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  المحـتــــوى
  

 المحلیة الجماعات
 

 المرسى
 صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 ……………………………………………………………………مباشرة أعلى صنف إلى

 الجدیدة
 بفتح یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى بالملفات االستثنائیة للترقیة  داخلیة مناظرة
 ………………………………………………………………الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة

 بتركیبة یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة

 ...………………………………………………………………الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة
 یتعلـــق  الجدیدة بلدیة رئیس من بقــرار یتعلق 2020 تأو 31  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف  رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
 …………………………………………………………الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 بضبط یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 ...............………………………………………………………………العمومیة لإلدارات
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 بتركیبة یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة

 ...………………………………………………………………الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة
 یتعلـــق  الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار

 اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 ...………………………………………………………………العمومیة لإلدارات المشترك

 بفتح یتعلـــق   الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصـــــرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 ...............………………………………………………………………الجدیدة بلدیة لفائدة
 یتعلـــق   الجدیدة بلدیة رئیس من ـــــراربق یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار

 اإلداري بالسلك  تصرف كاتب  رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 ...………………………………………………………………العمومیة لإلدارات المشترك

 كیفیة بضبط یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31 في مؤرخ 2020 لسنة 50 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك الداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
 بفتح یتعلـــق  الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف  رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 ...………………………………………………………………الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة

 01 فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار
 الجدیدة بلدیة لفائدة مباشرة اعلى صنف الى صنف من العملة لترقیة ىمھن امتحان بفتح یتعلق 2020 سبتمبر
 .……………………………………………................. .........................2020 سنة بعنوان

 یتعلـــق  الجدیدة بلدیة رئیس من بقـــرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب  رتبة الى االستثنائیة للترقیة لفاتبالم داخلیة مناظرة بفتح

 ...……………………………………………………........……الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة
 01 فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار

 الجدیدة بلدیة لفائدة مباشرة اعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة دعد بضبط یتعلق 2020 سبتمبر
  ...…………………………………………………………........…… .2020 سنة بعنوان

 بضبط یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة ترقةلل بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 ...............………………………………………………………………العمومیة لإلدارات
 بتركیبة یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 56 عدد قرار
 العمومیة باالدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة
 ...............………………………………………………………………الجدیدة بلدیة لفائدة
 01 فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 57 عدد قرار

 مباشرة أعلى صنف الى صنف من العملة لترقیة مھنىال االمتحان لجنة تركیبة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر
 ……………………………………………………… 2020 سنة بعنوان الجدیدة بلدیة لفائدة
 بفتح یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك سرئی متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
  ...............………………………………………………………………الجدیدة بلدیة لفائدة
 یتعلـــق  الجدیدة بلدیة رئیس من بقـــرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 59 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب  رتبة لىا االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
 …………………………………………………………الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 الھواریة
 دمحم السید إلى الھواریة بلدیة السید بتفویض یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 باإلشھاد و باإلمضاء بالتعریف المتعلقة سلطتھ  الجبل بصاحب البلدیة بالدائرة االستشاریة بالھیئة عضو الجبالي،
 …………………………………الزواج عقود إبرام باستثناء المدنیة بالحالة و لألصل النسخ بمطابقة
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 رئیس إلى الھواریة بلدیة رئیس بترخیص یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 ینسحب التي المیادین في بالنظر لھ الراجعین لألعوان إمضائھ حق فوضی بأن الجبل بصاحب البلدیة الدائرة
 ...………………………………………………………………اإلمضاء حق تفویض علیھا

 تاكلسة
 في  الشیشة إستعمال بمنع خاص   بقرار یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 ....………………………………………………………………بالمقاھي المغلقة الفضاءات
 جندوبة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 لإلدارات واألرشیف الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 ...………………………………………………………………جندوبة بلدیة لفائدة العمومیة

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 13في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد رارق
 2020 سنة بعنوان جندوبة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك اإلداري بالسلك رئیس مھندس رتبة
 الداخلیة المناظرة تنظیم یفیةك ضبط بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 ...........جندوبة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات واألرشیف الوثائق في المتصرفین بسلك األرشیف و الوثائق في متصرف رتبة إلى

 ..…………………………………………………………...2020 سنة بعنوان جندوبة بلدیة
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 لإلدارات واألرشیف الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف ائقالوث في متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 ...………………………………………………………………جندوبة بلدیة لفائدة العمومیة

 مخالفة لزجر اإلداریة الخطایا حول بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 ……………………………………ةجندوب ببلدیة العامة والنظافة الصحة لحفظ الخصوصیة التراتیب
 .....جندوبة بلدیة لمجلس استثنائیة بجلسة یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد مداوالت

 الدماء غار
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 ...............................................................المشترك اإلداري بالسلك شارمست متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 أكودة

 1 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من بمقرر یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 التعاقد طریق عن عملة ابالنتد المھنیة واالختبارات باالمتحانات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر
 ..............………………………………………………………………2020 سنة بعنوان

 20 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من بمقرر یتعلق 2020 جویلة 19  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 .............................مباشرة أعلى صنف الى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 جویلیة

 النفیضة
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 اإلداري بالسلك  متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق 2020 أوت 27

 ....………………………………………………النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 27

 ..........................................................2020ة سن بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 بالسلك مساعد  متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق 2020 أوت 27

 ........................................................................النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة قیةللتر التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق 2020 أوت 27

 ........................................................................النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
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 يف مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 27

 .............................................2020 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  2020 أوت 27

 ...............................................2020 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 27

 ...............................................2020 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 27في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 بالسلك  مستشار  متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق 2020 أوت 
 ........................................................................النفیضة بلدیة لفائدة میةالعمو لإلدارات المشترك اإلداري

 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب ةرتب إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق 2020 أوت 27

 ...................................................................................النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 اإلداري بالسلك  متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق 2020 أوت 27

 ..................................................................................النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 27

 .........................................................2020سنة  بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 27

 .........................................................2020سنة  بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 27

 ..........................................................2020سنة  بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة اتلإلدار المشترك
 27في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

 بالسلك  مستشار  متصرف رتبة إلى یةاالستثنائ للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق 2020 أوت 
 ........................................................................النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 27

 ..............................................2020سنة  بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من راربق یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 بالسلك مساعد  متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق 2020 أوت 27

 .......................................................................النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 مدینزر

 إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 ...................................................................2020سنة  بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف
 صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 ..............................................................2020سنة  بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى

 بوحجر
 االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیب یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020لسنة 13 عدد قرار
 ...2020  سنة بعنوان بوحجر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصّرف رتبة إلى
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 مجموع ضبط قرار بتنقیح یتعلّق بقرار یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 ....................................................................................................................بوحجر لبلدیّة األعوان

 العادیّة الدورة جلسة محــضــر من بمستخرج یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 ......................................2020  أوت 09 األحد یوم المنعقدة  2020 لسنة ببوحجر البلدي للمجلس الثانیة

 الشراحیل
 بضبط یتعلق 2020 أوت 28 في بمؤرخ یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 ..................................................................................2019ة سن بعنوان شراحیل بلدیة لفائدة العمومیة
 بفتح یتعلق 2020 أوت 28 في بمؤرخ یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس  متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
  .....................................................................................................2019سنة  بعنوان شراحیل بلدیة

 صفاقس
 ..............صفاقس لبلدیة الھیكلي التنظیم بقرار یتعلق 2020 ماي 31  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 .......................الوظیفیة الخطط ضبط بقرار یتعلق 2020 ماي 31  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 قابس
 ........................................بالملفات بترقیة یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  المرسى

  

 یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح

                                                                
 صنف إلى صنف العملةمن لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق قرار 

  مباشرة أعلى

  ، ھإطّالع بعد  المرسى بلدیة رئیس إن

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

 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

   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و
2011،  

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

  إلداریة،ا الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر على و
   النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و

 و الثانیة و األولى بالوحدات المحلیــــــة اتالجماع عملة ترقیة و
  الثالثة،

 المتعلق 2020 جویلیة 30  في المؤرخ 771 عدد المقرر على و
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  ،2020 سنة بعنوان المرسى ببلدیة مباشرة

                                                                
  یلـي مـا قـرر                

 من العملة لترقیة مھني امتحان المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
 التالي الجدول لمقتضیات وفقا ذلك و مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  .( الملحقة الوثیقة أنظر )

 و 2020 سبتمبر 10 یوم المھنیة االمتحانات تجرى :2 الفصل
  .الموالیة األیام

  .2020 أوت 10 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :3 لالفص

 في المؤرخ 770 عدد البلدي القرار القرار ھذا یعّوض 4:  الفصل
  .2020 جویلیة 30

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :5 الفصل

                          
                          

  البلدیــة رئیـس 
  وراويب  معز 
  

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

  الجدیدة

  

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 للترقیة  داخلیة مناظرة بفتح یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى بالملفات االستثنائیة
  الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

  2020 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من رقرا
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلـــق

 العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك   مستشار متصرف:
   الجدیدة بلدیة لفائدة

  الجدیدة بلدیة رئیس إن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ساسىاال القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018
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 دیسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة العـــوان العــــام االساسى النظام بضبط المتعلـــــــق 1983

 االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التى النصوص جمیع لىوع

   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 27 فى المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسى االمر على و
   ئھااعضا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلـــــق 2020 فیفرى

 22 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمـــــر وعلى
 و الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلـــق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 فیفرى 25 فى المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر على و
 االدارى بالسلك الخاص االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
   العمومیة راتلالدا المشترك

 2020 اوت 03 فى المؤرخ الحكومة رئیس السید قـــــرار على و
 مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

   العمومیة لالدارات المشترك االدارى السلك رتب

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 فى

    بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

 2020 سبتمبر 01 : فى المؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 

 لالدارات المشترك االدارى بالسلك  مستشار متصرف : رتبة
   العمومیة

  یلى ما قــــــــرر

 اكتوبر 30 : یوم لفائدتھا و الجدیدة ببلدیة یفتح : االول الفصل 
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام و2020

 لالدارات المشترك االدارى بالسلك  مستشار متصرف رتبة الى
   العمومیة

    02 : ب شغورھا سد المراد الخطط عدد ددح :  الثانى الفصل

  2020 سبتمبر 30 : یوم الترشحات ختم یقــــــع : الثالث الفصل
 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل 

    البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة الالكترونى الموقع و المحلیة

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 االداري بالسلك متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات
  الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیدة لدیةب رئیس من  قــــــــــرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلـــق  2020
 المشترك االدارى بالسلك  متصـــــرف : رتبة الى االستثنائیة
   الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  الجدیدة بلدیة رئیس  إن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ساسىاال القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة العوان العام االساسى النظام بضبط المتعلق 1983
 االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التى النصوص جمیع وعلى
   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 27 فى المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسى االمر على و
   اعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلـــــق 2016 اوت

 14 فى المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسى راالم على و
  الحكومة اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 فى المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمر وعلى
 و الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 فیفرى 25 فى المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر على و
 االدارى بالسلك الخاص االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
  العمومیة لالدارات المشترك

 2020 اوت 03 فى المؤرخ الحكومـة رئیس السید قــرار على و 
 الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلـــق

  العمومیة لالدارات المشترك االدارى السلك رتب مختلف

 سبتمبر 01 : فى المؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس ــــــرارقـ وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق  2020

 لالدارات المشترك االدارى بالسلك  متصـــــرف رتبة الى للترقیة
   العمومیة
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  2020 سبتمبر 01 فى المؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس قرار على و
 رتبة الى  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة ةالمناظر بفتح المتعلق

   العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك  متصرف

   یلى ما قـــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : االول الفصل
 لالدارات المشترك االدارى بالسلك متصـــــرف رتبة الى االستثنائیة
 الیھ مشار قرار  بمقتضى المفتوحة و الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة
   السادة من  2020 سبتمبر 01 فى المؤرخ اعاله بالمرجع

                                      ینوبھ من او البلدیة رئیس -
  اللجنة رئیس                  

                                ینوبھ من او للبلدیة العام الكاتب -
  اللجنة عضو              

                        ینوبھ من او البلدیة الشؤون دائرة رئیس -
  اللجنة عضو              

 االعوان مصلحة رئیس او بالبلدیة االداریة الشؤون مصلحة رئیس -
   اللجنة عضو      

 اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثانى الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم نآخری
   المناظرات مجال فى لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة او للجنة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل
    البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة الالكترونى الموقع و

  بلدیة رئیس
  نيالعوی  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 المناظرة لجنة بتركیبة یتعلـــق  الجدیدة بلدیة رئیس بقــرارمن

  مساعد متصرف  رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
  دةالجدی بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك  االدارى بالسلك

  2020 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس قــرارمن
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلـــق

 لالدارات المشترك  االدارى بالسلك  مساعد متصرف : رتبة الى
   الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة

  الجدیدة بلدیة رئیس  إن

   ستورالد على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسى القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة العوان العام االساسى النظام بضبط المتعلق 1983
 ریةاالدا الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التى النصوص جمیع وعلى
   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 27 فى المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسى االمر على و
   اعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلـــــق 2016 اوت

 14 فى المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسى االمر على و
  الحكومة اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 فى المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمر وعلى
 و الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 فیفرى 25 فى المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر على و
 االدارى بالسلك الخاص االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
  العمومیة لالدارات المشترك

 اوت 03 فى المـــــؤرخ الحكومة رئیس السید قـــــرار على و 
 االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلـــق 2020

  العمومیة لالدارات  كالمشتر االدارى السلك رتب مختلف الى

 2020 سبتمبر 01 : فى المؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 

   العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك  تصرف كاتب رتبة

  2020 سبتمبر 01 فى المؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس قرار على و
 رتبة الى  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

   العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك  مساعد متصرف

   یلى ما قـــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : االول الفصل
 ركالمشت االدارى بالسلك  مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة
 قرار  بمقتضى المفتوحة و الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

 من  2020 سبتمبر 01 فى المؤرخ اعاله بالمرجع الیھ مشار
   السادة

                                      ینوبھ من او البلدیة رئیس -
  اللجنة رئیس               
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                                ینوبھ من او للبلدیة العام الكاتب -
  اللجنة عضو              

                        ینوبھ من او البلدیة الشؤون دائرة رئیس -
  اللجنة عضو             

 االعوان مصلحة رئیس او بالبلدیة االداریة الشؤون مصلحة رئیس -
   اللجنة عضو       

 اعضاء تعیین اللجنة سلرئی االقتضاء عند یمكن : الثانى الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین
   المناظرات مجال فى لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة او للجنة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل
    البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة الالكترونى الموقع و

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بظبط یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 بالسلك رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
  ةالعمومی لإلدارات المشترك االداري

  2020 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلـــق

 المشترك االدارى بالسلك   رئیس متصرف : رتبة الى االستثنائیة
   العمومیة لالدارات

   الجدیدة بلدیة رئیس إن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ساسىاال القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة العوان العام االساسى النظام بضبط المتعلق 1983
 االداریـة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التى صالنصو جمیع وعلى
   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 فى المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاســــى االمـــــر على و
   ااعضائھ و الحكومة رئیس بتسمیـــة المتعلـــــق 2016 اوت 27

 14 فى المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسى االمر على و
  الحكومة اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 فى المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمر وعلى
 و الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلــــق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 فیفرى 25 فى مؤرخال 2020 لسنة 115  عدد االمر على و
 االدارى بالسلك الخاص االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
   العمومیة لالدارات المشترك

 2020 اوت 03 فى المـؤرخ الحكومة رئیس السید قــرار على و
 الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلــــق

   العمومیة اتلالدار  المشترك االدارى السلك رتب مختلف

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 فى

   بالبلدیات الترسیم و التلرقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

  یلى ما قـــــــــرر 

 االستثنائیة لترقیةل بالملفات الداخلیة المناظرات تنظم : االول الفصل
  العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك رئیس متصرف الى

   القرار ھذا الحكام وفقا  الجدیدة بلدیة لفائدة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : الثانى الفصل
 المشترك االدارى بالسلك رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة
 المستشارون المتصرفون اعـــــاله الیھا المشار یةالعموم لالدارات

 سنوات ( 4 ) اربع فیھم المتوفر و رتبھـــم فـى المترسمــــون
   الترشحات ختم تاریخ فى الرتبة ھذه فى االقل على اقدمیة

  اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین االعوان لفائدة و  الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

  : القرار ھذا یضبط و  سواھم دون  الجدیدة بلدیة الى

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاریخ

   المناظرة لجنة إجتماع تاریخ

 و االدارى التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : الرابع الفصل
   : التالیة الوثائق وتشمل جدیدةال ببلدیة  الضبط بمكتب وجوبا تسجل

   االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب

  ینوبھ من او االدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات فى قائمة

   لإلنتداب قرار من نسخة

  الحالیة الرتبة فى االدماج او المترشح تسمیة قرار من نسخة

   باالمر للمعنى اداریة حالة آلخر  الضابط القرار من نسخة
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 المشار الداخلیة المناظرات لجان تركیبة تضبط : الخامس الفصل
   الجدیدة بلدیة رئیس من مقررات بمقتضى  اعاله الیھا

 للمناظرات المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السادس الفصل
    : یلى كما

   العامة االقدمیة

   للمترشح الحالیة  الرتبة فى االقدمیة

 اعـــــاله البھا المشار المناظـــــرات لجـان تتولى  : السابع الفصل
 قائمة إعداد و القرار ھذا الحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم
   ترقیاھم المقترح االعوان فى

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمـــــــة تضبط : الثامن الفصل
   الجدیدة بلدیة رئیس من اعاله الیھا المشار المناظــــرة

 طیلة واحدة مرة إال االستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال : التاسع الفصل
 بإعادة تمتعوا الذبن المدمجین االعوان تشمل وال للعون المھنیة الحیاة
   المھنى مسارھم تكوین

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل
     البلدیة ربمق تعلیقھ ویتم للبلدیة الالكترونى الموقع و المحلیة

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات
  الجدیدة بلدیة لفائدة لعمومیةا لإلدارات المشترك

 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس قــــــــــرارمن 
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلـــق  2020
 المشترك االدارى بالسلك   رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة
   الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  الجدیدة لدیةب رئیس  إن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسى القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة العوان العام االساسى النظام بضبط المتعلق 1983
 االداریة الصبغة ذات العمومیة مؤسساتال و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التى النصوص جمیع وعلى
   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 27 فى المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسى االمر على و
   اعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة متعلـــــقال 2016 اوت

 14 فى المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسى االمر على و
  الحكومة اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 فى المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمر وعلى
 و الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 فیفرى 25 فى المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر على و
 االدارى بالسلك الخاص االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
  العمومیة لالدارات المشترك

 2020 اوت 03 فى المؤرخ الحكومة رئیس السید قـرار على و 
 الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیـــة و مقاییس بضبط المتعلــق
  العمومیة لالدارات المشترك االدارى السلك رتب مختلف

 سبتمبر 01 : فى المؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس قـــــــرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق  2020

 المشترك االدارى بالسلك   رئیس متصرف رتبة الى للترقیة
   العمومیة لالدارات

  2020 سبتمبر 01 فى المؤرخ لجدیدةا بلدیة رئیس قرار على و
 رتبة الى  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

   العمومیة لإلدارات المشترك االدارى بالسلك  رئیس متصرف

   یلى ما قـــــرر

 للترقیة بالملفــــــات الداخلیة المناظـرة لجنـة تتركب : االول الفصل
 المشترك االدارى بالسلك   رئیس متصرف رتبة ىال االستثنائیة
 القرار  بمقتضى المفتوحة الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 من  2020 سبتمبر 01 فى المؤرخ أعاله بالمرجع الیھ المشار
   السادة

  اللجنة رئیس                  ینوبھ من او البلدیة رئیس -

  اللجنة عضو             وبھین من او للبلدیة العام الكاتب -

  اللجنة عضو         ینوبھ من او البلدیة الشؤون دائرة رئیس -

 األعوان مصلحة رئیس او بالبلدیة اإلداریة الشؤون مصلحة رئیس -
   اللجنة عضو   
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 اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثانى الفصل
 الموكولة المھام بمختلف امللقی ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین
   المناظرات مجال فى لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة او للجنة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل
    البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة الالكترونى الموقع و

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلـــق  الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

  مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
  العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك

  2020 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلـــق

 المشترك االدارى بالسلك  مساعد متصرف : رتبة الى االستثنائیة
   العمومیة لالدارات

   الجدیدة بلدیة رئیس إن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسى القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة العوان العام االساسى النظام بضبط المتعلق 1983
 االداریـة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التى النصوص جمیع وعلى
   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 فى المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاســــى االمـــــر على و
   اعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیـــة المتعلـــــق 2016 اوت 27

 14 فى المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسى االمر على و
  الحكومة اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 فى المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمر وعلى
 و الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلــــق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 فیفرى 25 فى المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر على و
 االدارى بالسلك خاصال االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
   العمومیة لالدارات المشترك

 اوت 03 فى المــــــؤرخ الحكومة رئیس السید قـــــرار على و
 للترقیة التناظــــر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلــــق 2020
 لالدارات المشترك االدارى السلك رتب مختلف الى االستثنائیة
   العمومیة

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 فى

    بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

   یلى ما قــــــــرر

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظم : االول الفصل
 لالدارات المشترك االدارى لسلكبا مساعد متصرف رتبة الى

   القرار ھذا الحكام وفقا  الجدیدة بلدیة لفائدة  العمومیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : الثانى الفصل
 المشترك االدارى بالسلك  مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة
 ) مساعدونال المتصرفون اعاله الیھا المشار العمومیة لالدارات

 فیھم المتوفر و رتبھـــم فـى المترسمــــون   ( سابقا ادارة ملحق
 ختم تاریخ فى الرتبة ھذه فى االقل على اقدمیة سنوات ( 4 ) اربع

   الترشحات

  اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین االعوان لفائدة و  الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

   القرار ھذا یضبط و  سواھم دون  الجدیدة بلدیة الى

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 و االدارى التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : الرابع الفصل
   : التالیة ثائقالو وتشمل الجدیدة ببلدیة  الضبط بمكتب وجوبا تسجل

   االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب  -

  ینوبھ من او االدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات فى قائمة  -

   لإلنتداب قرار من نسخة  -

  الحالیة الرتبة فى االدماج او المترشح تسمیة قرار من نسخة  -

   باالمر للمعنى اداریة حالة آلخر  الضابط القرار من نسخة  -

 المشار الداخلیة المناظرات لجان تركیبة تضبط : الخامس الفصل
   الجدیدة بلدیة رئیس من مقررات بمقتضى  اعاله الیھا
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 للمناظرات المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السادس الفصل
    : یلى كما

   العامة االقدمیة-

   للمترشح الحالیة  الرتبة فى االقدمیة-

 اعاله البھا المشار المناظرات ـــــانلجــ تتولى  : السابع الفصل
 قائمة إعداد و القرار ھذا الحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم
   ترقیاھم المقترح االعوان فى

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمـــــــة تضبط : الثامن الفصل
   الجدیدة بلدیة رئیس من اعاله الیھا المشار المناظــــرة

 طیلة واحدة مرة إال االستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال : لتاسعا الفصل
 بإعادة تمتعوا الذبن المدمجین االعوان تشمل وال للعون المھنیة الحیاة
   المھنى مسارھم تكوین

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر العاشر الفصل
     بلدیةال بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة الالكترونى الموقع و

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلـــق   الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 المشترك االدارى بالسلك  متصـــــرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة
  الجدیدة بلدیة ائدةلف العمومیة لالدارات

  2020 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من قرار
 : رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلـــق

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك  متصـــــرف
   الجدیدة بلدیة

  الجدیدة بلدیة رئیس إن

   ستورالد على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسى القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانــــــــون وعلى
 و الدولة العـــوان العــــام االساسى النظام بضبط المتعلق 1983
 االداریة الصبغة اتذ العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التى النصوص جمیع وعلى
   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 27 فى المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسى االمر على و
   اعضائھا و الحكومة رئیس ةبتسمی المتعلـــــق 2020 فیفرى

 22 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمـــــر وعلى
 و الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلــــق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 فیفرى 25 فى المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر على و
 االدارى بالسلك الخاص االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
   العمومیة لالدارات المشترك

 2020 اوت 03 فى المؤرخ الحكومة رئیس السید قـــــرار على و
 مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  العمومیة لالدارات المشترك االدارى السلك رتب

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 فى

    بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

 2020 سبتمبر 01 : فى المؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 

   العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك  ـرفمتصــــ : رتبة

   یلى ما قـــــــرر

 اكتوبر 30 : یوم لفائدتھا و الجدیدة ببلدیة یفتح : االول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام و     2020

 لالدارات المشترك االدارى بالسلك متصـــــرف رتبة الى االستثنائیة
   ةالعمومی

    02 : ب شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :  الثانى الفصل

  2020 سبتمبر 30 : یوم الترشحات ختم یقــــــع : الثالث الفصل
   

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل
    البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة الالكترونى الموقع و

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلـــق   الجدیدة بلدیة رئیس من بقـــــرار
 كاتب  رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
  العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك  تصرف
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  2020 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من ـرارقــــ
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلـــق

 المشترك االدارى بالسلك  تصرف كاتب : رتبة الى االستثنائیة
    البلدیات لفائدة العمومیة لالدارات

   الجدیدة بلدیة رئیس إن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسى القانون لىع
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة العوان العام االساسى النظام بضبط المتعلق 1983
 االداریـة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التى النصوص جمیع لىوع
   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 فى المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاســــى االمـــــر على و
   اعضائھا و كومةالح رئیس بتسمیـــة المتعلـــــق 2016 اوت 27

 14 فى المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسى االمر على و
  الحكومة اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 فى المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمر وعلى
 و الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلــــق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 فیفرى 25 فى المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر على و
 االدارى بالسلك الخاص االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
   العمومیة لالدارات المشترك

 2020 اوت 03 فى المـؤرخ الحكومة رئیس السید قــرار على و
 الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلــــق

  العمومیة لالدارات  مشتركال االدارى السلك رتب مختلف

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 فى

    بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

   یلى ما قـــــــرر

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظم : االول الفصل
 العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك  تصرف كاتب رتبة الى
   القرار ھذا الحكام وفقا  الجدیدة بلدیة لفائدة 

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : الثانى الفصل
 المشترك االدارى بالسلك  تصرف كاتب رتبة الى االستثنائیة

  االدارة مستكتبوا اعاله الیھا المشار العمومیة لالدارات
 سنوات ( 4 ) اربع فیھم المتوفـــر و رتبھـــم فـى المترسمــــون

   الترشحات ختم تاریخ فى الرتبة ھذه فى االقـــل على اقدمیة

  اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین االعوان لفائدة و  الجدیدة لدیةب رئیس من بقرار

  : القرار ھذا یضبط و  سواھم دون  الجدیدة بلدیة الى

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 و االدارى التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : الرابع الفصل
   : التالیة الوثائق وتشمل الجدیدة ببلدیة  الضبط بمكتب وجوبا تسجل

   االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من او االدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات فى قائمة-

   لإلنتداب قرار من نسخة -

  الحالیة الرتبة فى االدماج او المترشح تسمیة قرار من نسخة-

   باالمر للمعنى ةاداری حالة آلخر  الضابط القرار من نسخة-

 المشار الداخلیة المناظرات لجان تركیبة تضبط : الخامس الفصل
   الجدیدة بلدیة رئیس من مقررات بمقتضى  اعاله الیھا

 للمناظرات المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السادس الفصل
    : یلى كما

   العامة االقدمیة-

   للمترشح الحالیة  الرتبة فى االقدمیة-

 اعاله البھا المشار المناظرات لجـــــــان تتولى  : السابع لالفص
 قائمة إعداد و القرار ھذا الحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم
   ترقیاھم المقترح االعوان فى

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمـــــــة تضبط : الثامن الفصل
  الجدیدة بلدیة رئیس من اعاله الیھا المشار المناظــــرة

 طیلة واحدة مرة إال االستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال : التاسع الفصل 
 بإعادة تمتعوا الذبن المدمجین االعوان تشمل وال للعون المھنیة الحیاة
   المھنى مسارھم تكوین

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
     البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم دیةللبل الالكترونى الموقع و

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد
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------------------  

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بظبط یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 الداري بالسلك متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
  العمومیة لإلدارات لمشتركا

   2020 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلـــق

 المشترك االدارى بالسلك  متصـــــرف : رتبة الى االستثنائیة
   العمومیة لالدارات

   الجدیدة بلدیة رئیس إن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسى القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة العوان العام االساسى النظام بضبط المتعلق 1983
 داریـةاال الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التى النصوص جمیع وعلى
   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 فى المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاســــى االمـــــر على و
   اعضائھا و الحكومة رئیس ةبتسمیـــ المتعلـــــق 2016 اوت 27

 14 فى المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسى االمر على و
  الحكومة اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 فى المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمر وعلى
 و الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلــــق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 فیفرى 25 فى المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد راالم على و
 االدارى بالسلك الخاص االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
   العمومیة لالدارات المشترك

 اوت 03 فى المــــــؤرخ الحكومة رئیس السید قـــــرار على و
 االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلــــق 2020

  العمومیة لالدارات  المشترك االدارى السلك برت مختلف الى

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 فى

    بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

   یلى ما قــــــــرر

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظم : االول الفصل
  العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك  متصـــــرف الى

   القرار ھذا الحكام وفقا  الجدیدة بلدیة لفائدة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : الثانى الفصل
 لالدارات المشترك الدارىا بالسلك متصـــــرف رتبة الى االستثنائیة
 االدارة ملحقى ) المساعدون المتصرفون اعاله الیھا المشار العمومیة

 ( 4 ) اربع فیھم المتوفر و رتبھـــم فـى المترسمــــون ( سابقا 
   الترشحات ختم تاریخ فى الرتبة ھذه فى االقل على اقدمیة سنوات

  اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین االعوان لفائدة و  الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

  : القرار ھذا یضبط و  سواھم دون  الجدیدة بلدیة الى

  للتناظر المعروضة الخطط عدد       -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ        -

   المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -

 و االدارى التسلسل طریق عن الترشح تملفا تقدم : الرابع الفصل
   : التالیة الوثائق وتشمل الجدیدة ببلدیة  الضبط بمكتب وجوبا تسجل

   االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من او االدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات فى قائمة-

   لإلنتداب قرار من نسخة -

  الحالیة رتبةال فى االدماج او المترشح تسمیة قرار من نسخة-

   باالمر للمعنى اداریة حالة آلخر  الضابط القرار من نسخة-

 المشار الداخلیة المناظرات لجان تركیبة تضبط : الخامس الفصل
   الجدیدة بلدیة رئیس من مقررات بمقتضى  اعاله الیھا

 للمناظرات المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السادس الفصل
    : یلى كما

   العامة ةاالقدمی-

   للمترشح الحالیة  الرتبة فى االقدمیة-

 تقییم اعاله البھا المشار المناظرات لجـان تتولى  : السابع الفصل
 إعداد و القــــرار ھذا الحكــــــام طبقا علیھا المعروضة الملفات

   ترقیاھم المقترح االعوان فى قائمة

 في نھائیا بولینالمق المترشحین قائمـــــــة تضبط : الثامن الفصل
   الجدیدة بلدیة رئیس من اعاله الیھا المشار المناظــــرة

 طیلة واحدة مرة إال االستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال : التاسع الفصل
 بإعادة تمتعوا الذبن المدمجین االعوان تشمل وال للعون المھنیة الحیاة
   المھنى مسارھم تكوین
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 المحلیة للجماعات الرسمیة لجریدةبا القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
     البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة الالكترونى الموقع و

  بلدیة رئیس 
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلـــق  الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار
 االدارى بالسلك  مساعد متصرف  رتبة الى االستثنائیة یةللترق

  الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

   2020 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من قرار
 : رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلـــق

 لفائدة العمومیة لالدارات كالمشتر االدارى بالسلك  مساعد متصرف
   الجدیدة بلدیة

  الجدیدة بلدیة رئیس إن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسى القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة العـــوان العــــام االساسى النظام بضبط المتعلق 1983
 االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التى النصوص جمیع وعلى
   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 27 فى المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسى االمر ىعل و
   اعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلـــــق 2020 فیفرى

 22 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمـــــر وعلى
 و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط المتعلـــــق 2019 مـــــارس

   بالبلدیات الترسیم و الترقیة

 فیفرى 25 فى المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد مراال على و
 االدارى بالسلك الخاص االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
   العمومیة لالدارات المشترك

 اوت 03 فى المؤرخ الحكومـــة رئیس السید قـــــرار على و
 االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق 2020

  العمومیة لالدارات المشترك االدارى كالسل رتب مختلف الى

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 فى

    بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

 2020 تمبرسب 01 : فى المؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 

   العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك مساعد متصرف : رتبة

  یلى ما قـــــــــرر

 اكتوبر 30 : یوم لفائدتھا و الجدیدة ببلدیة یفتح : االول الفصل 
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیـــــام و     2020

 لالدارات المشترك االدارى بالسلك مساعد متصرف الى االستثنائیة
   العمومیة

    02 : ب شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :  الثانى الفصل

    2020 سبتمبر 30 : یوم الترشحات ختم یقــــــع : الثالث الفصل

 المحلیة للجماعات میةالرس بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل
    البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة الالكترونى الموقع و

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار
 یتعلق 2020 سبتمبر 01 فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار
 مباشرة اعلى صنف الى صنف من ملةالع لترقیة مھنى إمتحان بفتح

  2020 سنة بعنوان الجدیدة بلدیة لفائدة

   2020 سبتمبر 01 في مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیـس مـن قرار  
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتـح یتعلق

     2020 سنة بعنوان مباشرة

  الجدیــدة بلدیة رئیس ان

   اإلطـــــالع بعد

 مااي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسى قانونال على
   المحایة 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 والمؤسسات المحلیة  والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص یعجم على
   2011 سبتمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بإحـــداث المتعلق 1957 جـــــانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  .الجدیـــدة بلدیـــة
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 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 الدولة عملة سلكل الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

   المحلیة  والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط ق  المتعل 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  . التأجیــــــر ومستویات االداریة

 مارس 22 فى المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر على و
 و الترقیة و االنتـــــــداب آلیــــــات و صیغ بضبط المتعلق 2019
   بالبلدیات الترسیم

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
   2019 سبتمبر 18

 2014 فیفرى 24 فى الــــمؤرخ الداخلیة وزیر قرار على و
 المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام بضبط المتعلـــق

   المحلیة الجماعات عملة عملــة ترقیة و النتداب

 24 فى المؤرخ الداخلیة وزیــــر السید مقـــرر ملحــــق  على و
 و الخطط ترتیب و المھنیــة المدونـــة المتضمن 2014 فیفـــرى

 و الجھویة المجالس لعملة االنتداب و الترقیة شروط و المشموالت
   البلدیات

 بضبط المتعلق  2020 سبتمبر 01 فى الـــمؤرخ المقــــرر على
 بعنوان الجدیدة ببلدیة اعلى صنف الى ترقیتھم المزمع العملة عدد
    2019 سنة

 فى المؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 291 عدد االمر احكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
 بضبط المتعلق و 2019 مارس 22 فى المؤرخ 2019 لسنة
   بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ

    2020 لسنة البلدیة میزانیة على و

  یلى ما قـــــــرر

 العملة لترقیة مھنى امتحان الجدیدة ببلدیـــة یفتح :  االول الفصل 
 وفقا  2020 سنة ــوانبعنــــ مباشرة اعلى  صنف الى صنف من

  :  التالى الجدول لمقتضیات

  المھنى االمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة الصنفعدد

    02     الرابع

  04   الخامس

    01   السادس

  03      السابع

  01      التاسع

 الجدیــدة ببلدیـــة المھنیــــة االمتحانــات تجـــرى : الثانــى الفصل
   الموالیة االیــام و  2020  نوفمبر 02 : یــــوم

 اكتوبر  02  :  یـــــوم الترشحـــات ختــــم یقــــع :  الثالث الفصل
2020   

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار
 داخلیة رةمناظ بفتح یتعلـــق  الجدیدة بلدیة رئیس من بقـــرار
 االدارى بالسلك  تصرف كاتب  رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات
  الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

  2020 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من قــــرار
 : رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلـــق

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك  تصرف كاتب
  الجدیدة بلدیة

  الجدیدة بلدیة رئیس إن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسى القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة العـــوان العــــام االساسى النظام بضبط المتعلق 1983
 االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التى النصوص جمیع وعلى
   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة داثبإح المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 27 فى المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسى االمر على و
   اعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلـــــق 2020 فیفرى

 22 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمـــــر وعلى
 و الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 فیفرى 25 فى المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر على و
 االدارى بالسلك الخاص االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
   العمومیة لالدارات المشترك
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 2020 اوت 03 فى المؤرخ الحكومة رئیس السید قـــــرار على و
 مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  العمومیة لالدارات  المشترك االدارى السلك رتب

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 فى

    بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

 2020 سبتمبر 01 : فى المؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 

   العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك  تصرف كاتب : رتبة

   یلى ما قــــــــرر

 اكتوبر 30 : یوم لفائدتھا و الجدیدة ببلدیة یفتح : االول الفصل
 االستثنائیة للترقیة بالملفات ةداخلی مناظرة الموالیة األیام و 2020

   العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك  تصرف كاتب الى

    02 : ب شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :  الثانى الفصل

  2020 سبتمبر 30 : یوم الترشحات ختم یقــــــع : الثالث الفصل
 ماعاتللج الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل 

    البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة الالكترونى الموقع و المحلیة

                                                

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار
 یتعلق 2020 رسبتمب 01 فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار
 اعلى صنف الى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  2020 سنة بعنوان الجدیدة بلدیة لفائدة مباشرة

   2020 سبتمبر 01 في مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیـس مـن قرار
 المھني االمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد ضبط یتعلق
 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة

2020      

  الجدیــدة بلدیة رئیس ان

   اإلطـــــالع بعد

 مااي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسى القانون على
   المحایة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

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

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة  والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
   2011 سبتمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بإحـــداث المتعلق 1957 جـــــانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  .الجدیـــدة بلدیـــة

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

   المحلیة  والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  . التأجیــــــر ومستویات االداریة

 مارس 22 فى المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر على و
 و الترقیة و االنتــــــداب آلیـــــــات و صیغ بضبط المتعلق 2019
   بالبلدیات الترسیم

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
   2019 سبتمبر 18

 2014 فیفرى 24 فى الــــمؤرخ الداخلیة وزیر قرار على و
 المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام بضبط المتعلـــق

   المحلیة الجماعات عملة عملــة ترقیة و النتداب

 24 فى الم،ؤرخ الداخلیة وزیــــر السید مقـــرر ملحــــق  على و
 و الخطط ترتیب و المھنیــة المدونـــة المتضمـــن 2014 فیفـــرى

 و الجھویة المجالس لعملة االنتداب و الترقیة شروط و المشموالت
   البلدیات

 جانفى 20 فى المؤرخ 07 عدد الداخلیة وزیر السید منشور على و
 1995 لسنة 68 عدد القانون احكام تطبیق بكیفیة المتعلق 1996
  االعوان ىف بالتصرف المتعلق و 1995 جویلیة 24 فى المؤرخ
   البلدیین

 فتح المتعلق   2020 سبتمبر 01 فى الـــمؤرخ المقــــرر على 
 مباشرة اعلى صنف الى   صنف من العملة لترقیة مھني امتحان
  .  الجدیدة   ببلدیة 2019 سنة بعنوان

 فى المؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشــــور على و
 291 عدد االمر احكام تطبیق یةبكیف المتعلق 2019 سبتمبر 18
 بضبط المتعلق و 2019 مارس 22 فى المؤرخ 2019 لسنة
   بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ

    2020 لسنة البلدیة میزانیة على و

  یلى ما قـــــــرر
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 صنف من ترقیتھم المراد العملة عدد ضبط یقع  :  االول الفصل
 الجدول بیانات حسب 2020 سنة بعنوان ةمباشر اعلى صنف الى

  :  التالى

 المراد العملة عدد ترقیتھم المزمع للعملة الجملى العدد الصنف الوحدة
 ترقیتھم المراد العملة عدد?50 المھنى االمتحان طریق عن ترقیتھم

  ?50  باإلختیار

                        04                   الرابع        02
                                       02                     

                                         02  

                        08                الخامس             
                                       04                     

                                         04  

                        02                السادس             
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  بلدیة رئیس
  العویني  خالد
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 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بظبط یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقة بالملفات الداخلیة
  یةالعموم لالدارات المشترك االداري بالسلك

 یتعلـــق  2020 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من
 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لالدارات المشترك االدارى بالسلك  مستشار متصرف : رتبة
   العمومیة

   الجدیدة بلدیة رئیس إن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد سىاالسا القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة العوان العام االساسى النظام بضبط المتعلق 1983
 االداریـة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ لتىا النصوص جمیع وعلى
   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 فى المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاســــى االمـــــر على و
   اعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیـــة المتعلـــــق 2016 اوت 27

 14 فى المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسى االمر على و
  الحكومة اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 فى المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمر وعلى
 و الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلــــق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 فیفرى 25 فى خالمؤر 2020 لسنة 115  عدد االمر على و
 االدارى بالسلك الخاص االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
   العمومیة لالدارات المشترك

 اوت 03 فى المــــــؤرخ الحكومة رئیس السید قـــــرار على و
 للترقیة التناظــــر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلــــق 2020
 لالدارات  كالمشتر االدارى السلك رتب مختلف الى االستثنائیة
  العمومیة

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 فى

   بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

   یلى ما قرر

 االستثنائیة رقیةللت بالملفات الداخلیة المناظرات تنظم : االول الفصل
 العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك  مستشار متصرف الى
   القرار ھذا الحكام وفقا  الجدیدة بلدیة لفائدة 

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : الثانى الفصل
 المشترك االدارى بالسلك  مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة
 المترسمــــون لمتصرفـــــون اعاله الیھا المشار عمومیةال لالدارات

 االقل على اقدمیة سنوات ( 4 ) اربع فیھم المتوفر و رتبھـــم فـى
   الترشحات ختم تاریخ فى الرتبة ھذه فى

  اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین االعوان ةلفائد و  الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

  : القرار ھذا یضبط و  سواھم دون  الجدیدة بلدیة الى

  للتناظر المعروضة الخطط عدد      -
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  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 و االدارى التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : الرابع الفصل
   : التالیة الوثائق وتشمل لجدیدةا ببلدیة  الضبط بمكتب وجوبا تسجل

   االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من او االدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات فى قائمة-

   لإلنتداب قرار من نسخة -

  الحالیة الرتبة فى االدماج او المترشح تسمیة قرار من نسخة-

   باالمر للمعنى اداریة حالة آلخر  الضابط القرار من نسخة-

 المشار الداخلیة المناظرات لجان تركیبة تضبط : الخامس الفصل
   الجدیدة بلدیة رئیس من مقررات بمقتضى  اعاله الیھا

 للمناظرات المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السادس الفصل
    : یلى كما

   العامة االقدمیة-

   للمترشح الحالیة  الرتبة فى االقدمیة-

 اعاله البھا المشار المناظرات لجـــــــان لىتتو  : السابع الفصل
 قائمة إعداد و القرار ھذا الحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم
   ترقیاھم المقترح االعوان فى

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمـــــــة تضبط : الثامن الفصل
   الجدیدة بلدیة رئیس من اعاله الیھا المشار المناظــــرة

 طیلة واحدة مرة إال االستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال : التاسع الفصل
 بإعادة تمتعوا الذبن المدمجین االعوان تشمل وال للعون المھنیة الحیاة
   المھنى مسارھم تكوین

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
     البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة الالكترونى الموقع و

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 56 عدد قرار
 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات
  الجدیدة بلدیة لفائدة یةالعموم باالدارات

  2020 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلـــق

 لالدارات المشترك االدارى بالسلك  مستشار متصرف : رتبة الى
   الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة

  الجدیدة بلدیة رئیس  إن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسى القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة العوان العام االساسى النظام بضبط المتعلق 1983
 االداریة الصبغة ذات میةالعمو المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التى النصوص جمیع وعلى
   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 27 فى المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسى االمر على و
   اعضائھا و الحكومة رئیس تسمیةب المتعلـــــق 2016 اوت

 14 فى المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسى االمر على و
  الحكومة اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 فى المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمر وعلى
 و الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 فیفرى 25 فى المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد راالم على و
 االدارى بالسلك الخاص االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
  العمومیة لالدارات المشترك

 اوت 03 فى المؤرخ الحكومة رئیس السید قـــــرار على و 
 االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق 2020

   العمومیة لالدارات  المشترك دارىاال السلك رتب مختلف الى

 2020 سبتمبر 01 : فى المؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظـــرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلـــــق 

 لالدارات المشترك االدارى بالسلك  مستشار متصرف رتبة الى
   العمومیة

  2020 سبتمبر 01 فى مؤرخال الجدیدة بلدیة رئیس قرار على و
 رتبة الى  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

   العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك  مستشار متصرف

   یلى ما قـــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : االول الفصل
 المشترك االدارى بالسلك  تشارمس متصرف رتبة الى االستثنائیة
 قرار  بمقتضى المفتوحة و الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات
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 من  2020 سبتمبر 01 فى المؤرخ اعاله بالمرجع الیھ مشار
   السادة

  اللجنة رئیس            ینوبھ من او البلدیة رئیس -

  اللجنة عضو      ینوبھ من او للبلدیة العام الكاتب -

  اللجنة عضو      ینوبھ من او البلدیة الشؤون دائرة رئیس -

 األعوان مصلحة رئیس او بالبلدیة اإلداریة الشؤون مصلحة رئیس -
   اللجنة عضو      

 اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثانى الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین

   المناظرات مجال فى لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة او نةللج

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل
    البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة الالكترونى الموقع و

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 57 عدد قرار
 یتعلق 2020 سبتمبر 01 فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار
 الى صنف من العملة لترقیة المھنى االمتحان لجنة تركیبة بضبط
  2020 سنة بعنوان الجدیدة بلدیة لفائدة مباشرة اعلى صنف

   2020 سبتمبر 01 في مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من قرار
 صنف من العملة لترقیة  المھني إلمتحانا لجنة تركیبة بضبط یتعلق

  2020 سنة بعنوان الجدیدة بلدیة لفائدة  مباشرة أعلى صنف الى

  الجدیدة بلدیة رئیس إن

   : على االطالع بعد 

 مااي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسى القانون على
   المحایة 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 والمؤسسات المحلیة  والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
   2011 سبتمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بإحـــداث المتعلق 1957 ــــانفيجـ 09 في المؤرخ األمر وعلى
  .الجدیـــدة بلدیـــة

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

   المحلیة  والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  . التأجیــــــر ومستویات االداریة

 مارس 22 فى المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر على و
 و الترقیـــــــة و االنتداب آلیـــــــات و صیغ بضبط المتعلق 2019
   بالبلدیات الترسیم

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید رمنشو على و
   2019 سبتمبر 18

 2014 فیفرى 24 فى الــــمؤرخ الداخلیة وزیر قرار على و
 المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام بضبط المتعلـــق

   المحلیة الجماعات عملة عملــة ترقیة و النتداب

 24 فى المؤرخ الداخلیة وزیــــر دالسی مقـــرر ملحــــق  على و
 و الخطط ترتیب و المھنیــة المدونـــة المتضمن 2014 فیفـــرى

 و الجھویة المجالس لعملة االنتداب و الترقیة شروط و المشموالت
   البلدیات

 جانفى 20 فى المؤرخ 07 عدد الداخلیة وزیر السید منشور على و
 1995 لسنة 68 عدد نونالقا احكام تطبیق بكیفیة المتعلق 1996
  االعوان فى بالتصرف المتعلق و 1995 جویلیة 24 فى المؤرخ
   البلدیین

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق  2019 سبتمبر 18 فى

   تبالبلدیا الترسیم و والترقیة اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط

 فتح المتعلق   2020 سبتمبر 01 فى الـــمؤرخ المقــــرر على 
 مباشرة اعلى صنف الى   صنف من العملة لترقیة مھني امتحان
  .  الجدیدة   ببلدیة 2019 سنة بعنوان

 فى المــــــؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على
 291 عدد مراال احكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
 بضبط المتعلق و 2019 مارس 22 فى المؤرخ 2019 لسنة
   بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ

    2020 لسنة البلدیة میزانیة على و

  یلـي مـــا قـــرر

 من عملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة تتركب  :األول الفصل
  : ادةالس من الجدیدة ببلدیة  الثانیة الوحدة

   اللجنة رئیس             ینوبھ من او البلدیة رئیس•

   عضو                    للبلدیة  العام الكاتب•

   عضو     البشریة الموارد في بالتصرف المكلف•
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  عضو                  عالیة كفاءة ذو مختص تقني اطار•

 تعیین ـــةاللجنـ لرئیـــس االقتضاء عــــند یمكــــن : الثاني الفصل
   األعمال بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین أعضاء

  .اللجنة أعضاء مشموالت من ھي التي

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار
 الملفاتب داخلیة مناظرة بفتح یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة
  الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیــــــدة بلدیة رئیس من قــــــــــرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظـــــــرة بفتح یتعلـــق  2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك   رئیس رفمتص  رتبة الى
   الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة

  الجدیدة بلدیة رئیس إن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 یسمبرد 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة العـــوان العــــام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التى النصوص جمیع وعلى
   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث متعلقال 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 27 فى المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسى االمر على و
   اعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلـــــق 2020 فیفرى

 22 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمـــــر وعلى
 و الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلـــق 2019 مارس

   البلدیاتب الترسیم

 فیفرى 25 فى المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر على و
 االدارى بالسلك الخاص االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
   العمومیة لالدارات المشترك

 2020 اوت 03 فى المؤرخ الحكومة رئیس السید قـــــرار على و
 الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلـــق

   العمومیة لالدارات المشترك االدارى السلك رتب مختلف

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 فى

    بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

 2020 سبتمبر 01 : فى المؤرخ دةالجدی بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 

 لالدارات المشترك االدارى بالسلك   رئیس متصرف : رتبة
   العمومیة

   یلى ما قـــــــرر

 اكتوبر 30 : یوم لفائدتھا و الجدیدة ببلدیة یفتح : االول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة لموالیةا االیام و     2020

 المشترك االدارى بالسلك   رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة
   العمومیة لالدارات

    02 : ب شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :  الثانى الفصل

  2020 سبتمبر 30 : یوم الترشحات ختم یقــــــع : الثالث الفصل
   

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل
  البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة الالكترونى الموقع و

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 59 عدد قرار
 المناظرة لجنة بتركیبة یتعلـــق  الجدیدة بلدیة رئیس من بقـــرار

 بالسلك  تصرف كاتب  رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیةال
  الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االدارى

  2020 سبتمبر 01 : فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من قـــرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلـــق

 لالدارات المشترك االدارى بالسلك  تصرف اتبك : رتبة الى
   الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة

  الجدیدة بلدیة رئیس  إن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 09 فى المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018
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 دیسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة العوان العام االساسى النظام بضبط المتعلق 1983
 االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التى النصوص جمیع وعلى
   2011 دیسمبر 23 فى المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  الجدیدة

 27 فى المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسى االمر على و
   اعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلـــــق 2016 اوت

 14 فى المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسى االمر على و
  الحكومة اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 فى مؤرخال 2019 لسنة 291 عدد الحكومى االمر وعلى
 و الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 فیفرى 25 فى المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر على و
 االدارى بالسلك الخاص االساسى النظام بضبط المتعلق 2020
  العمومیة لالدارات المشترك

 اوت 03 فى المؤرخ الحكومـــــة رئیس السید قـــــرار على و 
 للترقیة التناظــــر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلــــق 2020
 لالدارات  المشترك االدارى السلك رتب مختلف الى االستثنائیة
  العمومیة

 2020 سبتمبر 01 : فى المؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة تبالملفا الداخلیة المناظــــــــرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 

   العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك تصرف كاتب رتبة الى

  2020 سبتمبر 01 فى المؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس قرار على و
 رتبة الى  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

   العمومیة لالدارات المشترك االدارى بالسلك  تصرف كاتب

   یلى ما ررقـــــ

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : االول الفصل
 المشترك االدارى بالسلك  تصرف كاتب رتبة الى االستثنائیة
 القرار  بمقتضى المفتوحة و الجدیدة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

 من  2020 سبتمبر 01 فى المؤرخ اعاله بالمرجع الیھ المشار
   السادة

  اللجنة رئیس              ینوبھ من او البلدیة رئیس -

  اللجنة عضو         ینوبھ من او للبلدیة العام الكاتب -

  اللجنة عضو    ینوبھ من او البلدیة الشؤون دائرة رئیس -

 االعوان مصلحة رئیس او بالبلدیة االداریة الشؤون مصلحة رئیس -
   اللجنة عضو      

 اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثانى الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین
   المناظرات مجال فى لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة او للجنة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل
    البلدیة بمقر لیقھتع ویتم للبلدیة الالكترونى الموقع و

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

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

  الھواریة

  

 یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 بالھیئة عضو الجبالي، دمحم السید إلى الھواریة بلدیة السید بتفویض

 بالتعریف المتعلقة سلطتھ  الجبل بصاحب البلدیة بالدائرة االستشاریة
 المدنیة بالحالة و لألصل النسخ بمطابقة باإلشھاد و اإلمضاءب

  الزواج عقود إبرام باستثناء

 أوت 24 في مؤرخ  الھواریة بلدیة رئیس السید نم قـــــــــــرار
  . سلطـــة بتفویض یتعلق 2020

  : اطالعھ بعد الھواریة بلدیة رئیس إن

  . التونسیة الجمھوریة دستور على

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ساسياأل القانون وعلى
 الثاني القسم وبالخصوص المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

  . البلدیة بالدوائر والمتعلق منھ

 1957 أوت غرة في المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد القانون على و 
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و المدنیة الحالة بتنظیم المتعلق

  .تممتھ

 أوت أول في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون لىوع 
 النسخ  بمطابقة اإلشھاد و باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون المتمم و المنقح لألصل
  .1999 مارس أول

 1966 أفریل 2 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر على و
  .الھواریة بلدیة بإحداث المتعلق

 للبلدیة رئیس انتخاب إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى
   .2018 أوت 30 بتاریخ والمنعقدة
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 بتاریخ المنعقدة الثانیة االستثنائیة الدورة جلسة محضر وعلى
29/02/2020.  

 بإحداث والمتعلق 09/03/2020 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 مجلس تسمى بھا استشاریة ةھیئ واحداث الجبل بصاحب بلدیة دائرة

  .أعضاء عشرة من تتكون الدائرة

  یلي مـــا قرر 

 دمحم :السید إلى الھواریة بلدیة رئیس السید فوض : األول الفصل 
  الجبل بصاحب البلدیة بالدائرة االستشاریة بالھیئة عضو الجبالي،

 لألصل النسخ بمطابقة باإلشھاد و باإلمضاء بالتعریف المتعلقة سلطتھ
  .الزواج عقود إبرام باستثناء المدنیة بالحالة و

 تاریخ من اعتبارا القرار بھذا العمل یجرى : 02 الفصل  
              .إمضائــھ

  2020 أوت 24 : في الھواریة

  بلدیة رئیس
  األسطا  فھمي

  

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

 یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 بصاحب البلدیة الدائرة رئیس إلى الھواریة دیةبل رئیس بترخیص

 في بالنظر لھ الراجعین لألعوان إمضائھ حق یفوض بأن الجبل
  اإلمضاء حق تفویض علیھا ینسحب التي المیادین

                                                          
 أوت  24 في مؤرخ  الھواریة بلدیة رئیس السید من قـــــــــــرار

   الجبل بصاحب البلدیة الدائرة لرئیس بالترخیص یتعلق 2020

 الدائرة في بالنظر لھ الراجعین لألعوان إمضائھ حق یفوض بأن 
  . "ب"و"أ" صنفي من البلدیة

  : اطالعھ بعد الھواریة بلدیة رئیس إن

  . التونسیة الجمھوریة دستور على

 09 في خالمؤر 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
   القسم وبالخصوص المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

  .228 الفصل وتحدیدا البلدیة بالدوائر والمتعلق منھ الثاني

 1966 أفریل 2 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى
  .الھواریة بلدیة بإحداث المتعلق

 یةللبلد رئیس انتخاب إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى
  .2018 أوت 30 بتاریخ والمنعقدة

 بتاریخ المنعقدة الثانیة االستثنائیة الدورة جلسة محضر وعلى
29/02/2020.  

 بإحداث والمتعلق 09/03/2020 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
   السید وتعیین الجبل بصاحب بلدیة دائرة

  . لھا رئیسا  الشرشاري ادمحم

 والمتعلق  2020 مارس 09 في المؤرخ البلدي القرار  وعلى
  الشرشاري  ادمحم : السید إلى الھواریة بلدیة رئیس السید بتفویض

 المتعلقة الوثائق في إمضائھ حق الجبل بصاحب البلدیة الدائرة رئیس
 وفي الترتیبیة الصبغة ذات  القرارات باستثناء الدائرة تھم بمسائل

  . قانونا التفویض فیھا یمكن ال التي المجاالت

  یلي مـــا ررق 

 : السید إلى الھواریة بلدیة رئیس السید یرخص : االول الفصل  
   بأن الجبل بصاحب البلدیة الدائرة رئیس الشرشاري ادمحم

 "أ" الصنفین من بالنظر لھ الراجعین لألعوان إمضائھ حق یفوض
   حق تفویض علیھا ینسحب التي المیادین في"ب"و

  . اعاله والمذكور 2020 مارس 09 في المؤرخ اإلمضاء

  .إمضائھ تاریخ من اعتبارا القرار بھذا العمل یجرى : 02 الفصل
            

  بلدیة رئیس
  األسطا  فھمي

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

  تاكلسة

  

 یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
  بالمقاھي المغلقة الفضاءات في  الشیشة إستعمال بمنع خاص   بقرار

  : اطالعھ بعد تاكلسة بلدیة ئیسر إن

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

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 529 عدد األمر وعلى
  . تاكلسة بلدیة بإحداث

 بتاریخ تاكلسة  لبلدیة  البلدي  المجلس  تنصیب جلسة محضر وعلى
  . 2018  جوان 28

 2020 أوت 21 بتاریخ  1617عدد   نابل والي السید مكتوب-
  الوضع تطور بخصوص الجدیدة  الوقائیة  اإلجراءات  حول

  . الصحي
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  یلــــــي مــا قــــــــرر

  الفضاءات في  الشیشة  إستعمال  باتا منعا یمنع:االول الفصل
 بضرورة ذلكك و تاكلسة للبلدیة  بالنظر الراجعة بالمقاھي المغلقة
  .الجسدي التباعد مسافة إحترام

  فیما كل مكلفان البلدي الحرس و  العام الكاتب :  الثاني الفصل
  . القرار ھذا  بتنفیذ   یخصھ

  بلدیة رئیس 
  العمیري  ولید

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

  جندوبة

  

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة مناظرةال تنظیم كیفیة ضبط بقرار

 الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في متصرف
  جندوبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات واألرشیف

 2020 أوت 14 في مؤرخ جندوبة بلدیة رئیس من   قــــــــــــرار
 رتبة إلى یةللترق بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في متصرف
   .جندوبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات واألرشیف

  جندوبة، بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على االطالع بـــــعد و

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

 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 نقحـتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 رسبتمب 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 29 في المؤرخ 1999 لسنة 675 عدد األمر وعلى
 في المتصرفین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

  .لھ المتممة والنصوص األوامر وجمیع واألرشیف الوثائق

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

  : یـــــلي مـــا قــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم -األول الفصل
 الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في متصرف

            .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات واألرشیف

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة ظرةللمنا یترشح أن یمكن - 2 الفصل
 الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في متصرف رتبة

 الوثائق في المساعدون المتصرفون العمومیة لإلدارات واألرشیف
 سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون واألرشیف

        . تالترشحا ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح -3 الفصل
 جندوبة لبلدیة بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة ختم تاریخ  -

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب – 4 الفصل
  : التالیة بالوثائق مصحوبة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص -
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من وأ اإلدارة رئیس قبل من ممضى

 الوظیفة في المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -
  . العمومیة

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

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

 المستوى وقتف التي  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -
  .المترشح رتبة في لالنتداب المطلوب

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ  -
 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) الخمس

  .تأدییة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في ةالمشارك شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 سنوات (05) الخمس خالل اإلدارة قبل من المنظمة التكوین
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة

 غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض – 5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة  تضبط – 6 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى -7 الفصل
 المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر (20) والعشرین (0) الصفر بین

  . لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ

 یمتقی اعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى -8 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  .العامة األقدمیة -

  .الرتبة في األقدمیة -

 رتبة في لالنتداب المطلوب المستوى تفوق التي العلمیة الشھائد -
  ، المترشح

 خالل اإلدارة قبل من المنظمة التكوین دورات أو الملتقیات -
  .ناظرةالم فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)الخمس

 أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط و
 (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند .اللجنة

  .(20) والعشرین

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى -9 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد ةالجدار
 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سد المراد  الخطط عدد

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المشار المناظرة في مقبولینال المترشحین قائمة تضبط -10 الفصل
  . المناظرة لجنة من وباقتراح جندوبة بلدیة رئیس قبل من اعاله إلیھا

  بلدیة رئیس  
  عیادي  عمار

  

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان جندوبة

 یتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ جندوبة بلدیة رئیس من ـرارقـ
 بالسلك رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 جندوبة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك اإلداري
  .2020 سنة بعنوان

  . جندوبة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على االطالع بـــعد

 ماي 29 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 وانألع العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى
 المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة اإلدارات لمھندسي

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 113 عدد االمر وخاصة تممتھ
  ،2009 جانفي

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

 2020 أوت 14 في المؤرخ جندوبة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 اإلدارات لمھندسي المشترك اإلداري بالسلك رئیس مھندس رتبة
   2020سنة  بعنوان العمومیة

   : یلــــي ما قــــرر .

 2020كتوبرأ 30 یوم ولفائدتھا جندوبة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
 بعنوان العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك اإلداري بالسلك رئیس

  .2020 سنة

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

   .2020 سبتمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  لدیةب رئیس
  عیادي  عمار

  



  60عــــــدد   2020 بتمبرس 8––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   3022صفحــة 

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

 لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس
  جندوبة بلدیة

 2020 أوت 14 في مؤرخ جندوبة ةبلدی رئیس قــــــــــــرارمن  
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس
   .جندوبة بلدیة

  جندوبة، بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على االطالع بـــــعد و

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

 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 نقحـتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى
 المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة اإلدارات لمھندسي

 30   في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2014 جوان

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

  : یـــــلي مـــا قـــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم -األول الفصل
 وفقا العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس
        .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن - 2 الفصل
 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة

 (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون األول المھندسون
 . الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات
 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح -3 الفصل

 جندوبة لبلدیة بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس من
  .سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ  -

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب – 4 الفصل
 ھذه وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلوا

 لدى المترشح إلیھا یتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب
  : تالیةال بالوثائق مصحوبة البلدیة

  ذاتیة سیرة-

 المترشح قبل من المقدمة للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-
  .  باإلدارة

 التي واألعمال األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-
 المشاركة) المناظرة لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل بھا قام
 وعند (........تكوینیة دورات ، ندوات ، محاضرات ، ملتقیات في

 ھذا ویكون والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة اإلقتضاء
  .المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر

 غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض – 5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال اریخت معرفة

 إسناد المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى – 6 الفصل
 التي لألنشطة تقییما (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد
 فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل المترشح بھا قام

  : على بااعتماد المناظرة

   العمل تنظیم-

  الخدمة نوعیة-

  والبحوث والتأطیر نالتكوی أعمال-

  . علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة  تضبط – 7 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

 ملفات وتقییم دراسة في اعتمادھا المزمع اییسالمق ضبط-
  .المترشحین

  . (20) وعشرین (0) صفر بین یتراوح مترشح لكل عدد اسناد-

  .ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح-
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 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى -8 الفصل
 حسب المترشحین تیبوتر القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

  حدود وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة
 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في ألقمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
   .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط -9 الفصل
 المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 لجنة من وبإقتراح البلدیة رئیس قبل من العمومیة اإلدارات لمھندسي
  . المناظرة

  بلدیة رئیس
  عیادي  عمار

  

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 في متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 واألرشیف الوثائق في المتصرفین بسلك األرشیف و الوثائق
  2020 سنة بعنوان جندوبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 یتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ جندوبة بلدیة رئیس من قـــرار  
 و الوثائق في متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 العمومیة لإلدارات واألرشیف الوثائق في المتصرفین بسلك األرشیف
  .2020 سنة بعنوان جندوبة بلدیة لفائدة

  . جندوبة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على االطالع بـــعد

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

 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
 ددع المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحـتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23     في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 29 في المؤرخ 1999 لسنة 675 عدد األمر وعلى 
 في المتصرفین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

  .لھ المتممة والنصوص األوامر وجمیع واألرشیف الوثائق

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط متعلقال 2019
  .بالبلدیات

 2020 أوت 14 في المؤرخ جندوبة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان ةالعمومی لإلدارات واألرشیف

  : یلــــي ما قــــرر

 2020أكتوبر 30 یوم ولفائدتھا جندوبة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 متصرف رتبة إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 واألرشیف الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في
  .جندوبة ببلدیة العمومیة لإلدارات

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

  .2020 سبتمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  عیادي  عمار

  

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 رتبة ىإل للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

 الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في متصرف
  جندوبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات واألرشیف

 أوت 14 في مؤرخ جندوبة بلدیة رئیس من  قــــــــــــرار    
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020

 في المتصرفین بسلك رشیفواأل الوثائق في متصرف رتبة إلى
   .جندوبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات واألرشیف الوثائق

  جندوبة، بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على االطالع بـــــعد و

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

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

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

 مارس 29 في المؤرخ 1999 لسنة 675 عدد األمر وعلى
 في المتصرفین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

  .لھ المتممة والنصوص األوامر وجمیع واألرشیف الوثائق
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
           بالبلدیات

  : یـــــلي مـــا ــــــــــررق  

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم -األول الفصل
 الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في متصرف

            .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات واألرشیف

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن - 2 الفصل
 الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في متصرف رتبة

 الوثائق في المساعدون المتصرفون العمومیة لإلدارات واألرشیف
 سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون واألرشیف

        . الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة حتفت -3 الفصل
 جندوبة لبلدیة بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة ختم تاریخ  -

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة ترشحینالم على یجب – 4 الفصل
  : التالیة بالوثائق مصحوبة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص -
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

 الوظیفة في المترشح إنتداب قرار من لألصل ابقةمط نسخة -
  . العمومیة

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

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

 المستوى تفوق التي  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -
  .المترشح رتبة في نتدابلال المطلوب

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ  -
 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) الخمس

  .تأدییة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت

 تدورا أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 سنوات (05) الخمس خالل اإلدارة قبل من المنظمة التكوین
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة

 غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض – 5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة  تضبط – 6 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر -
  .المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین حینالمترش قائمة اقتراح -

 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى -7 الفصل
 المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر (20) والعشرین (0) الصفر بین

  . لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ

 تقییم اعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى -8 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  .العامة األقدمیة -

  .الرتبة في األقدمیة -

 رتبة في لالنتداب المطلوب المستوى تفوق التي العلمیة الشھائد -
  ، المترشح

 خالل اإلدارة قبل من المنظمة التكوین دورات أو الملتقیات -
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)الخمس

 أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس الخاصة ربالضوا وتضبط و
 (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند .اللجنة

  .(20) والعشرین

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى -9 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي علیھا المتحصل األعداد عمجمو على باالعتماد الجدارة
 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سد المراد  الخطط عدد

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط -10 الفصل
  . المناظرة لجنة من وباقتراح جندوبة بلدیة رئیس قبل من اعاله إلیھا

  

  بلدیة رئیس
  عیادي  عمار
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 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 الخصوصیة التراتیب مخالفة لزجر اإلداریة الخطایا حول بقرار
  جندوبة یةببلد العامة والنظافة الصحة لحفظ

 مخالفة لزجر اإلداریة الخطایا حول بلــــــــــــدي قــــــرار   
  جندوبة ببلدیة العامة والنظافة الصحة لحفظ الخصوصیة التراتیب

  اإلطالع، بعد جندوبــــة بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
 النصوص جمیع وعلى حلیةالم الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  تممتھ، أو نقحتھ التي

 2016 أفریل 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون وعلى
 14 في المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون وإتمام بتنقیح المتعلق

 العامة والنظافة الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 أوت
  منھ، مكرر 10 لفصلا وخاصة المحلیة للجماعات الراجعة بالمناطق

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 سبتمبر 25 في المؤرخ األمر وعلى
  جندوبة،

 03 بتاریخ بجندوبة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  .2018 جویلیة

 المنعقدة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
  .2020 سبتمبر 02 األربعاء بتاریخ

  : یلــــــــــــــــــي مــــــــــــا ـــــــررقـــــــــــــــ

 دینار ثالثمائة قدرھا إداریة خطیة تسلّط :األول الفصل
 الصحة لحفظ الخصوصیة التراتیب مخالفة على (د 300,000)

 المفتوحة المحالت أصحاب قبل من جندوبة ببلدیة العامة والنظافة
 الخاصة العائلیة والفضاءات أصنافھا وبكل اختالفھا على للعموم

 والمتمثلة الكبرى التجاریة والفضاءات والمساحات األفراح وقاعات
  : یلي ما في

 كورونا فیروس من للوقایة الصحي البرتوكول إحترام عدم-
  .المستجدّ 

 وتوابعھا للعموم المفتوحة المحالت تنظیف وجوبیة إحترام عدم-
  . التنظیف ومواد التطھیر مواد واستعمال

 المغلقة الفضاءات داخل بأنواعھ الورق ولعب شةالشی شرب-
  .أصنافھا اختالف على للمقاھي

 والمطاعم المقاھي داخل الجسدي التباعد قواعد إحترام عدم-
  .الكبرى التجاریة والمساحات

 ذات واألكل للشرب المعدة األواني استعمال بوجوبیة اإللتزام عدم-
 على للعموم األكالت لتقدیم المخصصة بالمحالت الواحد اإلستعمال

 محالت/ عادیة مطاعم/سیاحیة مطاعم) وأنوعھا أصنافھا اختالف
  .( خاصة عائلیة فضاءات/بیتزاریا // خفیفة أكلة

 المیاه بدورات الالزمة التنظیف ومواد الصابون مادة توفیر عدم-
  .أصنافھا اختالف على للعموم المفتوحة المحالت بمختلف

 التجاریة المساحات داخل قانونا بھ حالمسمو العدد إحترام عدم-
  .األفراح وقاعات الخاصة العائلیة وبالفضاءات الكبرى والمغازات

 قبل من علیھا المصادق الحراري القیس معدات استعمال عدم-
 المحالت بمداخل للحرفاء المطھر والجال العمومیة الصحة مصالح

 العائلیة ءاتوبالفضا األفراح وبقاعات الكبرى والمغازات التجاریة
  .الخاصة

 الواحد اإلستعمال ذات األواني استعمال بوجوبیة اإللتزام عدم-
  .األفراح بقاعات

 الصحیة للشروط تستجیب مھیأة رفوف في الخبز مادة وضع عدم-
  . قبلھم من المادة ھذه لمس عدم یضمن مما الحرفاء عن وبعیدا

 المحالت لفبمخت الواقیة الكمامات ارتداء إجباریة احترام عدم-
 تجاریة ومحالت كبرى تجاریة مساحات من للعموم المفتوحة
 للعموم مفتوح محل وكل والمخابز المھن مختلف ومحالت صغرى

  .للحرفاء مباشرة بصفة خدمات یؤدي

 ألكثر المناشف ونفس للحالقة المخصصة المعدات نفس استعمال-
  الحالقة محالت أصحاب قبل من حریف من

 األموال قبض على فقط دوره یقتصر ستخالصا عون توفیر عدم-
 األكلة ومحالت والمخابز المطاعم داخل االستخالص بعملیات والقیام
  .المرطبات بیع ومحالت الخفیفة

 فیروس عدوى إلنتشار الوقائیة اإلجراءات بمختلف اإللتزام عدم-
  .للعموم المفتوحة بالمحالت والخاصة كورونا

 علیھا المنصوص الوقائیة جراءاتاإل من إجراء أي إحترام عدم-
 المفتوحة المحالت ھذه من صنف بكل الخاصة البلدیة بالقرارات

  .كورونا فیروس عدوى انتشار من للعموم

 حالة في دینار خمسمائة إلى اإلداریة الخطیة ھذه ترفّع :2الفصل
 اإلقتضاء وعند المرفوعة المخالفات آثار بإزالة اإللتزام وعدم العود
 تتجاوز ال لمدة بالمخالفة المعني للمحل  غلق قرار ارإصد یمكن
  . بھا المعمول والتراتیب القوانین تقتضیھ ما حسب أشھر ثالثة

 جدید 03 بالفصل علیھم المنصوص األعوان یتولى- : 3 الفصل
 2016  أفریل 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون من

 في المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد للقانون للقانون والمتمم المنقــح
 بالمناطق الصحة حفــــظ تراتیـب بمخالفة المتعلق 2006 أوت 14
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 المذكورة المخالفات بمعاینة القیام المحلیة للجماعات الراجعة
 السید إلى وتوجیھھ لمذكورة للمخالفــــــــة معاینة محضر وإعـــــداد

 باألمر يالمعن استدعاء أولى مرحلة في یتولى الذي البلدیة رئیس
  . بھا المعمول القانونیة بالطرق اإلدارة للحضورمقر

 نفقتھ على المخالفة آثار إلزالة للمخالف وإنذار تنبیھ توجیھ   -
  علیھ التنبیــــــــھ تاریخ من أیام سبعة یتجاوز ال أجل في الخاصة

 تسلّط المخالفة آلثار إزالتھ وعدم األخیر ھذا التزام عدم حالة وفي
        أعاله علیھا المنصوص اإلداریة خطیةال علیھ

  . (د 300,000) دینار بثالثمائة  والمقدرة          

 علیھم والمنصوص قانونا المؤھلون األعوان كل : 04 الفصل
 للقانون المنقح 2016  لسنة 30 عدد القانون من جدید 03 بالفصل

 لرفع قانونا مؤھلون أعاله إلیھ المشار 2006 لسنة 59 عدد
 إلتخاذ البلدیة رئیس السید إلى والسماع المخالفات معاینة محاضر

  :كاآلتي وھم الغرض في قرار

 من 04و 03 بالعـــددیـــن إلیھم المشار العدلیة الضابطة مأموري-
  .الجزائیة اإلجراءات مجلة من 10 الفصل

  . "ب" و "أ" الصنفین من البلدیین والحرس الشرطة أعوان-

  .للغرض والمؤھلین المحلفین یئیةالب الشرطة أعوان-

 للوزارة بالنظر الراجعین للغرض والمؤھلین المحلفین األعوان-
  .إلشرافھا الخاضعة والمؤسسات  بالبیئة المكلفة

 السامیین والفنیین اإلختصاص ذوي والمھندسین البیاطرة األطباء-
  .للغرض والمؤھلین المحلفین للصحة

 رئیس من معلل قرار بمقتضى اإلداریة الخطیة تصدر:05 الفصل
 صورة في الغـــرض في تفویض بمقتضى نائبھ أو جندوبة بلدیة

 المذكور القرار من نظیر ویحال مھامھ مباشرة عن الوقتي التعذر
   .واالستخالص التتبع بعملیات للقیام البلدي المحاسب إلى

 خالص المخالفة آثار رفع إلى إضافة المخالف على : 06 الفصل
 یتجاوز ال أجــل فــــــي جندوبة بلدیة بقباضة اإلداریة خطیةال مبلغ

 مبلغ بخالص یقم لم وإذا بھا إعالمھ تاریخ من یوما عشر خمسة
 جندوبة بلدیة محاسب یتـولى األجل ھذا خالل المذكورة الخطیة

 الجماعات دیون استخالص إجراءات وفق الخطیة ھذه استخالص
   .العمومیة محاسبةال بمجلة علیھا المنصوص المحلیة

 بلدیة محتسب المالیــة وقابض للبلدیـــة العـام الكاتب : 07 الفصل
 الحرس مركــــز ورئیس البلدیة الشرطة مركز ورئیس جندوبة
 ورؤساء بجندوبة الوطني األمن مراكز ورؤساء بجندوبة البلدي
 كل مكلفون بجندوبة البیئیة والشرطة بجندوبة الوطني الحرس مراكز

  .القرار ھذا بتنفیذ یھمــھ ما في

                                    

  بلدیة رئیس
  عیادي  عمار

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

 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد مداوالت

                                                               
  ــديالبلـــــ المجلس جلسة محضـــــــــــر

   االستثنائیـــــــة جلستھ في

  2020 سبتمبر 02 األربعاء

 02األربعاء یوم  من صباحا والنصف العاشرة  الساعة على     
 بلدیــــة رئیس العیادي عمار السید ترأس  2020 سبتمبر

 فردیة إستدعاءات وبعد  البلدي للمجلس إستثنائیة جلسة جندوبـــــة
 عـدد تحت ومسجلة  البلدي لسالمج أعضاء السادة إلى وجھت

 وبعـد، تحیة " نصھا ھذا  2020 أوت 31 بتاریـخ 3597
 جلستھ في البلدي المجلس إجتماع لحضور بدعوتكم أتشرف

 الساعة على 2020 سبتمبر 02 األربعاء یـوم وذلك اإلستثنائیة
 المواضیع في للنظر  وذلك البلدیة بمقر صباحا والنصف العاشرة

  : التالیة

 فیروس عدوى انتشار من للوقایة بلدیة قرارات على صادقةالم-1
  .المستجد كورونا

 الخصوصیة التراتیب مخالفة لزجر إداریة خطایا على المصادقة-2
   العامة والنظافة الصحة لحفظ

 والتجدید التھذیب وكالة مشروع في البلدیة انخراط على الموافقة-3
  .للسكن تخصص تقاسیم إحداث حول العمراني

  .استثنائیة مساعدة استعمال برنامج تحدید على الموافقة-4

  :ذكرھم اآلتي األعضاء السادة حضر

  البلدیة لرئیس الثاني المساعد:بنعثمان كمال-

  المفتوحة والحوكمة الدیمقراطیة لجنة رئیس:خمیري عبید-

  بلدي مستشار:الھاللي حسان-

   بلدي مستشار:السالمي منیر-

  بلدي مستشار:خلفاوي بسمة-

  بلدي مستشار:عیادي حلیم-

   والریاضة والشباب الطفولة لجنة رئیس:عوادي الدین نور-

  واألسرة المرأة شؤون لجنة رئیسة :الجوادي رحمة-

   البلدي المجلس لرئیس الثالث المساعد:كرعاوي بسمة-

  بلدیة مستشارة:سعیدي حنان-

  بلدي مستشار:مازني عادل -
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  بلدي مستشار:الورغي رمزي-

  بلدي مستشار:لخزريا رامي-

   بلدیة مستشارة:العیادي إنصاف-

   البلدیة لرئیس األول المساعد:إینوبلي إیناس-

  الخدمات وإسداء اإلداریة الشؤون لجنة رئیس:الخزري سمیر-

  بلدیة مستشارة:طویھري ناریمان-

  بلدیة مستشارة:عیادي سناء-

   بلدي مستشار:عیادي فطیمة-

  والتقییم والتواصل ماإلعال لجنة رئیسة:خمیري خولة-

  بلدیة مستشارة:عوادي سماح-

   الالمركزي التعاون لجنة رئیسة:غنجاتي تقوى -

  : والسادة السیدات من كل عذر بدون تغیب و       

  العمرانیة والتھیئة األشغال لجنة رئیس:العبیدي الرحمان عبد-

  بلدیة مستشارة:معروفي نائلة-

  البلدیة سلرئی الرابع المساعد:غربي بلقاسم-

  بلدي مستشار :مناعي عمر-

  بلدیة مستشارة:غزواني وداد-

  بلدي مستشار:الحیدري صالح-

  بلدیة مستشارة:شرفي رفقة-

   والتعلیم والتربیة والثقافة الفنون لجنة رئیس:عبیدي یونس-

  بلدي مستشار:السلطاني توفیق-

 ومتابعة واالقتصادیة المالیة الشؤون لجنة رئیسة:مشرقي بسمة-
   لتصرفا

  بلدي مستشار:مازني أریج-

  بلدیة مستشارة:قاسمي منیة-

  بلدي مستشار:السلطاني مبروك-

  . للبلدیة العام الكاتب الضویوي سفیان السید الجلسة حضر كما

 مقتضیات حسب القانوني النصاب اكتمال من التثبت وبعـــــــــــد
 ماي 09 فـي المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون

 من حضرھا من بكل مرحبا الجلسة البلدیة رئیس السید افتتح 2018
 بجدول  المطروحة المواضیع عرض في شرع ثم األعضاء السادة
  :البلدي المجلس قبل من للتداول الجلسة أعمال

 فیروس عدوى انتشار من للوقایة بلدیة قرارات على المصادقة-1
  : كورونا

 أعضاء من الحضور بالسادة بامرح الجلسة البلدیة رئیس السید افتتح
 البالد بھا تمر التي الصحیة بالصعوبات مذكرا البلدي المجلس
 فیروس عدوى انتشار بسبب خاصة جندوبة ووالیة ككل التونسیة
 جندوبة بلدیة منطقة سیما ال اإلصابة حاالت وتكاثر المستجد كورونا

 جراءاتاإل من جملة بإتخاذ اإلسراع البلدي المجلس على یتوجب مما
 أسباب من والتقلیص المواطنین وصحة سالمة على حفاظا الوقائیة
 والوضع اإلعتبار بعین األخذ مع الفیروس ھذا عدوى إنتشار

 على تأثیر من البلدیة للقرارت یكون قد وما واإلقتصادي اإلجتماعي
 وإنخراط كبرى إجتھادات تتطلب صعبة معادلة وھي القطاعین ھذین

 مكونات ومختلف والمحلیة الجھویة الھیاكلو السلطات جمیع من
 على إجراءات من إقراره تم ما مع تناغم وفي المدني المجتمع
  .الوقائیة اإلجراءات نجاعة لضمان سویا والعمل الوطني المستوى

 من جملة إلى األعضاء السادة تطرق والتداول النقاش وبعد
  : یلي كما المقترحات

 تجانس ھناك یكون أن یجب أنھ ميالسال منیر البلدي المستشار بین
 الفترة تقتضیھ وما  البلدي المجلس قبل من المتخذة القرارات بین

 العمومیة اإلدارات كافة على اإلجراءات ھذه تعمیم مع القادمة
 وطالبي المواطنین صحة على للحفاظ الحرة المھن وأصحاب
 ھذه نم الالزمة النجاعة لضمان الالزمة التدابیر وإتخاذ الخدمات
  . القرارات

 أن بنعثمان كمال السید البلدیة لرئیس الثاني المساعد بین جھتھ من
 األماكن تخص البلدي المجلس علیھا سیصادق التي القرارات

 المؤسسات استثناء مع مراقبتھا للبلدیة یمكن التي والفضاءات
 البرتوكول وتطبیق بمراقبتھا الخاصة ھیاكلھا لھا التي التربویة
  .الحرة المھن أصحاب على أیضا ینطبق ما وھو الصحي

 توجیھ ضرورة الورغي رمزي البلدي المستشار أفاد جھتھ من
 مراقبة قصد المختصة للمصالح اإلذن حول الجھة والي للسید مراسلة

 جھات من بالسلع الكبرى والمغازات الفضاءات تزوید شاحنات
  .المواطنین صحة على حفاظا أخرى

 من أنھ المفتوحة والحوكمة التشاركیة یمقراطیةالد لجنة رئیس بین
 غلق عدم ھو الفترة ھذه في بھ المعمول التمشي فان المبدأ حیث

 الفیروس ھذا انتشار لتجنب الالزمة اإلحتیاطات أخذ وإنما المحالت
 كل إستنفاذ بعد اإلقتضاء عند اضطراري إجراء الغلق عقوبة لتبقى

  .اإلداریة المحاوالت

 على باإلجماع الحاضرین البلدي المجلس أعضاء صادق  الختام وفي
 وتھم كورونا فیروس من الوقائیة اإلجراءات من جملة إتخاذ

  : یلي كما وھي بلدیة قرارات في وتجسیدھا التالیة القطاعات



  60عــــــدد   2020 بتمبرس 8––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   3028صفحــة 

  المقاھي-

   المرطبات وبیع المخابز-

  المطاعم-

  الكبرى التجاریة المساحات-

  األفراح قاعات-

  االنترناتو األلعاب قاعات-

  الخاصة المكتبات-

  الحالقة قاعات-

  االستشفائیة الصحة مراكز-

  الحمامات-

 والي للسید مراسلة توجیھ ضرورة البلدي المجلس أعضاء أقر كما
 المختصة السلطات مع القرارات ھذه تنفیذ على للمساعدة جندوبة
 السلع تنقل التي الشاحنات لمراقبة األمر یھمھ لمن اإلذن وإعطاء

 الالزمة النجاعة لضمان التونسیة البالد من أخرى جھات من لموادوا
  .كورونا فیروس عدوى مخاطر من

 المھن أصحاب یدعو إعالن نشر بضرورة البلدي المجلس طالب كما
 ومراسلة الصحي البرتوكول بإجراءات اإللتزام لضرورة الحرة

 تالتعلیما إعطاء على للحرص والتجارة للصناعة الجھوي لإلتحاد
 سیارات وأصحاب للعموم مفتوحة محالت أصحاب من لمنظوریھ

 نشر مع الصحي بالبرتوكول لإللتزام الریفي والنقل والتاكسي األجرة
 واإلدارات العمومیة اإلدارات تدعو وتحسیسیة توعویة إعالنات

 الوقائیة اإلجراءات كل إحترام على العمل ضرورة إلى البنكیة
 كورونا وباء النتشار بالتصدي الخاص الصحي بالبرتوكول المضمنة

   ...البرید مراكز مثل الخدمات طالبي من ھام عدد یومیا تستقبل التي

 الخصوصیة التراتیب مخالفة لزجر إداریة خطایا على المصادقة -2
  العامة والنظافة الصحة لحفظ

 2016 لسنة 30 عدد القانون من مكرر 10 الفصل بأحكام عمال
 لسنة 59 عدد للقانون والمتمم المنقح 2016 أفریل 05 في مؤرخ

 حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 أوت 14 في المؤرخ 2006
 للقرارات وإعتبارا المحلیة للجماعات الراجعة بالمناطق الصحة
 ھذه نجاعة ولضمان كورونا فیروس لعدوى للتصدي المتخذة البلدیة

 خطیة یطبتسل یقضي مقترح البلدي أنظار على یعرض القرارات
 الصحة لحفظ الخصوصیة للتراتیب المخالفات مختلف على إداریة

 العائلیة وبالفضاءات للعموم المفتوحة بالمحالت العامة والنظافة
 من وغیرھا األفراح وقاعات والصناعیة المھنیة وبالمحالت الخاصة

 المخالفات ھذه وتحدید للمواطنین خدمات تقدم التي الخاصة المحالت
  : یلي كما

 كورونا فیروس من للوقایة الصحي البرتوكول إحترام عدم-
  .المستجدّ 

 وتوابعھا للعموم المفتوحة المحالت تنظیف وجوبیة إحترام عدم-
  . التنظیف ومواد التطھیر مواد واستعمال

 المغلقة الفضاءات داخل بأنواعھ الورق ولعب الشیشة شرب-
  .للمقاھي

 والمطاعم المقاھي خلدا الجسدي التباعد قواعد إحترام عدم-
  .الكبرى التجاریة والمساحات

 ذات واألكل للشرب المعدة األواني استعمال بوجوبیة اإللتزام عدم-
 على للعموم األكالت لتقدیم المخصصة بالمحالت الواحد اإلستعمال

 – عادیة مطاعم – سیاحیة مطاعم) وأنوعھا أصنافھا اختالف
  .( خاصة عائلیة تفضاءا -بیتزاریا – خفیفة أكلة محالت

 المیاه بدورات الالزمة التنظیف ومواد الصابون مادة توفیر عدم-
  .للعموم المفتوحة المحالت بمختلف

 التجاریة المساحات داخل قانونا بھ المسموح العدد إحترام عدم-
  .األفراح وقاعات الخاصة العائلیة وبالفضاءات الكبرى والمغازات

 قبل من علیھ المصادق راريالح القیس معدات استعمال عدم-
 المحالت بمداخل للحرفاء المطھر والجال العمومیة الصحة مصالح

 العائلیة وبالفضاءات األفراح وبقاعات الكبرى والمغازات التجاریة
  .الخاصة

 الواحد اإلستعمال ذات األواني استعمال بوجوبیة اإللتزام عدم-
  .األفراح بقاعات

 الصحیة للشروط تستجیب مھیأة رفوف في الخبز مادة وضع عدم-
  . قبلھم من المادة ھذه لمس عدم یضمن مما الحرفاء عن وبعیدا

 المحالت بمختلف الواقیة الكمامات ارتداء إجباریة احترام عدم-
 تجاریة ومحالت كبرى تجاریة مساحات من للعموم المفتوحة
 للعموم مفتوح محل وكل والمخابز المھن مختلف ومحالت صغرى

  .للحرفاء مباشرة بصفة ماتخد یؤدي

 ألكثر المناشف ونفس للحالقة المخصصة المعدات نفس استعمال-
  الحالقة محالت أصحاب قبل من حریف من

 األموال قبض على فقط دوره یقتصر استخالص عون توفیر عدم-
 األكلة ومحالت والمخابز المطاعم داخل االستخالص بعملیات والقیام
  .باتالمرط بیع ومحالت الخفیفة

 فیروس عدوى إلنتشار الوقائیة اإلجراءات بمختلف اإللتزام عدم-
  .للعموم المفتوحة بالمحالت والخاصة كورونا

 لسنة 30 عدد القانون وعلى المقترحات ھذه على اإلطالع وبعد
 أعاله المتعرض 2006 لسنة 59 عدد للقانون المنقح 2016
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 یمكن التي ةاإلداری بالخطایا المتعلق مكرر 10 الفصل وخاصة
 حفظ بتراتیب الملحقة المخالفات لزجر إتخاذھا المحلیة للجماعات

 أعضائھ كافة بإجماع البلدي المجلس وافق العامة والنظافة الصحة
 دینار ثالثمائة قدرھا مالیة خطیة تطبیق على الحاضرین

 التراتیب مخالفات من لمخالفة مرتكب كل على (د300,000)
 ھذه في والترفیع أعاله علیھا لمنصوصا الصحة لحفظ الخصوصیة

 مع العود حالة في (د 500,000) دینار خمسمائة إلى الخطیة
 تطبق أن على اإلقتضاء عند المخالف للمحل غلق قرار إتخاذ إمكانیة

 اإلخالل لتفادي وإنذاره المخالف على التنبیھ بعد اإلداریة الخطیة ھذه
 تسلط علیھ التنبیھ تاریخ من أیام سبعة یتجاوز ال أجل في المذكور

 لھ یوجھ أن بعد البلدیة رئیس من معلل بقرار المالیة الخطیة بعدھا
 المنصوص األعوان قبل من الغرض في وسماع معاینة محضر

 للقانون المنقح 2016 لسنة 30 عدد القانون من 03 بالفصل علیھم
 الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 لسنة 59 عدد

 اإلجراءات مختلف واستیفاء المحلیة للجماعات لراجعةا بالمناطق
 القانون یقره ما حسب الخطایا واستخالص المخالفین بتتبع الخاصة
  . سلفا المذكور

 والتجدید التھذیب وكالة  مشروع في البلدیة انخراط على الموافقة-3
  .للسكن تخصص تقاسیم إحداث حول العمراني

 والتھذیب التجدید وكالة عن الصادر اإلعالن على اإلطالع بعد
 بمشاریع المتمتعة البلدیات بعض الختیار مناظرة فتح حول العمراني

 مشاریع إلنجاز الثاني الجیل برنامج ضمن شعبیة أحیاء تھذیب
 مقاییس حسب وذلك الفوضوي البناء لتفادي للسكن تخصص تقاسیم

 حسب أخرى عن بلدیة وأفضلیة األولویات لتحدید معینة وشروط
 المذكورة الوكالة بموقع والصادر الغرض في الصادر ألنموذجا

 الملفات لتقدیم أجل كآخر 2020 سبتمبر 21 یوم فیھ حدد والذي
 مبدأ على للموافقة البلدي المجلس أنظار على الموضوع یعرض لذلك

 للوكالة وإرسالھ الغرض في ملف وإعداد المشروع ھذا في اإلنخراط
  .اآلجال في

 المشاریع ھذه لمثل المضافة للقیمة وإعتبارا التداولو النقاش وبعد
 تنفیذ في وحرفیتھا العمراني والتجدید التھذیب وكالة تقدمھا التي

 قبل من إقتناؤھا سیتم ستقترح التي العقارات أن وبإعتبار المشاریع
 على باإلجماع الحاضرین البلدي المجلس أعضاء وافق األخیرة ھذه

 حسب الغرض في ملف وإعداد المناظرة ھذه في البلدیة مشاركة
 إشھاره تم الذي واألنموذج العمل بورقة علیھا المنصوص الشروط

 في ونجاحھا الوكالة جدیة أن معتبرین موقعھا على الوكالة قبل من
 جندوبة بلدیة علیھا تعتمد التي الممیزات أھم من یعتبر تعھداتھا تنفیذ

  .المشاریع ھذه بمثل ستتمتع التي البلدیات بین من إلختیارھا

  .استثنائیة مساعدة استعمال برنامج تحدید على الموافقة-4

 العام المدیر السید عن صادر مكتوب البلدیة رئیس السید أحال
 مساعدة تحویل حول المحلیة الجماعات ومساعدة القروض لصندوق

 إلنجاز (أد 500) دینار ألف خمسمائة بقیمة جندوبة لبلدیة استثنائیة
 للشرب الصالح الماء شبكة وتجدید البلدیة الطرقات تعبید مشروع

 العلمي الدلیل وفق المذكور للصندوق التمویل ملف تقدیم یتم أن على
 حتى 2021 جانفي شھر موفى أقصاه أجل في األخیر بھذا الخاص

  . المذكورة المساعدة تلغى ال

 2020 سبتمبر 01 یوم الغرض في المنعقدة العمل لجلسة وإعتبارا
 الجماعات ومساعدة القروض لصندوق الجھوي الفرع ممثل مع

 وعرض المسألة ھذه توضیح ضرورة على أكد الذي المحلیة
 في بالمطلوب الصندوق وإفادة البلدي المجلس أنظار على الموضوع

  .ممكن وقت أقرب

 القیام المیاه وتوزیع الستغالل الوطنیة الشركة مصالح لتولي وإعتبارا
 في المدینة بوسط للشراب الصالح الماء لشبكة دیدھاوتج یلزم بما

 فإن وبالتالي الطرقات تعبید مشروع تعطیل في سببا كان الذي الجزء
 المنحة ھذه تبویب إعادة في النظر لھ یعود البلدي المجلس

 وتقدیم األخیرة ھذه وخصوصیة یتماشى بمشروع وتخصیصھا
 الجماعات ةومساعد القروض صندوق لمصالح الغرض في مراسلة
  .اإلعتماد ھذا إلغاء یقع ال حتى الغرض في مقترح صحبة المحلیة

 أعضاء اقترح والنقاش التداول وبعد شرحھ تقدم ما على بناء
 تخصیص یقع أن الحاضرین أعضائھ كافة بإجماع البلدي المجلس

 السنوي البلدي المخطط مشاریع لتمویل اإلستثنائیة المنحة ھذه
  :باراتإعت لعدة وذلك 2021

 بإنجاز المیاه وتوزیع الستغالل الوطنیة الشركة مصالح تكفل-
 توفر عدم بسبب منھا بدال إنجازھا تعتزم البلدیة كانت التي األشغال

  .سابق وقت في المذكورة الشركة لدى اإلعتمادات

 الحاضر الوقت في المدینة وسط الطرقات تعبید أشغال إنتھاء عدم-
 إضافات من األشغال ھذه عنھ ستسفر ما وإنتظار التأني یتطلب مما
 على إعتمادا جدید مشروع أو صفقة ملحق سواء برمجة تستدعي قد

 قبل من بھا المعمول اإلجراءات تقتضیھ ما وكل التشاركیة المقاربة
    .المحلیة الجماعات ومساعدة القروض صندوق

 قدرتھا وعدم كورونا فیروس جائحة بسبب البلدیة موارد تضرر-
 البلدي المخطط مشاریع لتمویل الالزمة اإلعتمادات تخصیص على

 غیر المساعدة على فقط اإلقتصار سیتم حیث 2021 السنوي
 یستقیم وال منطقي غیر أمر وھو أد 637بـــ والمقدرة الموظفة
 مساحتھا لتصل بھا البلدي النظام وتعمیم توسعتھا تمت لبلدیة بالنسبة

 ألف 100 من وأكثر كتارھ 987 عن عوضا ھكتار ألف 45 الى
 الموظفة غیر المساعدة ھذه ألن ساكن ألف 43 عن عوضا ساكن
 تمویل توفیر على قادرة غیر البلدیة وأن خاصة جدا ضعیفة تعتبر
 2020 سنة موارد في النقص بإعتبار اإلدخار خالل من ذاتي

 تراجع بإعتبار األخیرة ھذه تقدیرات من % 20 یتجاوز قد والذي
 مداخیل مثل البلدیة للمتلكات بالنسبة تسجیلھا لمنتظرا المداخیل
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 والتجاریة الصناعیة الصبغة ذات المؤسسات على والمعلوم األسواق
 حل إیجاد ضرورة یتطلب ما وھو الحصر ال المثال سبیل على

 البلدي المخطط مشاریع إلنجاز المخصصة اإلعتمادات في للترفیع
 بخمسمائة المقدرة إلستثنائیةا المساعدة ضم اقتراح وبالتالي 2021

 للبلدیة تكون حتى الموظفة غیر للمساعدة (أد 500) دینار ألف
 البلدي المخطط خالل المواطنین لطلبات االستجابة على القدرة

2021.  

 كافة بإجماع المقدم المجلس مقترح فإن تقدم ما على وبناء لذلك
 ودعم ساكنینللمت مصلحة وفیھ عملیا یبرره ما لھ الحاضرین أعضائھ

  .المالیة صعوباتھا لتجاوز للبلدیة

  الیوم نفس من النھار منتصف الساعة حدود في الجلسة ورفعت

  

  بلدیة رئیس
  عیادي  عمار

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

  الدماء غار

  

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 رتبة إلى تثنائیةاإلس للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

  المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  . 2020 سنة بعنوان غارالدماء بلدیة

  بلدیة رئیس
  الشعابي  قدور

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

  أكودة

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 یتعلق 2020 سبتمبر 1 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من بمقرر

 عملة النتداب المھنیة واالختبارات باالمتحانات خارجیة مناظرة بفتح
  2020 سنة بعنوان التعاقد طریق عن

 یتعلق 2020 سبتمبر 01 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس مقررمن   
  النتداب المھنیة واالختبارات باالمتحانات خارجیة مناظرة بفتح
  . 2020 سنــة بــعنوان التعاقـــــــد طریق عن عملة

  أكودة بلدیة رئیس إن

   ، الدستور على إطالعھ بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنـة 29 عـدد األساسي القانون وعلى 
  لمحلیةا الجماعات بـمجلة والمتعلق 2018 ماي

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات
 المرسوم وخاصة أوتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

   . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 المتعلق 1957 جانفي 09 فــــــي المؤرخ األمــــــــر وعلى   
  .أكـــــــــــــودة بلدیة بــــــإحــــــداث

 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى   
 بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998دیسمبر18

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة
  .اإلداریة

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

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

 جلستھا في الثالثة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مصادقة وعلى  
 الحاصل الشغور على 2020 أوت11 في المؤرخة الثانیة

   .والمتأكـــــد

  : یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 النتداب مھني واختبار إمتحان أكودة ببلدیة یفتح : األول الفصل    
   :التالي الجدول قتضیاتلم وفقا التعاقد طریق عن عامال 07 عدد

 العملة عدد المطلوب االختصاص باالنتداب المعنیة األصناف الوحدة
  انتدابھم المزمع

  03 فضالت رافع الثالث الصنف األولى

   03ثقیل وزن سائق الخامس الصنف الثانیة

  01عمومي تنویر كھربائي

 30 یوم المھنیة واالختبارات اإلمتحانات تجرى : الثاني الفصل 
  .الموالیة واألیام 2020 مبرسبت

 17 یـــــــوم الترشحــــــات قائمة ختـــــم یقع : الثالث الفصل
  .  2020سبتمبر

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل
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 یتعلق 2020 جویلة 19  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 یتعلق 2020 جویلیة 20 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من بمقرر

  مباشرة أعلى صنف الى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان فتحب

 بفتح یتعلق 2020 جویلیة 20 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من   
  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان

  أكودة بلدیة رئیس إن

   ، الدستور على إطالعھ بعد

 09 في لمؤرخا 2018 لسنـة 29 عـدد األساسي القانون على   
  المحلیة الجماعات بـمجلة والمتعلق 2018 ماي

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات
 المرسوم وخاصة أوتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

   . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 المتعلق 1957 جانفي 09 فــــــي المؤرخ األمــــــــر وعلى   
  .أكـــــــــــــودة بلدیة بــــــإحــــــداث

 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى   
 بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998دیسمبر18

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة
  .اإلداریة

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

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى   
  . الحكومة اءأعض بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

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

 بضبط المتعلق 2020 جویلیة 20 في المؤرخ المقرر وعلى   
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف الى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد

  . 2020 سنة بعنوان أكودة

  : یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 من العملة لترقیة مھني إمتحان أكودة ببلدیة یفتح : األول الفصل    
 التالي الجدول لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف

:  

  : الثانیة الوحدة ضمن-1

  الوحدة

 عن ھمترقیت المراد العملة عدد إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني امتحان طریق

  05الرابع الصنف الثانیة الوحدة

  02   الخامس الصنف

  01   السادس الصنف

 2020 أكتوبر 02 یوم المھنیة اإلمتحانات تجرى : الثاني الفصل 
  .الموالیة واألیام

  2020سبتمبر  1 یــوم ـاتالترشح قائمة ختـــــم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

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

  النفیضة

  

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  .النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  .النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

  النفیضـــــــــــــــــة بلدیـــــــــــة رئــــیس إن 

  ستور،الد على اإلطالع بعد 

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

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

 اریةاإلد 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 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى 
  النفیضة



  60عــــــدد   2020 بتمبرس 8––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   3032صفحــة 

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

  بالبلدیات، الترسیم و                          

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس  قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :ــــــــــــــــــليیــ مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 األمر من 41 الفصل ألحكام تطبیقا النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة
 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط علقالمت
  .العمومیة لإلدارات

 بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة تتم  :الثاني الفصل
 طریق عن النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
   القرار بھذا المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثالث الفصل 
 األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجون المساعدون المتصرفون

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي
  . رتبتھم في األقل على سنوات (4) أقدمیة بلوغھم عند

 في حقھم المعنیین األعوان جمیع استیفاء حین إلى :الرابـــــع الفصل
 دورتان المساعدون المتصرفون لفائدة سنویا تفتح االستثنائیة الترقیة
   .أشھر ستة كل دورة بمعدل االستثنائیة للترقیة

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح :الخامس الفصل
  : یضبط البلدیة رئیس من مقرر

  للتناظر لمعروضةا الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : السادس الفصل
 الوثائق على وتشتمل البلدیة لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  :التالیة

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو البلدیة رئیس لقب من ممضاة الخدمات في قائمة-

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السابع الفصل
  . یةالبلد رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:الثامن الفصل
  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في االقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 واناألع في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
  .البلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر :عشر الحادي الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات اإللكترونیة والبوابة المحلیة

  .یةللبلد

  2020 أوت 27 : في النفیضة

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  .النفیضة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018
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 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 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم و 

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 27 في المؤرخ ةالنفیض بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك  متصرف
  .النفیضة

  یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 20 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020أكتوبر

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
   2020 سنة بعنوان العمومیة

 :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
     . (02)  ینخطت

 سبتمبر 18 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل
2020 .  

  2020 أوت 27 في النفیضة

  بلدیة رئیس    
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 علقیت 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد 
  .النفیضة

 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك دمساع 
  .النفیضة

  النفیضـــــــــــــــــة بلدیـــــــــــة رئــــیس إن    

  الدستور، على اإلطالع بعد       

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد قانونال 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 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ مراأل وعلى 
  النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم و                          

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس  قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 من 41 الفصل ألحكام تطبیقا النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

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

 مساعد متصرف رتبة إلى ستثنائیةاال الترقیة تتم  :الثاني الفصل
 النفیضة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن
   . القرار بھذا
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 أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثالث الفصل 
 األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا جونالمدم التصرف كتبة

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي
  . رتبتھم في األقل على سنوات (4) أقدمیة بلوغھم عند

 في حقھم المعنیین األعوان جمیع استیفاء حین إلى :الرابـــــع الفصل
 للترقیة دورتان التصرف كتبة لفائدة سنویا تفتح االستثنائیة الترقیة

   .أشھر ستة كل دورة بمعدل االستثنائیة

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح :الخامس الفصل
  : یضبط البلدیة رئیس من مقرر

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 اإلداري التسلسل ریقط عن الترشح ملفات تقدم : السادس الفصل
 الوثائق على وتشتمل البلدیة لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  :التالیة

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السابع الفصل
  . البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:الثامن الفصل
  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في االقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
  .البلدیة رئیس رفط من أعاله إلیھا المشار

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر :عشر الحادي الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات اإللكترونیة والبوابة المحلیة
                                                          للبلدیة

  2020 أوت  27 : في النفیضة  

  بلدیة رئیس   
  حمودة  لطیفال عبد

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس

  .النفیضة

 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس

  .النفیضة

  النفیضـــــــــــــــــة بلدیـــــــــــة رئــــیس إن    

  الدستور، على اإلطالع بعد       

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى 
  النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم و                          

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس  قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :یــــــــــــــــــــلي ــــــــــــــــامــــــــ قـــــــــــــــــــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 من 41 الفصل ألحكام تطبیقا النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 فیفري 25 في مؤرخال 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر
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 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة تتم  :الثاني الفصل
 عن النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 بھذا المبینة واإلجراءات لمقاییسل وفقا بالملفات داخلیة مناظرة طریق
   . القرار

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثالث الفصل 
 من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجون المستشارون المتصرفون

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر
  . رتبتھم في األقل على سنوات (4) أقدمیة بلوغھم عند 2020

 في حقھم المعنیین األعوان جمیع استیفاء حین إلى :الرابـــــع الفصل
 دورتان المستشارون المتصرفون لفائدة سنویا تفتح االستثنائیة الترقیة
   .أشھر ستة كل دورة بمعدل االستثنائیة للترقیة

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح :الخامس الفصل
  : یضبط البلدیة رئیس من مقرر

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : السادس الفصل
 الوثائق على وتشتمل البلدیة لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  :التالیة

  نائیةاالستث للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 یھاإل المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السابع الفصل
  . البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:الثامن الفصل
  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في االقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا كامألح طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
  .البلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر :عشر الحادي الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلیة اتللجماع اإللكترونیة والبوابة المحلیة
                                                          للبلدیة

  2020 أوت 27 : في النفیضة

  بلدیة رئیس     
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في خمؤر النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
  .2020 سنة بعنوان النفیضة

 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة رقیةللت بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
  .2020 سنة بعنوان النفیضة

  .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 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
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 2020 أوت 27 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  .لنفیضةا بلدیة

  یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 20 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020أكتوبر

 شتركالم اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
     .  خطط 03

 سبتمبر 18 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل
2020 .  

  2020 أوت 27 : في النفیضة

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 یتعلق  2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
  .2020 سنة بعنوان النفیضة

 یتعلق  2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
  .2020 سنة بعنوان النفیضة

  .النفیضة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون لىوع
   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 بإحداث 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

  بالبلدیات، الترسیم و                          

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 27 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

  .النفیضة بلدیة لفائدة  المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 20 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020أكتوبر

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
     (02) بخطتین

 سبتمبر 18 الجمعة یوم حاتالترش قائمة ختم یقع :الثالث الفصل
2020 .  

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك دمساع
  .2020 سنة بعنوان النفیضة

 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .2020 سنة بعنوان النفیضة

  .النفیضة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018
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 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 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم و                          

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

  .العمومیة اتلإلدار المشترك اإلداري

 2020 أوت 27 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
  .النفیضة بلدیة

  یــــــــــــــــــــلي امــــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــرر

 20 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020أكتوبر

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط دعد حدد :الثاني الفصل
     .  ( 02) خطتین

 سبتمبر 18 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل
2020.  

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت  27في مؤرخ فیضةالن بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار 
  .النفیضة

 یتعلق 2020 أوت  27في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى ستثنائیةاال للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار 
  .النفیضة

  النفیضـــــــــــــــــة بلدیـــــــــــة رئــــیس إن    

  الدستور، على اإلطالع بعد       

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

 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 ؤرخالم 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى 
  النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم و                          

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس  قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 رقیةللت التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 من 41 الفصل ألحكام تطبیقا النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .ةالعمومی لإلدارات المشترك

 مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة تتم  :الثاني الفصل
 النفیضة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن
   . القرار بھذا

 أعاله إلیھا شارالم الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثالث الفصل 
 الحكومي األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجون المتصرفون
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 عند 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد
  . رتبتھم في األقل على سنوات (4) أقدمیة بلوغھم

 في حقھم المعنیین األعوان جمیع استیفاء حین إلى :الرابـــــع الفصل
 للترقیة دورتان المتصرفون لفائدة نویاس تفتح االستثنائیة الترقیة

   .أشھر ستة كل دورة بمعدل االستثنائیة

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح :الخامس الفصل
  : یضبط البلدیة رئیس من مقرر

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : سادسال الفصل
 الوثائق على وتشتمل البلدیة لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  :التالیة

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج وأ المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السابع الفصل
  . البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:الثامن الفصل
  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في االقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 ناظرةالم في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
  .البلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر :عشر الحادي الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات اإللكترونیة والبوابة المحلیة
  .للبلدیة

  2020 أوت 27: في النفیضة 

  بلدیة رئیس  
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  النفیضة

 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ فیضةالن بلدیة رئیس من قرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .النفیضة

  النفیضـــــــــــــــــة بلدیـــــــــــة رئــــیس إن    

  الدستور، على اإلطالع بعد       

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

 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 یعجم وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى 
  النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس  قرار ىوعل
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
 من 41 الفصل ألحكام تطبیقا النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر
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 دارياإل بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة الترقیة تتم  :الثاني الفصل
 طریق عن النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 القرار بھذا المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرة

.   

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرة رشحیت أن یمكن :الثالث الفصل 
 األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجون اإلدارة مستكتبو

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي
  . رتبتھم في األقل على سنوات (4) أقدمیة بلوغھم عند

 في محقھ المعنیین األعوان جمیع استیفاء حین إلى :الرابـــــع الفصل
 للترقیة دورتان اإلدارة مستكتبو لفائدة سنویا تفتح االستثنائیة الترقیة

   .أشھر ستة كل دورة بمعدل االستثنائیة

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح :الخامس الفصل
  : یضبط البلدیة رئیس من مقرر

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : السادس الفصل
 الوثائق على وتشتمل البلدیة لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  :التالیة

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  النتدابا قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السابع الفصل
  . البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:الثامن الفصل
  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في االقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین ئمةقا تضبط :العاشر الفصل
  .البلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر :عشر الحادي الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات اإللكترونیة والبوابة المحلیة
  .للبلدیة

  بلدیة رئیس    
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  .النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة ئیسر من قرار 
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  .النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

  النفیضـــــــــــــــــة بلدیـــــــــــة رئــــیس إن    

  ور،الدست على اإلطالع بعد       

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى 
  النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم و                          

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 27/02/2020
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 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس  قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :ــــــــــــــــليیــــ مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 األمر من 41 الفصل ألحكام تطبیقا النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة
 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط قالمتعل
  .العمومیة لإلدارات

 بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة تتم  :الثاني الفصل
 طریق عن النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 لقرارا بھذا المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرة

.   

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثالث الفصل 
 األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجون المساعدون المتصرفون

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي
  . رتبتھم في األقل على سنوات (4) أقدمیة بلوغھم عند

 في حقھم المعنیین األعوان جمیع استیفاء حین إلى :الرابـــــع الفصل
 دورتان المساعدون المتصرفون لفائدة سنویا تفتح االستثنائیة الترقیة
   .أشھر ستة كل دورة بمعدل االستثنائیة للترقیة

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح :الخامس الفصل
  :یضبط البلدیة رئیس من مقرر

  للتناظر معروضةال الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : السادس الفصل
 الوثائق على وتشتمل البلدیة لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  :التالیة

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السابع الفصل
  . ةالبلدی رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:الثامن الفصل
  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في االقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 اناألعو في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
  .البلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر :عشر الحادي الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات اإللكترونیة والبوابة المحلیة

                                                         ةللبلدی
  2020 أوت 27 : في النفیضة

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات یةداخل مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة بعنوان النفیضة

 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة بعنوان النفیضة

  .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 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفیضة
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 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 و والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 27 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .النفیضة بلدیة

  یــــــــــــــــــــلي ــــــــــــامــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــرر

 20 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020أكتوبر

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :نيالثا الفصل
     .  خطط 03

 سبتمبر 18 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل
2020 .  

  2020 أوت 27 : في النفیضة 

  بلدیة رئیس
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتحب

 النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  .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 لمؤرخا 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم و                          

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 27 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك  متصرف
  .النفیضة

  یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 20 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020أكتوبر

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى الستثنائیةا
   2020 سنة بعنوان العمومیة

 :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
     . (02)  خطتین

 سبتمبر 18 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل
2020 .  

  2020 أوت 27 في النفیضة

  بلدیة رئیس    
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة تلإلدارا المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة بعنوان النفیضة
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 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة بعنوان النفیضة

  .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 المؤسساتو المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 27 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط تعلقالم

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .النفیضة بلدیة

  یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 20 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020أكتوبر

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
     .  خطط 03

 سبتمبر 18 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل?
2020.  

  2020 أوت 27 : في النفیضة

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت  27في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة لتناظرا وكیفیة مقاییس بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار 
  .النفیضة

 یتعلق 2020 أوت  27في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات شتركالم اإلداري بالسلك  مستشار 
  .النفیضة

  النفیضـــــــــــــــــة بلدیـــــــــــة رئــــیس إن    

  الدستور، على اإلطالع بعد       

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

 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 بإحداث المتعلق 1957 فيجان 09 في المؤرخ األمر وعلى 
  النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس  قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري سلكال

  :یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 من 41 الفصل ألحكام تطبیقا النفیضة بلدیة ئدةلفا العمومیة لإلدارات

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

 مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة تتم  :الثاني الفصل
 النفیضة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات تركالمش اإلداري بالسلك

 المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن
   . القرار بھذا

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثالث الفصل 
 الحكومي األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجون المتصرفون

 عند 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 نةلس 115 عدد
  . رتبتھم في األقل على سنوات (4) أقدمیة بلوغھم

 في حقھم المعنیین األعوان جمیع استیفاء حین إلى :الرابـــــع الفصل
 للترقیة دورتان المتصرفون لفائدة سنویا تفتح االستثنائیة الترقیة

   .أشھر ستة كل دورة بمعدل االستثنائیة

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح :امسالخ الفصل
  : یضبط البلدیة رئیس من مقرر

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : السادس الفصل
 الوثائق على وتشتمل بلدیةال لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  :التالیة

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السابع الفصل
  . البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:الثامن الفصل
  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في االقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار رةالمناظ لجنة تتولى :التاسع الفصل
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
  .البلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار

 للجماعات الرسمیة لجریدةبا القرار ھذا  ینشر :عشر الحادي الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات اإللكترونیة والبوابة المحلیة
                                                         للبلدیة

  2020 أوت 27: في النفیضة

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في خمؤر 2020   لسنة 32 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .2020 سنة بعنوان النفیضة

 یتعلق 2020 أوت 27 في خمؤر النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .2020 سنة بعنوان النفیضة

  .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 اصةوخ تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
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 2020 أوت 27 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لسلكبا مساعد متصرف
  .النفیضة بلدیة

  یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 20 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 ةللترقی بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020أكتوبر

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
     .  ( 02) خطتین

 سبتمبر 18 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل
2020 . 

  2020 أوت 27 : في النفیضة 

  بلدیة رئیس    
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد 
  .النفیضة

 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد 
  .النفیضة

  النفیضـــــــــــــــــة ـــــــــةبلدیــ رئــــیس إن    

  الدستور، على اإلطالع بعد       

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة انألعو 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 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى 
  النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس  قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 من 41 الفصل ألحكام تطبیقا النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 سنةل 115 عدد الحكومي األمر
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة تتم  :الثاني الفصل
 النفیضة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا لملفاتبا داخلیة مناظرة طریق عن
   . القرار بھذا

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثالث الفصل 
 األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجون التصرف كتبة

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي
  . رتبتھم في قلاأل على سنوات (4) أقدمیة بلوغھم عند

 في حقھم المعنیین األعوان جمیع استیفاء حین إلى :الرابـــــع الفصل
 للترقیة دورتان التصرف كتبة لفائدة سنویا تفتح االستثنائیة الترقیة

   .أشھر ستة كل دورة بمعدل االستثنائیة

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح :الخامس الفصل
  : یضبط البلدیة یسرئ من مقرر

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-
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 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : السادس الفصل
 الوثائق على وتشتمل البلدیة لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  :التالیة

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السابع الفصل
  . البلدیة رئیس من قرار بمقتضى عالهأ

 كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:الثامن الفصل
  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في االقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ذاھ ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
  .البلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر :عشر الحادي الفصل
 اإللكتروني والموقع محلیةال للجماعات اإللكترونیة والبوابة المحلیة
  .للبلدیة

  2020 أوت  27 : في النفیضة 

  بلدیة رئیس     
  حمودة  اللطیف عبد

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

  زرمدین

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح

  2020 سنة بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة

  :على إطالعـھ بعد زرمدین بلدیة رئیس إن

 المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 29 عدد األساسي القانون
  ,المحلیة الجماعات بمجلة

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون  على و
     الدولـــة ألعوان العام األســاسي النظــام بضبط المتعلق 1983

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ  األمر على و
  زرمدین

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

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر على و
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة
  التأجیر، مستویات و اإلداریة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق2019

   ,بالبلدیات

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

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر على و
 الجماعات عملة ترقیة و النتداب المھنیة االختبارات برنامج و

  المحلیة،

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق على و
  الترقیة شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة

   ,البلدیات و الجھویة المجالس لةلعم اإلنتداب و 

 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة محضر على و
  2018 سبتمبر

 عدد بضبط المتعلق 2020 سبتمبر 01 في المؤرخ المقرر على و 
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة

   ، 2020 سنة بعنوان زرمدین

  :یلــي مــا قــرر

 من العملة لترقیة مھني امتحان زرمدین ببلدیة یفتح :األول الفصل
   التالي الجدول لمقتضیات وفقا ذلك و مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  الثانیة الوحدة ضمن-1

 طریق عن ترقیتھم المزمع العملة إلیھعدد الترقیة ستتم التي الصنف
  مھني امتحان
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  05        الرابع الصنف

  01                                          الخامس الصنف

     03        السادس الصنف

  01             السابع الصنف

 09 یوم زرمدین ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى :الثاني الفصل
  .الموالیة األیام و 2020 نوفمبر

  2020 أكتوبر 09 یوم الترشحات قائمة ختم یقع  : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  مرع بن  عمر

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  2020 سنة بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة مباشرة

  :على إطالعـھ بعد زرمدین بلدیة رئیس إن

 قالمتعل 2018 ماي 09 في المؤرخ 29 عدد األساسي القانون
  ,المحلیة الجماعات بمجلة

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون  على و
     الدولـــة ألعوان العام األســاسي النظــام بضبط المتعلق 1983

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ  األمر على و
  زرمدین

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

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر على و
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة
  التأجیر، مستویات و اإلداریة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق2019

   ,بالبلدیات

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

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر على و
 الجماعات عملة ترقیة و بالنتدا المھنیة االختبارات برنامج و

  المحلیة،

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق على و
  الترقیة شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة

   ,البلدیات و الجھویة المجالس لعملة اإلنتداب و 

 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة محضر على و
  2018 سبتمبر

  ,2020 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر یثح و 

  :یلــي مــا قــرر

 2020 سنة بعنوان ترقیتھم المراد العملة عدد یضبط :األول الفصل
   :التالي الجدول بیانات حسب

 عدد   ترقیتھم المزمع للعملة الجملي الصنفالعدد          الوحدة
 عدد   (%50)مھني امتحان طریق عن ترقیتھم المزمع العملة
  (%50)باالختیار ترقیتھم المراد العملة

                     10          الرابع الصنف    الثانیة الوحدة
           05                                                 

                             05  

                          01      الخامس الصنف              
     01                                                       

                          00  

                         06       السادس الصنف              
         03                                                   

                               03  

                        01       السابع الصنف                
     01                                                       

                         00  

  بلدیة رئیس
  عمر بن  عمر

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

  بوحجر

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 متصّرف رتبة إلى اإلستثنائیّة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیب

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
  .2020 سنة بعنوان بوحجر
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 متصّرف رتبة إلى اإلستثنائیّة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة تتركب
 بلدیّة لفائدة ومیةالعم لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس

 رئیس السیّد مقّرر بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان بوحجر
 من 2020 أوت 10 في والمؤّرخ أعاله إلیھ المشار بوحجر بلدیّة

   :السادة

                          ینوبھ من أو بوحجر بلدیّة رئیس السیّد ـ 
   رئیس بصفة :                            

    ینوبھ من أو المنستیر بوالیة البلدیّة الشؤون دائرة رئیس دالسیّ  ـ 
   عضو بصفة :                   

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصّرف المدیمغ، علي السیّد ـ
       عضو بصفة : ھالل قصر ببلدیّة رابعة درجة عام كاتب

 اإلداري بالسلك مستشار متصّرف یوسف، بن سامي السیّد ـ
  عضو بصفة :    بالبلدیّة المالیة بالشؤون مكلف مشتركال

 مكلّفة المشترك اإلداري بالسلك متصرف الصیّاح، كلثوم السیّدة ـ
   عضو بصفة :                    بالبلدیّة اإلداریة بالشؤون

  

  بلدیة رئیس     
  المحمدي  الوھاب عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
  بوحجر لبلدیّة األعوان مجموع ضبط قرار بتنقیح یتعلّق بقرار

   : التالي النحو على بوحجر بلدیّة أعوان مجموع ضبط قرار ینقّح

  : المشترك اإلداري السلك ـــ1

  علیھاالخطط المصادق الخطط المشغولةعدد الخطط الشاغرة الخطط

  رئیس متصّرف010001

   ستشارم متصّرف020204

  متصّرف000303

  مساعد متصّرف000000

  تصّرف كاتب000101

   إدارة مستكتب010001

  :(1) الجملة040610

   :  العمومیّة لإلدارات المشترك التقني السلك ـــ 2   

  علیھاالخطط المصادق الخطط المشغولةعدد الخطط الشاغرة الخطط

   أّول تقني000101

  تقني010001

  : (2) الجملة010102

  : اإلعالمیّة تقنیي و محللي لكس ـ 3

  علیھاالخطط المصادق الخطط المشغولةعدد الخطط الشاغرة الخطط

   برامج واضع010001

   : (3) الجملة010001

  :األرشیف و الوثائق في للمتصّرفین المشترك السلك ـ 4

  علیھاالخطـط المصادق الخطط المشغولةعدد الخطط الشاغرة الخطط

   األرشیف و الوثائق في مساعد متصّرف010001

   : (4) الجملة010001

   :   العملة سلك ـــ 5

 المصادق الخطط المشغولةعدد الخطط الشاغرة الخطط
   علیھاالصنفالوحدة

  األّول000000

I  

  الثاني000000

  الثالث021719

   الرابع160117

II  

  الخامس010708

   السادس060107

  السابع010001

  : (5) الجملة262652

   :  (5+4+3+2+1)العاّمة الجملــة343367

  

  بلدیة رئیس     
  المحمدي  الوھاب عبد

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

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 البلدي للمجلس الثانیة العادیّة الدورة جلسة محــضــر من بمستخرج

  2020 أوت 09 األحد یوم المنعقدة  2020 لسنة ببوحجر
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 ببوحجر البلدي للمجلس 2020 لسنة الثانیة العادیّة الدورة إنعقدت
 وألفین عشرون سنة أوت شھر من التاسع األحد یوم البلدیّة بقصر

 المحمدي الوھاب عبد : السیّد برئاسة  مساءا السابعة الّساعة على
   البلدي المجلس أعضاء والسادة السیّدات بحضور و البلدیّة رئیس

  بلدیة رئیس    
  المحمدي  الوھاب عبد

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

  الشراحیل

 یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 28 في بمؤرخ
 اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

  2019 سنة بعنوان شراحیل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 یتعلق 2020 أوت 28 في مؤرخ شراحیل بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف
   .  2019 سنة بعنوان شراحیل بلدیة

  شراحیل بلدیة رئیس إن

  ستور،الد على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق1983

 ةاإلداری الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة89

 أفریل 8 في المؤرخ 1985 لسنة 585  عدد األمر وعلى    
  .شراحیل بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى .
 و والترقیة االنتداب والیات یغص بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات الترسیم

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 27  في المؤرخ  2020 لستة 19عدد  الرئاسي األمر وعلى
  .وأغضائھا  الحكومة رئیس  بتسمیة لقالمتع  2020 فیفري

 في المؤرخ المحلیة الشؤون لوزیر النموذجي القرار وعلى 
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020 جویلیة14

 المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات

  ــــــــــيیلـــــــ قررما

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم: األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  ..القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن: 2 الفصل
 العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة

 رتبھم في المترسمون  المستشارون المتصرفون أعاله إلیھ المشار
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات(5) شرط فیھم والمتوفر

  . .الترشحات ختم تاریخ

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح: 3 الفصل
 من األقل على  بالمائة  35  بنسبة  شراحیل بلدیة رئیس من

 الشروط فیھم تتوفر الذین  المستشاریت المتصرفین مجموع
 دون  شراحیل بلدیة إلى بالنظر الراجعین و أعاله علیھا المنصوص

   - :القرار ھذا ویضبط .سواھم

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  – الترشحات قائمة غلق تاریخ --

  . المناظرة فتح تاریخ -

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

   ذاتیة سیرة-

  بھا قام التي  للخدمات  المبینة الوثائق  على یحتوي ملف --
   باإلدارة  المترشح

 قام التي  األنشطة  یتضمن  المترشح قبل من  إعداده یتم تقریر --
 المشاركة ) المناظرة  فتح  لسنة  السابقتین  السنتین  خالل   بھا
 األعمال من  من نسخ  االقتضاء عند(.... محاضرات   ملتقیات في
  بمالحظات  مصحوبا التقریر ھذا ویكون والمنشورات  والبحوث 

  . المترشح إلیھا ینتمي التي  اإلدارة رئیس

 قائمة ختم بعد یسجل حترش مطلب كل وجوبا یرفض: 5 الفصل
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط: 6 الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  ا- :بالخصوص
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 حق لھم المخول مترشحینال قائمة واقتراح الترشحات في لنظر-
  .المناظرة في المشاركة

 الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
.  

   قبولھم یمكن الذین  المترشحین قائمة إقتراح-

 تقدیم  المترشح إلیھا  ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى: 7 الفصل
 السابقتین  السنتین اللخ  المترشح بھا  قام التي األنشطة في  تقریر

   : على باإلعتماد  المناظرة فتح  لسنة 

   العمل تنظیم-

   الخدمة نوعیة-

   والبحوث والتأطیر التكوین أعمال-

   علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

   (20) والعشرین  (0)الصفر بین یترواح عدد المترشح إلى ویسند

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

 المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین
  علیھا

 أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود وفي
 ألقدمھم ةاألولوی تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة
  سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط: 9الفصل .
 لجنة من وباقتراح شراحیل بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل .
 اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات االلكترونیة والبوابة محلیةال

   .للبلدیة

  بلدیة رئیس 
  نصر بن  خلیفة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 28 في بمؤرخ
 لإلدارات المشترك اإلداري لسلكبا رئیس  متصرف رتبة إلى للترقیة

  2019 سنة بعنوان شراحیل بلدیة لفائدة العمومیة

 یتعلق 2020 أوت 28 في مؤرخ شراحیل بلدیة رئیس من قرار
 رئیس  متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 شراحیل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2019 سنة بعنوان

  شراحیل بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق1983

   اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة89

 أفریل 8 في المؤرخ 1985 لسنة 585  عدد األمر وعلى    
  .شراحیل بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  بالبلدیات الترسیم

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 27  في المؤرخ  2020 لستة 19ددع  الرئاسي األمر وعلى
  .وأغضائھا  الحكومة رئیس  بتسمیة المتعلق  2020 فیفري

 2020 أوت 28 في المؤرخ شراحیل بلدیة رئیس قرار وعلى 
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة
  .شراحیل بلدیة فائدةل

  یلـــــــــــــــــي قررما

 نوفمبر 12 الخمیس یوم ولفائدتھا شراحیل ببلدیة یفتح: األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف

   2019 .سنة

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

 أكتوبر 12 االثنین  یوم  الترشحات قائمة ختم یقع: الثالث االفصل
2020 .  

  بلدیة رئیس 
  نصر بن  خلیفة
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  صفاقس

 یتعلق 2020 ماي 31  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  صفاقس لبلدیة الھیكلي یمالتنظ بقرار

  2020 جوان 01 في مؤرخ قــــرار

  صفاقــس، بلدیة رئیس إنّ 

  الدستـور، على اإلطالع بعـد

 مــاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 فقرة 271 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلَق 2018

  منھ، 2

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلَق 1983

 اإلداریـة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات
  تممتـھ، أو نقحتـھ التي النصوص جمیـع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلَق 1884 جویلیة 16 في المؤرخ األمر وعلى
   صفاقس،

 أوت 30 في المـؤرخ 1989 لسنة 572 دعد األمر على و
 بالبلدیات إحداثھا الممكن الوظیفیة الخطط بضبط المتعلّق و 1998

 أوت 24 في المؤرخ 2000 لسنة 1886 عـدد باألمر المنقح
2000،  

 نوفمبر 28 في المـؤرخ 1990 لسنة 1967 عـدد األمر وعلى
 الجھویة و الخارجیة للمصالح الوظیفیة الخطط بنیابة المتعلّق 1990

  الوزارات، لمختلف بالنظر الراجع

 19 في المؤرخ المالیة و التخطیط و الداخلیة وزیري قرار وعلى
 الممكن الوظیفیة الخطط أنواع بضبط المتعلّق 1989 سبتمبر
 أوت 26 في المؤرخ بالقرار تنقیحھ وقع كما بلدیة بكل إحداثھا
2000،   

 علیھ المصادق 2007 ردیسمب 13 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 لبلدیة الھیكلي التنظیم بضبط المتعلق 2008 مارس 08 في

   صفاقس،

 2020 لسنة األولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
 التنظیم بمراجعة المتعلقة و 2020 مارس 6 بتاریخ المنعقدة
  صفاقس، لبلدیة الھیكلي

  : یلـي  ما قـرر

 الھیاكل على صفاقس لبلدیة التنظیمیة نیةالب تشتمل : األول الفصل
  : التالیة األساسیة

  البلدیة رئاسة

  العامة الكتابة

  اإلداریة والشؤون البشریة للموارد العامة اإلدارة

  واإلقتصادیة المالیة للشؤون العامة اإلدارة

  العمرانیة للتھیئة العامة اإلدارة

  والبیئة األساسیة للتجھیزات العامة اإلدارة

 وفقا ومشموالتھا األساسیة الھیاكل أقسام تكون : الثاني لالفص
  .المصاحبة للوثیقة

 2007/7510/2516 رقم القرارالبلدي یلغى : الثالث الفصل
  . 2007دیسمبر 13 في المؤرخ

 بھا المالیة وقابض صفاقس لبلدیة  العام الكاتب : الرابع الفصل
  . القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

  البلدیة رئیس     
  منیراللومي      

  

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

 یتعلق 2020 ماي 31  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  الوظیفیة الخطط ضبط بقرار

  2020 جوان 01 في مؤرخ قــــــرار 

  صفاقــس، بلدیة رئیس إنّ 

  الدستـور، على اإلطالع بعـد

 مــاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 فقرة 271 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلَق 2018

  منھ، 2

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلَق 1983

 اإلداریـة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات
  تممتـھ، أو نقحتـھ التي النصوص جمیـع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلَق 1884 جویلیة 16 في المؤرخ األمر وعلى
   صفاقس،

 أوت 30 في المـؤرخ 1989 لسنة 572 عدد األمر على و
 بالبلدیات إحداثھا الممكن الوظیفیة الخطط بضبط المتعلّق و 1998

 أوت 24 في المؤرخ 2000 لسنة 1886 عـدد باألمر المنقح
2000،  

 نوفمبر 28 في المـؤرخ 1990 لسنة 1967 عـدد األمر وعلى
 الجھویة و الخارجیة للمصالح الوظیفیة الخطط بنیابة المتعلّق 1990

  ، الوزارات لمختلف بالنظر الراجع
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 19 في المؤرخ المالیة و التخطیط و الداخلیة وزیري قرار وعلى
 كنالمم الوظیفیة الخطط أنواع بضبط المتعلّق 1989 سبتمبر
 أوت 26 في المؤرخ بالقرار تنقیحھ وقع كما بلدیة بكل إحداثھا
2000،   

 13 في المؤرخ 2517/7510/2007 عدد البلدي القرار وعلى
 المتعلق 2008 مارس 08 في علیھ المصادق 2007 دیسمبر
  صفاقس، ببلدیة الوظیفیة الخطط بضبط

 2020 لسنة األولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
 التنظیم بمراجعة المتعلقة و 2020 مارس 6 بتاریخ المنعقدة
  صفاقس، لبلدیة الھیكلي

  : یلـي  ما  قـرر

 النحو على صفاقس ببلدیة الوظیفیة الخطط تضبط : األول الفصل
  : التالي

  العدد                  الخطة

             1                عام كاتب

  5                 عام مدیر

  21                    مدیر

  49             مدیر كاھیة

     114       مصلحة رئیس

  7        دائرة متصرف

  7     مدنیة حالة قسم رئیس

 عدد أعاله إلیھ المشار البلدي القرار یلغى : الثالث الفصل
  .2007 دیسمبر 13 في المؤرخ 2517/7510/2007

 بھا المالیة وقابض صفاقس دیةلبل  العام الكاتب : الرابع الفصل
  . القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

  البلدیة رئیس
  اللومي منیر

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

  

  

  

  

  قابس

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  بالملفات بترقیة

  2020 أوت 21 في مؤرخ قابس بلدیة رئیس من قــــــــــــرار
 رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف
  .2020 سنة بعنوان قابس

  قابس، بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
    المحلیة، الجماعات مجلةب 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 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 السلك رتب مختلف إلى ئیةاالستثنا للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 بالملفات داخلیة مناظرة ولفائدتھا قابس ببلدیة یفتح:األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  .(3) خطط بـثالث للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

 األیام و  2020 اكتوبر 30 یوم المناظرة لجنة تجتمع:3 الفصل
  .الموالیة

  2020 سبتمبر 30 یوم الترشحات قائمة غلق یقع:4 الفصل

  2020 أوت 21 : في قابس

  بلدیة رئیس
  الذوادي  الحبیب
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