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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  حسین سیدي

  

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 العادیة للدورة االولى الجلسة مخرجات جمیع بالغاء متعلق بقرار
  2020 اوت 14 بتاریخ منعقدةال البلدي للمجلس الثانیة

  إطالعھ، بعد حسین سیدي بلدیة رئیس إن

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

 أوت 02 في المؤرخ 2004 لـسنة  2500األمـرعدد على و
  حسین، سیـدي بلـدیة بإحـداث المتعلق 2004

 لـسنة 59 عدد لالنتخابات المستقلة العلیـا ھیئةال قـرار على و
 االنتخابیة بالنتائج المتعلق و  2018 ماي 17 في المـؤرخ 2018

  البلدیة،

 جویلیة 05 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018.  

 المنعقدة البلدي للمجلس الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و
  2020 اوت 20 بتاریخ

  یلــــــــي مــــــا قـــــــــرر

 العادیة للدورة االولى الجلسة مخرجات جمیع الغاء :األول الفصل
 تم والتي 2020 اوت 14 بتاریخ المنعقدة البلدي للمجلس الثانیة

 من 08 عدد انسحاب بسبب 2020 اوت 20 تاریخ الى تأجیلھا
 المحدد و يالقانون النصاب توفر لعدم ذلك و  البلدي المجلس أعضاء

  .عضوا 12 بعدد

 اعمال بجدول المدرجة النقاط جمیع عرض اعادة:الثاني الفصل
 بتاریخ المنعقدة الجلسة خالل البلدي للمجلس الثانیة العادیة الدورة
  . 2020 اوت 20

       .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب: الثاني الفصل

  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج

  

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

 یتعلق 2020 أوت 8  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق حسین سیدي بلدیة رئیس من بقرار

 مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 حسین سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك

                                                             
 أوت 09في مؤرخ حسین سیدي بلدیة رئیس من قـــــــــــــــرار

 رتبة الى  االستثنائیة الترقیة مناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020
 سیدي بلدیة لفائدة  المشترك االداري بالسلك  مستشار متصرف

   . حسین

   حسین سیدي بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع عدوب

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  (ثانیة فقرةال) منھ الثالث الفصل وخاصة بالبلدیات،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي واالمر
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
  العمومیة لالدرات المشترك

 بضبط المتعلق 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومي وقرار
 السلك رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس

   العمومیة لالدارات المشترك الداريا

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة األعوان 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 نةلس 89

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

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تممتھ
   ،2012 أكتوبر
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 فیفري 27 في المؤرخ 2018 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 تنظیم كیفیة بضبط المتعلق حسین سیدي بلدیة رئیس قرار وعلى 
 رتبة في المشترك االداري بالسلك االستثنائیة للترقیة المناظرات

    مستشار متصرف

  : یلــــــي ما قـــرر

 متصرف رتبة الىى االستثنائیة الترقیة لجنة تتركب :- األول الفصل
  :والسیدات السادة من مستشار

  اللجنة رئیس              ینوبھ من او البلدیة رئیس

  عضو                               العام الكاتب

  عضو        (مستشار متصرف)المالیة الشؤون مدیر كاھیة

  عضو               (متصرف)واناالع بمصلحة المكلف

 اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل
 ھي التي االعمال بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم اخرین

  اللجنة اعضاء  مشموالت من

  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج

  

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

 یتعلق 2020 أوت 8  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق حسین سیدي بلدیة رئیس من بقرار

 االداري السلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة
  حسین سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

 أوت 09 في مؤرخ حسین سیدي بلدیة رئیس من قـــــــــرار
 متصرف الى  ستثنائیةاال  الترقیة  مناظرة بفتح یتعلق2020
 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات  المشترك االداري بالسلك  مستشار

    2020سنة بعنوان حسین سیدي

  حسین سیدي بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع وبعد

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر لىوع
   االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات والترسیم والترقیة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي واالمر
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
  العمومیة لالدرات المشترك

 بضبط المتعلق 2020 اوت 03 في المؤرخ يالحكوم وقرار
 السلك رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس
   العمومیة لالدارات المشترك االداري

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة األعوان 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

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

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

 سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004 لسنة 2500 عدد االمر وعلى
   حسین

 المتعلق 2020 فیفري 27 بتاریخ 19 عدد الرئاسي االمر وعلى
    اعضائھا الحكومة رئیس  بتسمیة

 2020 جویلیة 26 في مؤرخ حسین سیدي بلدیة رئیس رارق وعلى
 رتبة الى  االستثنائیة للترقیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 

   العمومیة لالدارات  المشترك االداري بالسلك  مستشار متصرف

  حسین سیدي ببلدیة والشغور االعتماد یتوفر وحیث

 جویلیة 5 ریخبتا البلدي المجلس تنصیب جلسة  محضر وعلى 
2018  

  : یلــــــي ما قـــرر

 2020 اكتوبر  30 یوم حسین سید ببلدیة تفتح :- األول الفصل
 متصرف الى االستثنائیة  للترقیة داخلیة مناظرة الموالیة واالیام

   العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك  مستشار

   طتانبخ شغورھا سد المراد الخطط عدد  حدد :الثاني الفصل

  2020 سبتمبر 30 یوم الترشحات تختم ::الثالث الفصل 

   

  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج
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------------------  

  الحمامات

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 رتبة الى بالملفات للترقیة بالملفات الداخلیة  المناظرة فتح بقرار

  رئیس  مھندس

  المناظرة  بفتح  یتعلق  2020 مبرسبت 2 في  مؤرخ قرار
 بالسلك  رئیس مھندس رتبة إلى   للترقیة بالملفات  الداخلیة

 لسنة الحمامات بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك
2020  

  بلدیة رئیس
  مراد معز 

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة   المناظرة  تنظیم  كیفیة ضبط بقرار

  رئیس  مھندس رتبة الى بالملفات

  تنظیم بكیفیة یتعلق   2020 سبتمبر 02 في مؤرخ  قرار
  رئیس  مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات  الداخلیة  المناظرة

  بلدیة  لفائدة  العمومیة  اإلدارات  لمھندسي  المشترك بالشلك
  2020 لسنة  لحماماتا

  بلدیة رئیس
  مراد معز 

  

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

 یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  تنظیم  كیفیة ضبط بقرار

  أول تقني  رتبة الى بالملفات

 المناظرة  تنظیم بكیفیة  یتعلق 2020 جویلیة 1 في مؤرخ قرار
 المشترك التقني بالسلك  أول  تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

  2020 لسنة الحمامات بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لتقنیي

  بلدیة رئیس
  مراد معز

  

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

 یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
  أول تقني رتبة إلى قیةللتر بالملفات داخلیة مناظرة  فتح  بقرار

 الداخلیة المناظرة  بفتح یتعلق 2020 جویلیة 1 في مؤرخ قرار
 لتقنیي المشترك التقني بالسلك  أول  تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
  2020 سنة بعنوان الحمامات بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات

  بلدیة رئیس
  مراد معز 

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   نةلس 21 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق  بقرار

  رئیس متصرف

 الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 02 في مؤرخ قرار
 اإلداري بالسلط  رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة  بالملفات
   الحمامات بلدیة لفائدة المشترك

  بلدیة یسرئ
  مراد معز 
  

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

  زغوان

 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 الدماج  المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار
 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة

 سنة بعنوان زغوان بلدیة ئدةلفا العمومیة لالدارات المشترك االداري
2020.  

 یتعلق  2020 جویلیة 15 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من
  المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط

 إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة الدماج 
  العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك

  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة

   زغوان بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  زغوان،

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام ضبطب المتعلق 1983
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 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أكتوبر 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 اطارات ضمن العملة بعض ادماج شروط طبضب والمتعلق 1985

  الموظففین،

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

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

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

   االداریة، الصبغة العمومیةذات والمؤسسات المحلیة والجماعات

 فیفري 27 في مؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة متعلق 2020

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

  :مایلي قــــــّرر

 االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  .البلدیات

 في لالدماج المھني االمتحان في یشارك أن یمكن :الثاني الفصل
  : المترسمون العملة إدارة مستكتب رتبة

  األقل، على الخامس بالصنف والمرتبون-

 لمدنیةا الخدمة في سنوات (5) خمس األقل على قضوا والذین-
  الترشحات، ختم تاریخ عند الفعلیة

 السنة بنجاح وأتموا االبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعوا والذین-
  الثانوي، التعلیم من األقل على الثالثة

  .األقل على األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو-

  .أعاله إلیھ المشار بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة على تحصلوا أو-

 من بقرار أعاله إلیھ المشار المھني االمتحان یفتح :الثالث الفصل
 زغوان لبلدیة بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة زغوان بلدیة رئیس

  .سواھم دون

   :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 من بقرار المھنیة االمتحانات لجنة تركیبة تضبط  :الـرابع الفصل-
  .زغوان بلدیة رئیس

 المشار المھني لالمتحان المترشحین على یجب  :الخامس الفصل-
 مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله إلیھا

  :التالیة بالوثائق

 سكریةوالع المدنیة للخدمات الالّزمة بالحجج ومدّعم مفّصل تلخیص-
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترّشح بھا قام التي االقتضاء عند
  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

  .العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

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

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

  .الوصول أو االرسال تاریخ معرفة

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :السابع الفصل
 زغوان بلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني االمتحان في

  .المناظرة لجنة من وباقتراح

  :التالیة االختبارات على المھني تحاناالم یشتمل :الثامن الفصل

  .الدولة ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في اختبار-1

  :إما یتعلق المترشح اختیار حسب تطبیقي اختبار-2

  الموظفین في بالتصرف-

  العتاد في التصرف أو-

  .المالي بالتصرف أو-

  .لھذا المصاحب بالملحق االختبارات برنامج ضبط

  :كاالتي مفصلة اختبار لكل المحددة الضواربو المدة

  االختبارالمدةالضارب نوعیة

 الدولةساعتان ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في اختبار
(02)1  

 في بالنصرف : اما یتعلق المترشح اختیار حسب تطبیقي اختبار
  المالي بالتصرف أو العتاد في التصرف أو الموظفین

  1(02) ساعتان
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 اللغة أو العربیة باللغة سواء االختبارات تجرى :التاسع صلالف
  .المترشح اختیار حسب الفرنسیة

 إلى ویسند اثنین مصححین على االختباران یعرض :العاشر الفصل
 (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح مرقم عدد اختبار كل

  .الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4) االربعة یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان وإذا
 العدد ویكون آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار اصالح اعادة

  .األخیرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 على (6) الستة دون عدد كل عن ینتج :عشر الحادي الفصل
   .صاحبھ رفض (20)  العشرین

 مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال :عشر الثاني الفصل
 على نقطة (20) بعشرین یقدر النقاط من مجموع على یحرز لم ان

  .االختبارات لمجموع بالنسبة األقل

 االختبارات لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على تحصل فان
 تعطى األقدمیة هھذ تساوت فاذا الصنف، في ألقدمھم االولویة تكون

   .سنا ألكبرھم االولویة

 المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال :عشر الثالث الفصل
 أي وال مذكرت وال نشریات وال كتب ال االختبارات اجراء مدة طیلة

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مستند

 ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج :عشر الرابع الفصل
 المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات على زیادة قطعیة بصفة
 من وحرمانھ اجراھا التي االختبارات والغاء االمتحان قاعة من حاال

 اداري امتحان أو مناظرة كل في سنوات (5) خمس لمدة المشاركة
 لجنة من وباقتراح رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا ویقع الحق

 الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر عدادا ویقع االمتحان
  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن

 بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط :عشر الخامس الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر :عشر السادس الفصل
  .التونسیة

                                                                
    2020 جویلیة 15 في  زغوان،                       

  ملحق

  :للموظف الھنیة والحیاة االدارة-1

  الدولة ألعوان العام األساسي النظام-

  الدولة ألعوان التقاعد نظام-

  :التطبیقي االختبار-2

  :الموظفین في التصرف

  (...مباشرة عدم الحاق، انتداب،) اداري قرار عدادا-

  جلسة ومحضر ملحوظة اعداد-

  اداري ملف درس-

  :العتاد في التصرف

  .عمومیة صفقة بابرام یتعلق ملف درس-

  العمومیة السیارات مستودع وتسییر تعھد-

  .وترمیمھا بالبناءات لبلعتناء-

  :المالي التصرف

  اداریة خایة میزانیة مشروع اعداد-

  بالدفع الزام اعداد-

  بالدفع اذن اعداد-

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

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

  جمیل منزل

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
  عریفة حي إلى بورقیبة الحبیب شارع من التاكسیات محطة بتغییر

 2020 سبتمبر 02 في مؤرخ جمیل منزل بلدیة رئیسة من قرار
 حي إلى بورقیبة الحبیب شارع من التاكسیات محطة بتغییر یتعلق
  .عریفة

  ,الدستور على إطالعھا بعد جمیل منزل بلدیة رئیسـة إن  

 09 في الـمؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسـي القانـون وعلى 
 الفصل خاصة و المحلیة الجماعات بمجلـة المتعلق 2018 ماي
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 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة ـدد122عـ القانون وعـلى
  .والتعمیر الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلق 1994

 جویلیة 06 في المؤرخ 1999 لسنة ـدد71عـ القانون وعلى
  .الطرقات بمجلة المتعلق 1999

 1984أوت27 في المؤرخ 1984لسنة ـدد983عـ األمر وعـلى
  .جمیل منزل بلدیة بإحداث المتعلق
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 2008 أفریل 07 في المؤرخ 2008لسنة ـدد958عـ مراأل وعـلى
  .جمیل منزل لبلدیة العمرانیة التھیئة مثال على بالمصادقة المتعلق

  .2020 أوت 08 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعـلى

  :مــــــــــایـلـــــي قــــــــــــــــــررت

 الحبیب رعشا من التاكسیات محطة تغییر یتــم :األول الـفصل
 14 شارع من الدخول یكون و عریفة بحي الجدید المقر إلى بورقیبة
 اإلشارات تركیز مع بورقیبة الحبیب شارع على الخروج و جانفي

  .لذلك الالزمة

 و البلدیة الشرطة مركز رئیس و للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
 اھذ بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون المرور شرطة مركز رئیس
  .القرار

  بلدیة رئیس
  قداشة  نزیھة

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 النھج إلى بورقیبة الحبیب شارع من الریفي النقل محطة بتغییر

  الشباب دار قرب البلدي للسوق الموازي

 2020 سبتمبر 02 في مؤرخ جمیل منزل بلدیة رئیسة من قرار
 إلى بورقیبة الحبیب شارع من الریفي النقل محطة بتغییر علقیت

    .الشباب دار قرب البلدي للسوق الموازي النھج

  ,الدستور على إطالعھا بعد جمیل منزل بلدیة رئیسـة إن  

 09 في الـمؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسـي القانـون وعلى 
 الفصل ةخاص و المحلیة الجماعات بمجلـة المتعلق 2018 ماي
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 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة ـدد122عـ القانون وعـلى
  .والتعمیر الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلق 1994

 جویلیة 06 في المؤرخ 1999 لسنة ـدد71عـ القانون وعلى
  .الطرقات بمجلة المتعلق 1999

 1984أوت27 في المؤرخ 1984لسنة ـدد983عـ األمر وعـلى
  .جمیل منزل بلدیة بإحداث لقالمتع

 2008 أفریل 07 في المؤرخ 2008لسنة ـدد958عـ األمر وعـلى
  .جمیل منزل لبلدیة العمرانیة التھیئة مثال على بالمصادقة المتعلق

  .2020 أوت 08 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعـلى

  :مــــــــــایـلـــــي قــــــــــــــــــررت

 الحبیب شارع من الریفي النقل محطة تغییر یتــم :ولاأل الـفصل
 دار قرب البلدي للسوق الموازي بالنھج الجدید المقر إلى بورقیبة
 المفترق عبر بورقیبة الحبیب شارع من الدخول ویكون الشباب

 و النوري حسن نھج من الخروج و جمیل منزل إتجاه في الجنوبي
  .عزیبال و العالیة إتجاه في جانفي 14 شارع

  .لذلك الالزمة اإلشارات تركیز مع

 و البلدیة الشرطة مركز رئیس و للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
 ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون المرور شرطة مركز رئیس
  .القرار

  بلدیة رئیس
  قداشة  نزیھة

  

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

 علقیت 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
  التوقف و الوقـــوف ممنوع عالمات بتركیز  بیتعلق

 2020 سبتمبر 02 في مؤرخ جمیل منزل بلدیة رئیسة من قرار
   .التوقف و الوقـــوف ممنوع عالمات بتركیز  یتعلق

  ,الدستور على إطالعھا بعد جمیل منزل بلدیة رئیسـة إن  

 09 يف الـمؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسـي القانـون وعلى 
 الفصل خاصة و المحلیة الجماعات بمجلـة المتعلق 2018 ماي
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 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة ـدد122عـ القانون وعـلى
  .والتعمیر الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلق 1994

 جویلیة 06 في المؤرخ 1999 لسنة ـدد71عـ القانون وعلى
  .الطرقات بمجلة المتعلق 1999

 1984أوت27 في المؤرخ 1984لسنة ـدد983عـ األمر ىوعـل
  .جمیل منزل بلدیة بإحداث المتعلق

 2008 أفریل 07 في المؤرخ 2008لسنة ـدد958عـ األمر وعـلى
  .جمیل منزل لبلدیة العمرانیة التھیئة مثال على بالمصادقة المتعلق

  .2020 أوت 08 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعـلى

  :مــــــــــایـلـــــي ــــــــــــــررتقــــ

 التوقف و الوقوف ممنوع عالمة تركیز یتــم :األول الـفصل
 الھادي شارع و جانفي 18 شارع بین الیسرى و الیمنى بالجھتین

  .شاكر

 مدخل من الیمنى بالجھة التوقف و الوقوف ممنوع عالمة تركیز یتم
  .البرید مقر إلى عریفة حي مدرسة
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 بعد ترفع و المخالفة بالسیارات الكباالت وضع یتم :لثانيا الفصل
  .(10,000) دنانیر عشرة قدره معلوم خالص

 و البلدیة الشرطة مركز رئیس و للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
 ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون المرور شرطة مركز رئیس
  .القرار

  بلدیة رئیس
  قداشة  نزیھة

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
  .جمیل منزل بمدینة سرعة مخفضات بتركیز  بیتعلق

 2020 سبتمبر 02 في مؤرخ جمیل منزل بلدیة رئیسة من قرار
  .جمیل منزل بمدینة سرعة مخفضات بتركیز  یتعلق

  ,الدستور على إطالعھا بعد جمیل منزل بلدیة رئیسـة إن  

 09 في الـمؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسـي القانـون ىوعل 
 الفصل خاصة و المحلیة الجماعات بمجلـة المتعلق 2018 ماي
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 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة ـدد122عـ القانون وعـلى
  .والتعمیر الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلق 1994

 جویلیة 06 في خالمؤر 1999 لسنة ـدد71عـ القانون وعلى
  .الطرقات بمجلة المتعلق 1999

 1984أوت27 في المؤرخ 1984لسنة ـدد983عـ األمر وعـلى
  .جمیل منزل بلدیة بإحداث المتعلق

 2008 أفریل 07 في المؤرخ 2008لسنة ـدد958عـ األمر وعـلى
  .جمیل منزل لبلدیة العمرانیة التھیئة مثال على بالمصادقة المتعلق

  .2020 أوت 08 بتاریخ المنعقدة البلدي لمجلسا مداولة وعـلى

  :مــــــــــایـلـــــي قــــــــــــــــــررت

  :التالیة باألماكن سرعة مخفضات تركیز یتــم :وحیــد فصل

  .جمیل منزل معھد أمام جانفي 14 شارع-

 مدرسة و للنقل الجھویة الشركة محطة أمام بورقیبة الحبیب شارع-
  .عریفة حي

  .بورقیبة الحبیب مدرسة أمام بورقیبة حبیبال شارع-

   .الھدایة جامع أمام بورقیبة الحبیب شارع-

 البلدیة الدائرة مقر و العزیب برید مركز بین الرابطة الطریق-
  .بالعزیب

  بلدیة رئیس
  قداشة  نزیھة

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

  بوعرادة

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشح االصلیة ئمةبالقا

 إدارة مستكتب رتبة في منظرین  ج صنف متعاقدین أعوان النتداب
  2020 سنة بعنوان بوعرادة ببلدیة

             

 الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشح االصلیة القائمة
   ج صنف متعاقدین أعوان النتداب

  2020 سنة بعنوان بوعرادة ببلدیة إدارة مستكتب رتبة في نمنظری

   مالحظات                اللقب و االسم  ر/ع

  ـــــــــ         المحجبي علي بنت تھاني01

  ـــــــــ         العرفاوي حسین بنت مروى02

  ـــــــــ         العرفاوي العید بن نادر03

  ـــــــــ         الھمامي علیھ بنت راضیة04

  2020 سبتمبر 01 في بوعرادة

   

  بلدیة رئیس   
  المجول بن  المنجي

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 النتداب المھني االختبار في نھائیا المقبول للمترشح األصلیة بالقائمة

 بلدیةب  منزلیة فضالت رافع إختصاص 03 صنف متعاقد عامل
  2020 سنة بعنوان بوعرادة

 المھني االختبار في نھائیا المقبول للمترشح األصلیة القائمة    
  03 صنف متعاقد عامل النتداب

  2020 سنة بعنوان بوعرادة ببلدیة  منزلیة فضالت رافع إختصاص

   المالحظات            اللقب و االسم    ر/ع

  ــــــــ       النوري البشیر بن ابراھیم01

  2020 سبتمبر 01 في بوعرادة

  بلدیة رئیس   
  المجول بن  المنجي

  



  3167صفحـة   2020سبتمبر  11 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   61عـــــدد 

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 النتداب الخارجیة المناظرة في  نھائیا المقبول للمترشح بالقائمة

  2020 سنة بعنوان بوعرادة ببلدیة  3أ صنف مساعد متصرف

             

 النتداب الخارجیة المناظرة في  نھائیا المقبول للمترشح القائمة
   3أ صنف مساعد متصرف

  2020 سنة بعنوان بوعرادة ببلدیة

   اللقبمالحظات و راالسم/ع

  ـــــــــــ         الغربي سمیة01

  2020 سبتمبر 01 في بوعرادة

  بلدیة رئیس    
  المجول بن  المنجي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد رقرا
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیــة مھني إمتحان بفتح

  2020 سنة بعنوان

 08 في مؤرخ بوعرادة بلدیة رئیس نم مقـــــــــــــــــــــــــرر
 صنف من العملة لترقیــة مھني إمتحان بفتح یتعلق 2020 سبتمبر

  . 2020 سنة بعنوان مباشرة علىأ صنف إلى

  ، بوعرادة بلدیة رئیس إن 

  الدستور، على اإلطالع بعد

 ماي 09 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
  ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام ساسياأل 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

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

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

 نظام بطبض المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة إلنتداب المھنیة واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج

  ، المحلیة الجماعات

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

  ، والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واإلنتداب

 عدد بضبط المتعلق  2020 سبتمبر 08  في المؤرخ المقرر وعلى
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة

  . 2020 سنة بعنوان بوعرادة

  : یلــــــــــــــــي مـا قــرر

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

:   

   : الثانیة الوحدة ضمن(1

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني إمتحان

  01                                   الرابع الصنف ـ

  02                                  الخامس الصنف

  01                                 السابع الصنف

   : الثالثة الوحدة ضمن(2

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني إمتحان

  01                               التاسع الصنف ـ

 2020 دیسمبر 16 یوم المھنیة اإلمتحانات تجرى : 02 الفصل
  .الموالیة واألیام

  .2020 نوفمبر 16 یوم لترشحاتا قائمة ختم یقع : 03 الفصل

  2020 سبتمبر 08 : في بوعرادة

   

  بلدیة رئیس   
  المجول بن  المنجي
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  الدایر ساقیة

 یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لالدارات المشترك االداري بالسلك اعدمس متصرف رتبة الى
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة  العمومیة

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن     

  الدستور، على االطالع بعد

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

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

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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص   

 27 في ؤرخالم 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 اوت

  واعضائھا،    

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي االمر وعلى    
  الحكومة، اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  ائھا،وأعض    

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد االمرالحكومي وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

  مایلي قرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:االول الفصل
 وفقا العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف

  .القرار ھذا الحكام

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن:2 الفصل
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة

 في المترسمون الراقنون والكتبة التصرف كتبة اعاله الیھ المشار
 ھذه في االقل على اقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 بقرار اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح:3 الفصل
 ساقیة بلدیة الى بالنظر الراجعین االعوان ولفائدة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون الدائر

  : القرار ھذ ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ *

  المناظرة، لجنة اجتماع اریخت *

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

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

  .ینوبھ من او االدارة رئیس قبل من ممضى

  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لالصل مطابقة نسخة *

 للمعني اداریة حالة الخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة *
  .باالمر

  .العلمیة الشھائد من لالصل مطابقة نسخة *

 خلو تثبت شھادة او یبیةالتاد بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ *
 الخمس خالل تادیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني االداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات (5)

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لالصل مطابقة نسخ * 
 تصرف كاتب خطة في التسمیة منذ االدارة قبل من المنظمة التكوین

  .اقنر كاتب او

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
  .الترشحات

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل
  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر *
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات ییمتق *
  .الغرض
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  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح *

 یتراوح تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :6 الفصل
 المنوطة للمھام ادائھ عن یعبر (20)والعشرین (0)الصفر بین

  .لعملھ ادائھ في واتقانھ بعھدتھ

 تقییم اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى:7 صلالف
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  :للمترشح العامة االقدمیة *

  :للمترشح الرتبة في االقدمیة *

  :التعلیمي المستوى او الشھائد*

 االدارة قبل من فیھما المرخص او المنظمین والرسكلة التكوین *
   او تصرف كاتب رتبة في التسمیة منذ

  : راقن كاتب

  :والمواظبة السیرة  * 

   :6 بالفصل الیھ المشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد *

 تتالءم اخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى ویسند اللجنة اعضاء قبل من المذكورة
  (20)والعشرین (0) الصفر بین

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى:8 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا الحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة وفي علیھا المتحصل االعداد لمجموع طبقا الجدارة
 تعطى اقدمیتھم تساوت واذا رتبةال في االقدمیة حسب االولویة تعطى

  .سنا الكبرھم االولویة

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط:9 الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا

  بلدیة رئیس  
  الصامت  خالد

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

 یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 رتبة الى   للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة

  الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن    

  الدستور، على االطالع بعد

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

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

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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لكبالس  الخاص   

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 اوت

  واعضائھا،   

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة، اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد سيالرئا االمر وعلى   
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  وأعضائھا،    

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 جوان 26 في المؤرخ الدائر ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة

  : یــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 27 الخمیس یوم ولفائدتھا الدائر ساقیة ببلدیة تفتح : األول الفصل
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 اوت
  العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة

  2020 سنة بعنوان

  (02) بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

 2020 جویلیة 27 االثنین یوم الترشحات  قائمة ختم یقع:3 الفصل
   في الدائر ساقیة.

                                                 

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد
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 یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى
  . الدائر ساقیة بلدیة لفائدة 

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

 مبردیس 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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص   

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة رئیس سمیةبت المتعلق 2016 اوت

  واعضائھا،    

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي االمر وعلى    
  الحكومة، اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  وأعضائھا،    

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد االمرالحكومي وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

  :مایلي قرر

 كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:االول الفصل
 ھذا الحكام وفقا العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف

  .القرار

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان كنیم:2 الفصل
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

 رتبھم في المترسمون الراقنون و االدارة مستكتبو اعاله الیھ المشار
 الرتبة ھذه في االقل على اقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاریخ في

 بقرار اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح:3 صلالف
 ساقیة بلدیة الى بالنظر الراجعین االعوان ولفائدة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون الدائر

  : القرار ھذ ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ *

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ *

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

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

  .ینوبھ من او االدارة رئیس قبل من ممضى

  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لالصل مطابقة نسخة *

 للمعني اداریة حالة الخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة *
  .باالمر

  .العلمیة الشھائد من لالصل مطابقة نسخة *

 خلو تثبت شھادة او التادیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ *
 الخمس خالل تادیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني رياالدا الملف
  .المناظرة فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات (5)

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لالصل مطابقة نسخ *
 ادارة مستكتب خطة في التسمیة منذ االدارة قبل من المنظمة التكوین

  .راقن او

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
  .الترشحات

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل
  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر *
  المشاركة

 في المحددة اییسللمق طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم *
  الغرض
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  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح *

 یتراوح تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :6 الفصل
 المنوطة للمھام ادائھ عن یعبر (20)والعشرین (0)الصفر بین

  .لعملھ ادائھ في واتقانھ بعھدتھ

 تقییم اعاله الیھا رالمشا الداخلیة المناظرة لجنة تتولى:7 الفصل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  :للمترشح العامة االقدمیة *

  للمترشح الرتبة في االقدمیة *

  التعلیمي المستوى او الشھائد*

 االدارة قبل من فیھما المرخص او المنظمین والرسكلة التكوین *
   ادارة مستكتب رتبة في التسمیة منذ

   راقن او تصرف                   

  والمواظبة السیرة  *

  .6 بالفصل الیھ المشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد *

 تتالءم اخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى ویسند اللجنة اعضاء قبل من المذكورة
  (20)والعشرین (0) الصفر بین

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى:8 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا الحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة وفي علیھا المتحصل االعداد لمجموع طبقا الجدارة
 تعطى ماقدمیتھ تساوت واذا الرتبة في االقدمیة حسب االولویة تعطى

  .سنا الكبرھم االولویة

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط:9 الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا

  بلدیة رئیس 
  الصامت  خالد

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

 یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة

  الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن   

  الدستور، على االطالع بعد

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

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

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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  . لعمومیةا لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص   

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 اوت

  واعضائھا،   

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة، اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  وأعضائھا،    

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 2020 جوان 26 في المؤرخ الدائر ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة

  : یــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 27 الخمیس یوم ولفائدتھا الدائر ساقیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة مواألیا  2020 اوت
  العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  2020 سنة بعنوان

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

  2020 جویلیة 27 االثنین یوم الترشحات  قائمة ختم یقع:3 الفصل

  بلدیة رئیس
  متالصا  خالد
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------------------  

 یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة الى
  . الدائر ساقیة بلدیة لفائدة 

   ،الدائر ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

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

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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص   

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى  
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 اوت

  واعضائھا،   

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي االمر وعلى  
  الحكومة، اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 مبرنوف

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى  
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  وأعضائھا،    

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد االمرالحكومي وعلى  
    والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، سیموالتر والترقیة االنتداب  

  مایلي قرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:االول الفصل
 وفقا العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب

  .القرار ھذا الحكام

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن:2 الفصل
 العمومیة لالدارات المشترك ياالدار بالسلك ادارة مستكتب رتبة

 المساعدون الراقنون و االستقبال اعوان اعاله الیھ المشار
 على اقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في االقل

 بقرار اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح:3 الفصل
 ساقیة بلدیة الى بالنظر الراجعین االعوان ولفائدة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون الدائر

  : القرار ھذ ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ *

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ *

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى مترشحھ مطالب یودعوا
  :التالیة

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

  .ینوبھ من او االدارة رئیس قبل من ممضى

  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لالصل مطابقة نسخة *

 للمعني اداریة حالة الخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة *
  .باالمر

  .العلمیة الشھائد من لالصل مطابقة نسخة *

 خلو تثبت شھادة او التادیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ *
 الخمس خالل تادیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني االداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة ابقةالس االخیرة سنوات (5)

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لالصل مطابقة نسخ *
 استقبال عون خطة في التسمیة منذ االدارة قبل من المنظمة التكوین

  .مساعد راقن او

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
  .الترشحات

 اعاله الیھا المشار خلیةالدا المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل
  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر *
  المشاركة
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 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم *
  الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح *

 یتراوح تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :6 الفصل
 المنوطة للمھام ادائھ عن یعبر (20)والعشرین (0)الصفر بین

  .لعملھ ادائھ في واتقانھ بعھدتھ

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

  للمترشح العامة قدمیةاال *

  للمترشح الرتبة في االقدمیة *

  التعلیمي المستوى او الشھائد*

 االدارة قبل من فیھما المرخص او المنظمین والرسكلة التكوین *
   او استقبال عون رتبة في التسمیة منذ

   مساعد راقن

  والمواظبة السیرة  *

   :6 بالفصل الیھ المشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد *

 تتالءم اخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى ویسند اللجنة اعضاء قبل من المذكورة
  (20)والعشرین (0) الصفر بین

 ملفاتال تقییم اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى:8 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا الحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة وفي علیھا المتحصل االعداد لمجموع طبقا الجدارة
 تعطى اقدمیتھم تساوت واذا الرتبة في االقدمیة حسب االولویة تعطى

  .سنا الكبرھم االولویة

 شارالم المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط:9 الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

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

 یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  العمومیة لالدارات المشترك التقني كبالسل تقني مساعد رتبة الى
  . الدائر ساقیة بلدیة لفائدة

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

 سمبردی 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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى    
 التقني بالسلك  الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة  114 عدد األمر وخاصة تممتھ
  . 2009 فيجان

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى 
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 اوت

  واعضائھا،  

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي االمر وعلى  
  الحكومة، اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى  
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 یفريف

  وأعضائھا،    

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد االمرالحكومي وعلى  
 والترقیة االنتداب  والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

  مایلي قرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:االول الفصل
 الحكام وفقا العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك نيتق مساعد

  .القرار ھذا

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن:2 الفصل
 المشار العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة
 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون التقنیون االعوان اعاله الیھ
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 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في االقل على اقدمیة سنوات (5) شرط
  .الترشحات

 بقرار اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح:3 الفصل
 ساقیة بلدیة الى بالنظر الراجعین االعوان ولفائدة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون الدائر

  : القرار ھذ ویضبط

  ،للتناظر المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ *

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ *

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

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

  .ینوبھ من او االدارة رئیس قبل من ممضى

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لالصل مطابقة نسخة *
  العمومیة

  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لالصل مطابقة نسخة *

 لمعنيل اداریة حالة الخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة *
  .باالمر

  .العلمیة الشھائد من لالصل مطابقة نسخة *

 خلو تثبت شھادة او التادیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ *
 الخمس خالل تادیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني االداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات (5)

 الملتقیات او التكوینیة اتالدور شھائد من لالصل مطابقة نسخ *
 التسمیة منذ االدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي
  .تقني عون رتبة في

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .االرسال تاریخ

 اعاله الیھا المشار الداخلیة ناظرةالم لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل
  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر *
  المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم *
  الغرض

  .قبولھم مكنی الذین المترشحین قائمة اقتراح *

 یتراوح تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :6 الفصل
 المنوطة للمھام ادائھ عن یعبر (20)والعشرین (0)الصفر بین

  .لعملھ ادائھ في واتقانھ بعھدتھ

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:7 الفصل

  للمترشح العامة االقدمیة *

  للمترشح ةالرتب في االقدمیة *

  التعلیمي المستوى او الشھائد*

 االدارة قبل من فیھما المرخص او المنظمین والرسكلة التكوین *
              تقني عون رتبة في التسمیة منذ

  والمواظبة السیرة  *

   6 بالفصل الیھ المشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد * 

 (20)والعشرین (0) فرالص بین یتراوح عدد مقیاس كل الى ویسند
 لجنة اعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط

  .المناظرة

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى:8 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا الحكام طبقا المعروضة

 تحصل واذا علیھا المتحصل االعداد مجموع  على باالعتماد الجدارة
 تكون  النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة او رشحانمت

 االولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت واذا الرتبة في القدمھم االولویة
  .سنا الكبرھم

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط:9 الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 مساعد رتبة الى   للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بقراریتعلق

 ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني
  2020 سنة بعنوان الدائر

  الدائر، ساقیة دیةبل رئیس إن
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  الدستور، على  االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
  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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 أفریل 12 في مؤرخال 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى     
   الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك    
    األمر وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد    

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى 
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 اوت

  واعضائھا،   

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة، اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  وأعضائھا،    

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومياالمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 2020 جوان 26 في المؤرخ الدائر ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة

  : یــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 27 الخمیس یوم ولفائدتھا الدائر ساقیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 اوت

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني  مساعد رتبة
  2020 سنة

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

   2020 جویلیة 27 االثنین یوم الترشحات  قائمة ختم یقع:3 الفصل

  
  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

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

  شیحیة

  

 یتعلق 2020 تأو 30  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق بقرار
 المھنیة واالمتحانات بالملفات  للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

  . الشیحیة بلدیة لفائدة  2020 سنة بعنوان  لإلدماج

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق قرار
 المھنیة واالمتحانات بالملفات  لترقیةل الداخلیة المناظرة طریق

  . الشیحیة بلدیة لفائدة  2020 سنة بعنوان  لإلدماج

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس يتقن رتبة إلى
  .الشیحیة بلدیة لفائدة

  الشیحیة، بلدیة رئیسة إنّ 

  الدستور، على  االطالع 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
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
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  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
   الشیحیة، بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

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

2019 ،  

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

  بالبلدیات، الترسیم

  :یلــــــــــــــــي ما قـــــــّررت

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل 
 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك تقنيال بالسلك رئیس تقني

  .القرار ھذا ألحكام وفقا الشیحیة

 تقني رتبة إلى للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 أعاله إلیھ المشار  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

 (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون األول التقنیون
  .الترشحات ختم تاریخ في  الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات  الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 البلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة الشیحیة بلدیة رئیس من
  . سواھم دون 

  : القرار ھذا ویضبط

  ، رللتناظ المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ-

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

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

  .العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

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

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

   . العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة سخةن-

 خالل العون على المسلطة  التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-
 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة الخیرة سنوات (5) الخمس

   .تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو لتقیاتالم في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 القیمیة الوحدات في النجاح وشھائد البلدیة قبل من المنظمة التكوین

 (05) للخمس المستمر التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل
  .  المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر-
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام لتيا واألعمال  األنشطة یتضمن

 التقریر ھذا ویكون وتحسینھا تطویرھا ومقترحات المناظرة فتح
  . للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح  مطلب كل  وجوبا یرفض :5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات  قائمة

  . اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل
  . البلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 الغرض في المحددة مقاییسلل طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
.  

   . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  . لعملھ أدائھ في واتقانھ بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله ألیھا المشار ةالداخلی المناظرة لجنة تتولى:8الفصل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  ، للمترشح العامة األقدمیة-

  ، للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  ، التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-
  ، المناظرة فتح نةلس السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس
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 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس والمواظبة السیرة-
  ، المناظرة

  ،7 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

    .اعاله 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر-

 تتالءم أخرى  مقاییس إضافة المناظرة  لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح بةرت وخصوصیة

 عدد مقیاس كل إلى ویسند .  اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .(20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح

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

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

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

 المناظرة في  نھائیا ناجحینال المترشحین قائمة تضبط:10 الفصل
 لجنة من وباقتراح الشیحیة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

   . المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: 11 الفصل

                                                                
  2020  أوت 31 في الشیحیة  

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني رتبة إلى
  . 2020 سنة بعنوان الشیحیة بلدیة لفائدة

  الشیحیة، بلدیة رئیسة إنّ 

  الدستور، على  االطالع 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
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة اتالجماع

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
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  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

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

،  

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

  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و 

  :یلــــــــــــــــي ما قـــــــّررت

 //*//*//*//  

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس

  .القرار ھذا كامألح وفقا الشیحیة

 تقني رتبة إلى للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 إلیھ المشار  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس
 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون الرؤساء التقنیون  أعاله
 ختم تاریخ في  الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس

  . الترشحات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات  الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 البلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة الشیحیة بلدیة رئیسة من

  . سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
  : التالیة بالوثائق مصحوبة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  ذاتیة، سیرة-

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-
  باإلدارة،
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 بھا قام التي ةاألنشط یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-
 ، ملتقیات في المشاركة) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 والبحوث األعمال من نسخ االقتضاء وعند (.....محاضرات
  .والمنشورات

 ینتمي التي البلدیة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون
  .المترشح الیھا

 ختم تاریخ عدب یسجل ترشح  مطلب كل  وجوبا یرفض :5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات  قائمة

  . اإلرسال تاریخ معرفة

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة  تركیبة تضبط :6 الفصل
  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى البلدیة رئیسة من قرار بمقتضى

 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-

 قام التي األنشطة في تقریر تقدیم المباشر الرئیس یتولى :7 الفصل
 باالعتماد ظرةالمنا فتح لسنة السابقتین السنتین خالل المترشح بھا

  :على

  العمل، تنظیم-

  الخدمة، نوعیة-

  والبحوث، والتاطیر التكوین أعمال-

  علیھا، المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح  عدد المترشح  إلى ویسند
(20)  

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :8الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

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

   المجموع نفس على مترشحین

 ھذه تساوت وإذا الرتبة في   ألقدمھم األولویة تكون النقاط من
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة

 المناظرة في  نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :9الفصل
 لجنة من وباقتراح الشیحیة بلدیة رئیسة قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة

    المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10 الفصل

                                                                
  2020 أوت 31 في الشیحیة

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى
  .الشیحیة بلدیة لفائدة

  الشیحیة، بلدیة رئیسة إنّ 

  الدستور، على  االطالع 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 
 و الدولة ألعوان امالع األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
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  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
   الشیحیة، بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

   بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و

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

  مومیة،الع لإلدارات المشترك اإلداري

  :یلــــــــــــــــي ما قـــــــّررت

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف

  .القرار ھذا ألحكام وفقا الشیحیة بلدیة
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 رتبة إلى للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 المشار  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون الرؤساء المتصرفون أعاله إلیھ
 ختم تاریخ في  الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط

  .الترشحات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات  الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 مجموع من األقل على %35 بنسبة الشیحیة بلدیة رئیس من

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین الرؤساء المتصرفین
  . سواھم دون  البلدیة إلى بالنظر والراجعین أعاله

  :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  لمناظرة،ا لجنة اجتماع تاریخ-

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

  ذاتیة، سیرة-

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-
  باإلدارة،

 بھا قام لتيا األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-
 ، ملتقیات في المشاركة) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 والبحوث األعمال من نسخ االقتضاء وعند (.....محاضرات
  .والمنشورات

 ینتمي التي البلدیة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون
  .المترشح إلیھا

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح  مطلب كل  وجوبا یرفض :5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات  قائمة

  . اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل
  . البلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم لمخولا المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-
  .المناظرة في المشاركة

 الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
.  

   . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 بھا قام التي األنشطة في تقریر تقدیم  البلدیة رئیس یتولى :7 الفصل
  :على باالعتماد رةالمناظ فتح لسنة السابقتین السنتین خالل المترشح

  العمل، تنظیم-

  الخدمة، نوعیة-

  والبحوث، والتاطیر التكوین أعمال-

  علیھا، المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

  .(20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد المترشح الى ویسند

 تقییم أعاله ألیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى:8الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام بقاط المعروضة الملفات
 وإذا علیھا المتحصل االعتداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل
 تعطى االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون

  . سنا ألكبرھم األولویة

 المناظرة في  نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط:9 الفصل
 لجنة من وباقتراح الشیحیة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

   . المناظرة

  المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: 10 الفصل

                                                                
   2020 أوت 31 في الشیحیة  

                          
  بلدیة رئیس 
  دباش  امیرة 
  

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى
  .الشیحیة بلدیة فائدةل العمومیة

  الشیحیة، بلدیة رئیسة إنّ 

  الدستور، على  االطالع 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
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
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 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
   الشیحیة، بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و

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

  ة،العمومی لإلدارات المشترك اإلداري

  :یلــــــــــــــــي ما قـــــــّررت

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  .القرار ھذا ألحكام وفقا الشیحیة بلدیة

 ةرتب إلى للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

 في المترسمون الراقنون والكتبة التصرف كتبة أعاله إلیھ المشار
 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم
  .الترشحات ختم تاریخ في  الرتبة

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
  البلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة الشیحیة بلدیة رئیسة

  . 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
  :التالیة بالوثائق مصحوبة   البلدیة لدى ترشحھم مطالب ایودعو

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

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

   . العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  . المناظرة فتح لسنة السابقة الخیرة سنوات (5)

 التي الملتقیات أو وینیةالتك الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك

  . راقن كاتب أو تصرف كاتب رتبة

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

  . اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل
  . البلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-
  .المشاركة

 الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
.  

   . قبولھم یمكن الذین المترشحین مةقائ اقتراح-

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

  . لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله ألیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :7 الفصل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  ، للمترشح العامة األقدمیة-

  ، للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  ، التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص او المنظمین والرسكلة التكوین-
  . راقن كاتب أو تصرف كاتب رتبة في التسمیة

  والمواظبة، السیرة-

   . 6 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

 تتالءم أخرى  مقاییس إضافة المناظرة  لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند  اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
   (20) والعشرین (0) الصفر بین



  3181صفحـة   2020سبتمبر  11 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   61عـــــدد 

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :8الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة وفي علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
  أقدمیتھم تساوت وإذا الرتبة في  األقدمیة حسب األولویة  تعطى
  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة ضبطت:9 الفصل
 المناظرة لجنة من وباقتراح الشیحیة بلدیة رئیسة قبل من أعاله إلیھا
.   

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:10 الفصل

                                                                
  2020 أوت 31 في الشیحیة 

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى
  . الشیحیة بلدیة لفائدة العمومیة

  الشیحیة، بلدیة رئیسة إنّ 

  الدستور، على  االطالع 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
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
   الشیحیة، بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 22 في المؤرخ 2019 سنةل 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 و الترقیة و 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

  :ـــــــــــيیلـــــ ما قـــــــّررت

 //*//*//*//  

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  .القرار ھذا ألحكام وفقا الشیحیة بلدیة

 رتبة إلى للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ارمستش متصرف

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون  المتصرفون أعاله إلیھ المشار
 ختم تاریخ في  الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط

  .الترشحات

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
  البلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدةو الشیحیة بلدیة رئیس

  . 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
  :التالیة بالوثائق بةمصحو البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

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

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

   .العلمیة ائدالشھ من لألصل مطابقة نسخة-

 خالل العون على المسلطة  التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-
 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة الخیرة سنوات (5) الخمس

   تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 القیمیة الوحدات في النجاح وشھائد البلدیة قبل من منظمةال التكوین

 (05) للخمس المستمر التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل
  .  المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر-
 لسنة لسابقتینا السنتین خالل بھا قام التي واألعمال  األنشطة یتضمن
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 التقریر ھذا ویكون .وتحسینھا تطویرھا ومقترحات المناظرة فتح
  . للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل  وجوبا یرفض :5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات  قائمة

  . اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة ضبطت :6 الفصل
  .البلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
.  

   . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  . لعملھ أدائھ في واتقىنھ بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله ألیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى:8الفصل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  ، للمترشح العامة األقدمیة-

  ، للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  ، التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-
  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس المواظبةو السیرة-
  ، المناظرة

  7 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

    .أعاله 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر-

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة  لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس صةالخا الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند . اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .(20) والعشرین (0) الصفر بین

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

 حدود وفي علیھا تحصلالم األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 عدة أو مترشحان تحصل وإذا .شغورھا سد المراد الخطط عدد
  ألقدمھم األولویة   تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى  األقدمیة ھذه تساوت وإذا .الرتبة في

 المناظرة في  نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط:10 الفصل
   المناظرة لجنة من وباقتراح  البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا لمشارا

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: 11 الفصل

                                                                
   2020 أوت 31في الشیحیة  

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 متصرف  رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد
  2020     سنة بعنوان الشیحیة

  الشیحیة بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على  االطالع 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
 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

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  الشیحیة، بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى 
 الترقیة و االنتداب آلیات و     غصی 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

 أوت 31 في المؤرخ145 عدد الشیحیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط متعلقوال 2020



  3183صفحـة   2020سبتمبر  11 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   61عـــــدد 

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة
  العمومیة،

  :یلــــــــــــــــي ما قـــــــّررت

 نوفمبر 30 یوم ولفائدتھا الشیحیة ببلدیة تفتح - :األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة لملفاتبا داخلیة مناظرة الموالیة واألیام  2020
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف

  . 2020 سنة بعنوان

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

  . 2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

                                                       
  2020 أوت 31 في الشیحیة 

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس

  2020 سنة بعنوان الشیحیة

  الشیحیة، بلدیة رئیسة إنّ 

  الدستور، على  االطالع 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
 و الدولة نألعوا العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  الشیحیة، بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات

 2019 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 األمر خاصة
،  

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

   بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و 

 في المؤرخ  145/2020 عدد الشیحیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط والمتعلق 2020 أوت 31

 المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .عمومیةال لإلدارات

  :یلــــــــــــــــي ما قـــــــّررت

 //*//*//*//  

 نوفمبر 30 یوم ولفائدتھا الشیحیة ببلدیة تفتح - :األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني
2020   

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

  . 2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

                                                                
  2020 أوت 31 في الشیحیة

  بلدیة رئیس                                                  
  شدبا  امیرة   

  

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول رئیس

  2020 سنة بعنوان الشیحیة

  الشیحیة، بلدیة رئیسة إنّ 

  الدستور، على  العاالط 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
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
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 اإلداریة الصبغة تذا العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  الشیحیة، بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

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

،  

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

   بالبلدیات، الترسیم و رقیةالت و االنتداب آلیات و 

 في المؤرخ  144/2020 عدد الشیحیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط والمتعلق 2020 أوت 31

 المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .العمومیة لإلدارات

  :یلــــــــــــــــي ما قـــــــّررت

 نوفمبر 30 یوم ولفائدتھا الشیحیة ببلدیة تفتح - :األول الفصل 
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني
   2020 سنة

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

  . 2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

                                                                
  2020 أوت 31 في الشیحیة 

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى للترقیة لفاتبالم داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  2020 سنة بعنوان الشیحیة

  الشیحیة بلدیة رئیسة إنّ 

  الدستور، على  االطالع 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 ىوعل
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر علىو
  الشیحیة، بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  ، بالبلدیات الترسیم و

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

  ، العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 في المؤرخ  223/2019 عدد الشیحیة  بلدیة  رئیسة قرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط والمتعلق  2019 نوفمبر12

 المشترك دارياإل بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .العمومیة لإلدارات

  :یلــــــــــــــــي ما قـــــــّررت

 //*//*//*//  

 نوفمبر 30  یوم ولفائدتھا الشیحیة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام  2020

 عنوانب العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
   2020 سنة

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

   . 2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

                                                                
  2020 أوت 31 في الشیحیة 

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

------------------  
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 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة دةلفائ العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام
  2020 سنة بعنوان الشیحیة

  الشیحیة بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على  االطالع 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
 و الدولة ألعوان العام سياألسا النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  حیة،الشی بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 الترقیة و االنتداب آلیات و      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، داراتلإل المشترك اإلداري

 في المؤرخ  143/2020 عدد الشیحیة  بلدیة  رئیسة قرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط والمتعلق  2020 أوت 31

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .العمومیة لإلدارات

  :یلــــــــــــــــي ما قـــــــّررت

 نوفمبر 30  یوم ولفائدتھا الشیحیة ببلدیة تفتح - :األول الفصل 
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام  2020
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

   2020 سنة

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

  2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :3 لالفص

  2020 أوت 31 في الشیحیة

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تحبف یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
  2020 سنة بعنوان الشیحیة

  الشیحیة، بلدیة رئیسة إنّ 

  الدستور، على  االطالع بعد

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

 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 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 سبتمبر 23 في مؤرخال 2011 لسنة 89

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  الشیحیة، بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  ، بالبلدیات الترسیم و

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 في المؤرخ  142/2020 عدد الشیحیة  بلدیة  رئیسة قرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط والمتعلق  2020 أوت 31

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف بةرت إلى للترقیة بالملفات
  .العمومیة لإلدارات

  :یلــــــــــــــــي ما قـــــــّررت

 نوفمبر 30  یوم ولفائدتھا الشیحیة ببلدیة تفتح - :األول الفصل 
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام  2020
 العمومیة لإلدارات المشترك رياإلدا بالسلك مستشار متصرف

   2020 سنة بعنوان

 .01) واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2الفصل
  2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل 

  2020 أوت 31 في الشیحیة

  بلدیة رئیس 
  دباش  امیرة
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------------------  

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقني

  2020 سنة بعنوان الشیحیة

  الشیحیة، بلدیة رئیسة إنّ 

  الدستور، على  االطالع 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
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  الشیحیة، بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

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

،  

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

   بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و 

 في المؤرخ 222/2019 عدد الشیحیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط والمتعلق 2019نوفمبر12

 المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .العمومیة لإلدارات

  :یلــــــــــــــــي ما ـّررتقــــــ

 نوفمبر 30 یوم ولفائدتھا الشیحیة ببلدیة تفتح - :األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
2020   

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

  . 2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

  2020 أوت 31 في الشیحیة

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 متصرف  رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد
  2020     سنة بعنوان الشیحیة

  الشیحیة بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على  االطالع 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
 و لةالدو 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

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  الشیحیة، بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد كوميالح األمر وعلى 
 الترقیة و االنتداب آلیات و     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

 أوت 31 في المؤرخ145 عدد الشیحیة بلدیة رئیسة قرار علىو
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط والمتعلق 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة
  العمومیة،

  :یلــــــــــــــــي ما قـــــــّررت

 نوفمبر 30 یوم ولفائدتھا الشیحیة یةببلد تفتح - :األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام  2020
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 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف
  . 2020 سنة بعنوان

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

  . 2020 أكتوبر 30 میو الترشحات ختم یقع :3 الفصل

                                  
  2020 أوت 31 في الشیحیة   

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة
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