق

  .2020 سنة بعنوان مباشرة

  ، اإلطالع بعــد الباب مجاز بلدیة رئیس إن 

 09/05/2018 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد القانون على
   المحلیة، الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1892نوفمبر 15 في المؤرخ األمـر وعلى
  .الباب جازم
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 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

   .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة االنتداب یاتوآل صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   .بالبلدیات والترسیم

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط لمشموالتوا الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

 عدد بضبط المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ المقرر وعلى
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة
  .2020 سنة لعنوان الباب مجاز

  مایلــي قــرر

 العملة لترقیة مھني نامتحا الباب مجاز ببلدیة یفتح :األول الفصل
 الجدول لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  :التالي

      )2356-2355صفحة أنظر الملحق   البقیة(

 2020 نوفمبر 09 یوم المھنیة االمتحانات تجرى :الثاني الفصل 
  .الموالیة واألیام

 .2020أكتوبر 08 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل 

   

  بلدیة رئیس
  قریرة  جالل دمحم
  

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

 یتعلق 2020 جویلة 28  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 2020 جویلیة 29 في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من بمقرر
 بلدیة لفائدة ھاشغور ّسد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط  یتعلق
  .2020 سنة بعنوان  الباب مجاز

 2020 جویلیة 29 في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من مقرر
 بلدیة لفائدة شغورھا ّسد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق
   .2020 سنة بعنوان الباب مجاز

  الباب، مجاز بلدیة رئیس إن 

  الدستور، على االطالع بعد 

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد اسياألس 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
                       .تممتھ أو نقحتھ لتيا النصوص جمیع وعلى

           

 بلدیة بإحداث المتعلق 15/11/1892 في المؤرخ األمر وعلـى
  الباب، مجاز

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تممتھ
  ،2012 أكتوبر

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

   .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد مراأل وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى 
 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق  1999
  تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى لإلدارة المعماریین

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض ّالمتعلق 2016 مارس

  المحلیة، الشؤون وزیر إلى

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 319 عدد الحكومي األمر وعلى 
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  المستدامة، والتنمیة البیئة وزیر إلى

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

  .بالبلدیات والترسیم

 2020 جانفي 08 في المؤرخ 106 عدد البلدي القرار وعلى
 بلدیة لفائدة اشغورھ ّسد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط المتعلق

  .2020 سنة بعنوان الباب مجاز
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  :یلــي ما ّقــــرر

 2020 جانفي 08 في المؤرخ البلدي القرار ّینقح :وحید فصل
 ّسد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط ویقع أعاله إلیھ المشار

 سنة بعنوان لالنتداب الخارجیة المناظرات طریق عن شغورھا
  :التالي النحو ىعل الباب مجاز بلدیة لفائدة 2020

  :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة-1

  مساعد متصرف:الرتبة-

  02 :2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد-

  01باالختبارات خارجیة مناظرة :اإلنتداب طرق-

  01بالملفات داخلیة مناظرة                   

  01:إمتحان أو مناظرة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد-

  :العمومیة لإلدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة-2

  تقني:الرتبة-

  02 :2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد-

  02باالختبارات خارجیة مناظرة :اإلنتداب طرق-

  00بالملفات داخلیة مناظرة                   

  02:إمتحان أو مناظرة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد-

  :العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك للسلك بالنسبة-3

  أول مھندس:الرتبة-

  01 :2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد-

  01باالختبارات خارجیة مناظرة :اإلنتداب طرق-

  00بالملفات داخلیة مناظرة                   

  01:إمتحان أو مناظرة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد-

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة لسلك بالنسبة-4
  :اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

  األولى الوحدة-

  03 :2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

  03 :باالختبارات خارجیة مناظرة :اإلنتداب طرق

  الثانیة الوحدة -

  07 :2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

  07 :المھني باالمتحان خارجیة مناظرة :اإلنتداب طرق

  10:إمتحان أو مناظرة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد-

  

  بلدیة رئیس  
  قریرة  جالل دمحم
  
  

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

  النفیضة

  

 یتعلق 2020 جویلة 22  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 یتعلق 2020 جویلیة 23 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020 .  

 یتعلق 2020 جویلیة 23 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل
2020.  

  النفیضة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع 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 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة حداثبإ المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  النفیضة

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

  .والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص ألساسيا النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
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 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 2019 أكتوبر 18 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة اتبالملف الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  . النفیضة بلدیة لفائدة

  یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 سبتمبر 29 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الیةالمو واألیام 2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  . 2020 سنة

 :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
     . (01) واحدة خطة

 وتأ 28 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل
2020 .  

      2020 جویلیة 23 في النفیضة

  بلدیة رئیس     
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 22  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 یتعلق 2020 جویلیة 23 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 العملة إلدماج  المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة  بضبط

 اإلداري بالسلك استقبال عون رتبة في 4و3 للصنفین المنتمین
  .النفیضة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك

 یتعلق 2020 جویلیة 23 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 العملة إلدماج  المھني االمتحان وبرنامج ظیمتن كیفیة  بضبط

 اإلداري بالسلك استقبال عون رتبة في 4و3 للصنفین المنتمین
  .النفیضة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك

  ، النفیضة 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 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 اطارات ضمن العملة بعض ادماج شروط بضبط المتعلق 1985

  الموظفین،

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09: في المؤرخ األمر وعلى
  النفیضة،

 دیسمبر 18 في رخالمؤ 1998 لسنة 2509 عــدد األمر علــى و
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

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

  بالبلدیات، والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا ةالحكوم رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 في المؤرخ والبیئة المحلیة الشؤون لوزیر النموذجي القرار وعلى
 االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019 ماي 02

 استقبال عون رتبة في 4و3 للصنفین المنتمین العملة إلدماج المھني
  البلدیات، لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  :یلــــــــــــــــــــي مــــــا ــــــــــــــــررقــــــــ

 االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط - األول الفصل
 استقبال عون رتبة في 4و3 للصنفین المنتمین العملة إلدماج  المھني
  .النفیضة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 رتبة في لإلدماج المھني االمتحان في یشارك أن یمكن – 2 الفصل
  :استقبال عون

 والذین األقل، على الثالث بالصنف والمرتبون المترسمون العملة-
 عند الفعلیة المدنیة الخدمة في سنوات (05) خمس األقل على قضوا
  .الترشحات ختم تاریخ

 من بقرار أعاله إلیھ المشار المھني االمتحان یفتح – 3 الفصل
 النفیضة بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة سرئی

   :القرار ھذا ویضبط سواھم دون

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ -
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  .االختبارات اجراء تاریخ -

 وزیر من بقرار المھنیة االمتحانات لجنة تركیبة تضبط – 4 الفصل
  .المحلیة الشؤون

 إلیھ المشار المھني لالمتحان المترشحین على یجب – 5 الفصل
 مصحوبة النفیضة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله

  :التالیة بالوثائق

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند
  .ینویھ من أو رةاالدا رئیس قبل

   العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .صنفھ في باألمر المعني ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض – 6 الفصل
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .لوصولا أو اإلرسال تاریخ

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط – 7 الفصل
 من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني االمتحان

  .المناظرة لجنة

  :التالیة االختبارات على المھني االمتحان یشتمل – 8 الفصل

   عام موضوع بتحریر یتعلق اختبار-

   االستقبال عون عادة بھا قومی التي باألعمال یتعلق اختبار-

  :كاآلتي مفصلة اختبار لكل المحددة والضوارب المادة

  الضارب المدة االختبار نوعیة

  1(02) نعام ساعتا موضوع بتحریر یتعلق اختبار

 ةاالستقبال ساع عون عادة بھا یقوم التي باألعمال یتعلق اختبار
  1 (01) واحدة

 اللغة أو لعربیةا باللغة سواء االختبارات تجرى – 9 الفصل
  .المترشح اختیار حسب الفرنسیة

 إلى ویسند إثنین مصححین على االختباران یعرض – 10 الفصل
 (20) والعشرین (0)الصفر بین یتراوح مرقم عدد اختبار كل

  .الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4) األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان وإذا
 العدد ویكون آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة

  .األخیرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 العشرین على (6) الستة دون عدد كل عن ینتج – 11 الفصل
  .صاحبھ رفض) 20( 

 لم إن حمترش ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال – 12 الفصل
 األقل على نقطة (20) بعشرین یقدر النقاط من مجموع على یحرز

  .االختبارات لمجموع بالنسبة

 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل فإن
 ھذه تساوت فإذا الصنف، في ألقدمھم األولویة تكون االختبارات

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال – 13 الفصل
 مستند أي وال مذكرات وال نشریات ال و كتب ال االختبارات إجراء
  .ذلك خالف المناظرة   لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج – 14 الفصل
 حاال مترشحال طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من وحرمانھ أجراھا التي االختبارات والغاء االمتحان قاعة من
 امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة

 البلدیة رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا ویقع الحق إداري
 القیم قبل من مفصل تقریر اعداد ویقع االمتحان لجنة من وباقتراح

  .الغش محاولة أو الغش إلى طنتف الذي الممتحن أو

 من نھائیة بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط – 15 الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر – 16 الفصل
  .للبلدیة اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات اإللكترونیة والبوابة

   2020 جویلیة 23 في النفیضة

  

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد
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