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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 المرسى

 ............................اإلمضاء حقّ  بتفویض یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 ............................اإلمضاء حق بتفویض یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 ............................اإلمضاء حق بتفویض یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 ............................اإلمضاء حق بتفویض یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار

 االنف حمام
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 1  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 .................................................................................................................................2020 سنة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 1  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 حمام بلدیة ةلفائد العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 ...............................................................................................................2019 سنة بعنوان األنف
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 1  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى رقیةللت بالملفات الداخلیة
 ...............................................................................................................2019 سنة بعنوان األنف
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 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 1  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 .......2020سنة  بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 1  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى قیةللتر
 ...............................................................................................................................2019 سنة

   المروج
 على الموظف الحجز معلوم من التخفیض بقرار یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 .................................................................المروج لبلدیة التابعة الحجز بمستودعات المودعة المحجوزات
 سلیمان

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 .........سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 17  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 ........2020  سنة بعنوان سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري سلكبال رئیس متصرف رتبة

 زغوان
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

 ......................................ومیةالعم لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني إلى  للترقیة  بالملفات الداخلیة
 وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار

 المشترك االداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج  المھني االمتحان
 .....................................................................2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة ةلفائد العمومیة لالدارات

 بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح تعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار
 .....................................................عمومیةال لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى   للترقیة

 وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط تعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار
 لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة الدماج  المھني االمتحان

 ..................................................................................2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة ومیةالعم
 الدماج المھني االمتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك إدارة ستكتبم رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة
 .....................................................................................................2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة
 وبرنامج تنظیم كیفیة بطبض یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 56 عدد قرار

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج  المھني االمتحان
 ..................................................................................2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 57 عدد قرار
 ......................................العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى  للترقیة  بالملفات

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار لقیتع 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار
 رتبة سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إلى  للترقیة  بالملفات الداخلیة

 ....................................................................................................................2020 تصرف كاتب
 بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 59 عدد قرار

 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى   للترقیة
 ......................................................................................................زغوان بلدیة رئیس إن .2020

 إلدماج  المھني االمتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 60 عدد قرار
 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات كالمشتر التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة

 .............................................................................................................2020 سنة بعنوان زغوان
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 61 عدد قرار

 ...........................العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى  للترقیة  بالملفات الداخلیة
 بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 62 عدد قرار

 .................................................العمومیة لإلدارات عالمیةاإل وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى   للترقیة
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 بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 63 عدد قرار
 ...........................................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى   للترقیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 64 عدد قرار
 ............................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني إلى  للترقیة  بالملفات الداخلیة

 ادةبوعر
 صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 ......................................................................................2020  سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى

 صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 2020 مبرسبت 7  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 ......................................................................................2020  سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى

 بوزید سیدي
 ..................................ةبلدی دائرة بإحداث یتعلق 2020 جویلة 12  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 طوزة
 العملة لترقیة مھني  امتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 ........................................................................2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى  صنف من
 جربوح

 إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 .........2020 سنة بعنوان بوحجر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصّرف رتبة

 الدایر ساقیة
 الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 ................................................2020 سنة بعنوان للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2 جوان 25 في مؤرخ 2020 لسنة 10عدد  قرار

 ......2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة مستكتب ةرتب
 القصر

 سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط بقرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 .............................................................متصرف رتبة في بالملفات الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا

 و القصر بلدیة العملة عدد بضبط بمقرر یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 ....................................................................................................2019 سنة بعنوان ترقیتھم المراد
 من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح بمقرر یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 ...............................................................................2019 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف الى صنف
 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 ....2020 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة
 للترقیة فاتبالمل داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 .............2020 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى

 قابس
 االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 20 في مؤرخ 2020 لسنة 3 عدد قرار
 ....2020 سنة بعنوان قابس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات مشتركال اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى

 االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020 لسنة 4 عدد قرار
 .......2020 سنة بعنوان قابس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  المرسى

 یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
  اإلمضاء حقّ  بتفویض

  اإلمضاء حقّ  بتفویض یتعلّق قــــــرار

  : إّطالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
 228 الفصالن وخاّصة المحلیة الجماعات ةبمجل المتعلّق 2018

  ، منھ 261و

 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 على و
 النسخ بمطابقة شھاداإل و باإلمضاء بالتعریف المتعلق 1994

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

 بلدیة بإحداث المتعلّق 1912 أفریل 06 في المؤّرخ األمر وعلى
   ، المرسى

 المتعلق 2007 ماي 26 بتاریخ تونس والي السید قرار وعلى
 " تونس والیة من سىالمر   ببلدیـــة رابعة بلدیة دائرة بإحداث
  ،"المدینة المرسى

 المرسى لبلدیّة البلدي المجلس رئیس إنتخاب جلسة محضر وعلى 
  .2019نوفمبر 04 اإلثنین یوم المنعقدة

  یلــي مــا قـّرر

 السیّدة إلى مسؤولیّتي و مراقبتي تحت فوّضت : األّول الفصل
  ، المدینة المرسى دائرة رئیسة ، المھیري عائشة

 اإلشھاد ، باإلمضاء بالتّعریـــــف المتعلّقة الوثائق اءإمض حقّ 
  .البلدیّة الدّائرة بتسییر و المدنیة الحالة ، لألصل النّسخ بمطابقة

 للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثّاني الفصل
  .المحلیة

    البلدیـــــــة رئیـس
  بوراوي معز   

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
  اإلمضاء حق بتفویض

  اإلمضاء حق بتفویض یتعلّق قــــــرار

  : إّطالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
 228 الفصالن وخاّصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلّق 2018

  ، منھ 261و

 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 على و
 النسخ بمطابقة اإلشھاد و باإلمضاء بالتعریف المتعلق 1994

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

 بلدیة بإحداث المتعلّق 1912 أفریل 06 في المؤّرخ األمر وعلى
   ، المرسى

 المتعلق 1980 جویلیة 20 بتاریخ الدّاخلیة وزیر السید قرار وعلى
  ،  داود بسیدي الدّائرة بإحداث

 ىالمرس لبلدیّة البلدي المجلس رئیس إنتخاب جلسة محضر وعلى
   .2019 نوفمبر 04 اإلثنین یوم المنعقدة

  یلــي مــا قـّرر

 إلى مسؤولیّتي و مراقبتــــــــــــــي تحت فوّضت : األّول الفصل
  ، داود سیدي دائرة رئیسة ، الفھري إیمان اآلنسة

 اإلشھاد ، باإلمضاء بالتّعریـــــف المتعلّقة الوثائق إمضاء حقّ 
  .البلدیّة الدّائرة بتسییر و المدنیة ةالحال ، لألصل النّسخ بمطابقة

 للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثّاني الفصل
  .المحلیة

   البلدیـــــــة رئیـس
  بوراوي  معز   
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------------------  

 یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
  اإلمضاء حق بتفویض

  اإلمضاء حق یضبتفو یتعلّق قــــــرار

  : إّطالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیسإن 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
 228 الفصالن وخاّصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلّق 2018

  ، منھ 261و

 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 على و
 النسخ بمطابقة اإلشھاد و باإلمضاء بالتعریف المتعلق 1994

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

 بلدیة بإحداث تعلّقالم 1912 أفریل 06 في المؤّرخ األمر وعلى
   ، المرسى

 المتعلق 1980 جویلیة 16 بتاریخ الدّاخلیة وزیر السید قرار وعلى
  ، بقمرت البلدیة الدّائرة بإحداث

 المرسى لبلدیّة البلدي المجلس رئیس إنتخاب جلسة محضر وعلى   
   .2019 نوفمبر 04 اإلثنین یوم المنعقدة

  یلــي مــا قـّرر  

 السیّد إلـــــــى مسؤولیّتي و مراقبتـــي تحت تفوضّ  : األّول الفصل
  ، قمرت دائرة رئیس الدریدي، ضیاف دمحم

 اإلشھاد ، باإلمضاء بالتّعریـــــف المتعلّقة الوثائق إمضاء حقّ 
  .البلدیّة الدّائرة بتسییر و المدنیة الحالة ، لألصل النّسخ بمطابقة

 للجماعات رسمیّةال بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثّاني الفصل
  .المحلیة

                          
   البلدیـــــــة ئیـسر 

  بوراوي  معز
  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
  اإلمضاء حق بتفویض

  اإلمضاء حق بتفویض یتعلّق   ــرارقـ

  : إّطالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي انونالق على
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  ، منھ 261و

 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 على و
 النسخ بمطابقة اإلشھاد و باإلمضاء بالتعریف المتعلق 1994

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

 بلدیة بإحداث المتعلّق 1912 أفریل 06 في المؤّرخ األمر وعلى
   ، المرسى

 المتعلق 1988 نوفمبر 18 بتاریخ ةالداخلی وزیر السید قرار وعلى
  الریاض، المرسى البلدیة الدائرة بإحداث

 المرسى لبلدیّة البلدي المجلس رئیس إنتخاب جلسة محضر وعلى
   .2019 نوفمبر 04 اإلثنین یوم المنعقدة

  یلــي مــا قـّرر

 السیّد إلى مسؤولیّتي و مراقبتــــــــــي تحت فوّضت : األّول الفصل
  ، الّریاض المرسى دائرة رئیس ، شراد دمحم

 اإلشھاد ، باإلمضاء بالتّعریـــــف المتعلّقة الوثائق إمضاء حقّ 
  .البلدیّة الدّائرة بتسییر و المدنیة الحالة ، لألصل النّسخ بمطابقة

 للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثّاني الفصل
  .المحلیة

   البلدیـــــــة رئیـس
  راويبو  معز

  

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

  االنف حمام

  

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

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى
  .2020 سنة بعنوان األنف حمام

 كیفیة بضبط یتعلق في مؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس من رقـــرا   
 التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 سنة بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
2020.  

  األنـــــف حمـــام بلدیـــــة رئیــــس إن
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  الدستور، على االطــــــــالع بعـــــد 

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق

 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

 بإحــداث المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ عدد األمر وعلى
   األنــف حمـــام بلدیة

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد الحكومي األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي نظامال بضبط والمتعلق 1999 أفریل

 2009 لسنة 114 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات المشترك
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر علىو 
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط والمتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 بضبط والمتعلق  2020 جویلیة 26  في رخالمؤ القرار وعلى
  .األنف حمام ببلدیة األعوان مجموع

 جوان 26 األنف حمام ببلدیة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
2018.  

  : یلــي ما قــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا ةالعمومی لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقني

  .القرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 المساعدون العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون األنف حمام بلدیة

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -     

  ت،الترشحا قائمة غلق تاریخ -     

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -     

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

  : التالیة

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص -      
 من ممضى التلخیص ھذا یكونو المترشح بھا قام التي والعسكریة

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -      
  العمومیة،

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

 إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -      
  باألمر، نيللمع

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ -      

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

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

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

  تقني، مساعد رتبة في التسمیة

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

  .اإلرسال

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامس الفصل
  ، المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -      
  .ضالغر

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -     

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما ترشحینالم ملفات تقییم مقاییس تضبط: السابع الفصل

  للمترشح، العامة األقدمیة -     

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة  -     
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  للمترشح، التعلیمي المستوى أو الشھائد -     

 قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین -     
  تقني، مساعد رتبة في التسمیة منذ اإلدارة

  .والمواظبة السیرة -     

 للمترشح المباشر رئیس طرف من المسند التقییمي العدد -     
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ والمشار

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل الى ویسند
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)
  .المناظرة

 الملفات یمتقی أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھ المعروضة

 تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطي االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل
 وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
  العیاري  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 1  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد رارق
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى
  .2019 سنة بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة

 في مؤرخ األنف حمام بلدیة ئیسر من  قــــــــــــــــــــــــــرار   
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق02/07/2020.

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .2019 سنة بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  األنـــــف حمـــام بلدیـــــة رئیــــس إن

  الدستور، على ــــــــالعاالط بعـــــد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق

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

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

 بلدیة بإحــداث المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ األمر وعلى
   األنــف حمـــام

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي مالنظا بضبط المتعلق 2020
   العمومیة، لإلدارات المشترك

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط والمتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

          

 بضبط والمتعلق  2020 جویلیة 26  في المؤرخ القرار وعلى
  .األنف حمام ببلدیة ناألعوا مجموع

 26 األنف حمام ببلدیة البلدي المجلس تركیز محضر وعلى       
  .2018 جوان

  : یلـــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : 1 الفصــــــــل
 وفقا ومیةالعم لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصـــــــــل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

 رتبتھم في المترسمون تصرف كتبة أعاله إلیھ المشار العمومیة
 الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (05) خمس فیھم والمتوفر

  الترشحات، ختم تاریخ في

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصــــــــــل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة األنف حمام بلدیة رئیس من بقرار

  :القرار ھذا ویضبط سواھم دون األنف حمام بلدیة الى

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -            

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -           

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -           

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصـــــــــــل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا ان

  : التالیة

 المدنیة خدماتلل الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص -      
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي والعسكریة

  ، ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل
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 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -      
  ، العمومیة

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

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل ابقةمط نسخة -      
  الحالیة،

 إداریة حالة آلخر الضابط قرار من لألصل مطابقة نسخة -      
  باألمر، للمعني

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -      

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

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) خمس

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

 بعد شحتر مطلب كل وجوبا ویرفض تصرف كاتب رتبة في التسمیة
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة غلق
  اإلرسال، تاریخ معرفة على

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصـــــــــــل
 من وباقتراح والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله
  : بالخصوص نةاللج ھذه وتتولى  األنف حمام بلدیة رئیس

 لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر -       
  المشاركة حق

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -       
   الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -       

 تقییمي عدد إسناد حللمترش المباشر الرئیس یتولى :6 الفصـــــــــــل
  ، لعملھ أدائھ عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصـــــــــــل

  للمترشح العامة االقدمیة -               

  للمترشح الرتبة في االقدمیة -       

  رشحللمت التعلیمي المستوى أو الشھائد -       

 قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین -       
  المناظرة، فتح سنة تسبق سنوات (05) الخمس خالل اإلدارة

  والمواظبة السیرة -    

 للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -    
  ، أعاله 6 بالفصل إلیھ والمشار

 تتالءم أخرى مقاییس ضافةإ 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

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصـــــــــــل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام اطبق علیھا المعروضة الملفات
 وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب

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

  .سنا ألكبرھم األولویة

 المناظرة نھائیا المقبولین المترشحین قائمة ضبطت : 9 الفصـــــــــــل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله المشار

  .المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10 الفصـــــــــــل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
  العیاري  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 1  في رخمؤ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى
  .2019 سنة بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة

 02/07/2020في مؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس من  قــــرار   
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة طبضب یتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .2019 سنة بعنوان األنف حمام بلدیة

  األنـــــف حمـــام بلدیـــــة رئیــــس إن

  الدستور، على االطــــــــالع بعـــــد     

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 سنةل 29 عدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق

 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 بإحــداث المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ األمر وعلى
   األنــف حمـــام



  3279صفحـة   2020سبتمبر  15 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   62عـــــدد 

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
   العمومیة، تلإلدارا المشترك

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط والمتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 بضبط والمتعلق  2020 جویلیة 26  في المؤرخ القرار وعلى
  .األنف حمام ببلدیة األعوان مجموع

 جوان 26 األنف حمام یةببلد البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
2018.  

  : یلـــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : 1 الفصــــــــل
 وفقا العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة مناظرةلل یترشح أن یمكن : 2 الفصـــــــــل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 والمتوفر رتبتھم في المترسمون إدارة مستكتبو أعاله إلیھ المشار
 تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (05) خمس فیھم
  الترشحات، ختم

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة اظرةالمن تفتح :3 الفصــــــــــل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة األنف حمام بلدیة رئیس من بقرار

  :القرار ھذا ویضبط سواھم دون األنف حمام بلدیة إلى

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -            

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -           

  المناظرة لجنة اعاجتم تاریخ -           

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصـــــــــــل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا ان

  : التالیة

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

  ، ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -      
  ، العمومیة

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

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

 إداریة حالة آلخر الضابط قرار من لألصل مطابقة خةنس -      
  باألمر، للمعني

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -      

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

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) خمس

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

 ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض  إدارة مستكتب رتبة في التسمیة
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة غلق بعد

  اإلرسال، تاریخ معرفة على

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصـــــــــــل
 من وباقتراح والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله
  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى  األنف حمام بلدیة رئیس

 لھم المخول رشحینالمت قائمة واقتراح الترشحات في النظر -       
  المشاركة حق

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -       
   الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -       

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :6 الفصـــــــــــل
  ، لعملھ أدائھ نع یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصـــــــــــل

  للمترشح العامة االقدمیة -        

  للمترشح الرتبة في االقدمیة -        

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -        

     

 لقب من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین -    
  المناظرة، فتح سنة تسبق سنوات (05) الخمس خالل اإلدارة

  والمواظبة السیرة -       

 للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -       
  ، أعاله 6 بالفصل إلیھ والمشار

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

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

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصـــــــــــل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على ادباالعتم الجدارة حسب
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 النقاط من المجموع نفس على مترشحین  عدة أو مترشحان تحصل
 تعطي االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في القدمھم األولویة تكون

  .سنا ألكبرھم األولویة

 المناظرة نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصـــــــــــل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من هأعال المشار

  .المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10 الفصـــــــــــل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس 
  العیاري  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 1  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات ةداخلی مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

 02/07/2020في مؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس من  قـــرار   
 بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
 بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  .2020 سنة

  األنـــــف حمـــام بلدیـــــة رئیــــس إن

  الدستور، على االطــــــــالع بعـــــد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق

 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

 بإحــداث تعلـقالم 1899 مارس 09 في المـؤرخ عدد األمر وعلى
   األنــف حمـــام بلدیة

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد الحكومي األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999 أفریل

 2009 لسنة 114 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات المشترك
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط والمتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 بضبط والمتعلق...... في المؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة
  .2020 سنة بعنوان ومیةالعم لإلدارات المشترك التقني

 جوان 26 األنف حمام ببلدیة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
2018.  

  : یلـــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــرر

 نوفمبر 16 یوم األنف حمام ببلدیة یفتح : األول الفصــــــــــل
  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني ةرتب إلى 
  .2020 سنة

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصــــــــــل
  .(01)  واحدة

 أكتوبر 16 یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصــــــــــل
2020.  

 للجماعات سمیةالر بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصــــــــــل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
  العیاري  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 1  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .2019 سنة وانبعن األنف

 02/07/2020 في مؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس نم رقـــرا
 مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2019 سنة بعنوان

  األنـــــف حمـــام بلدیـــــة رئیــــس إن

  الدستور، على االطــــــــالع ــــدبعـ

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق

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

 اإلداریة الصبغة ذات ومیةالعم والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
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 بلدیة بإحــداث المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ األمر وعلى
   األنــف حمـــام

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

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط والمتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 بضبط والمتعلق.... في المؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس قرار وعلى
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة المناظرة تنظیم ةكیفی

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
2019.  

 جوان 26 األنف حمام ببلدیة البلدي المجلس تركیز محضر وعلى
2018.  

  : یلـــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــرر

 2020 نوفمبر 16 یوم األنف حمام ةببلدی یفتح : األول الفصل
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد

2019.  

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

  .2020 أكتوبر 16 یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصل

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
  العیاري  دمحم
  

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

  المروج

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 المودعة المحجوزات على الموظف الحجز معلوم من التخفیض بقرار

  .المروج لبلدیة التابعة الحجز بمستودعات

  یلـــي ما قــــرر

 معلوم من%  50 بـــــــــ تقدر تخفیض نسبة تمنح : األول الفصل
 الحجز بمستودعات المودعة المحجوزات على الموظف الحجز
  .للبلدیة التابعة

 المحجوزات جمیع على المفعول ساري القرار ھذا : الثـاني الفصل
 31 غایة إلى ذلك و للبلدیة التابعة زالحج بمستودعات المودعة
  .2020 دیسمبر

 مكلفـان بـھا البلدي القـابض و للبلدیة العـام الكاتـب : الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل

  بلدیة رئیس
  الورتاني  كمال

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

  سلیمان

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  سلیمان بلدیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 اوت10 في مؤرخ قرار
 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
  .سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات كالمشتر

  سلیمان 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 ألساسيا 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 1921 جانفي 28 في المؤرخ األمر وعلى
  سلیمان

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

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

 27 في المؤرخ 2020 سنةل ـدد19عـ الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  :مـایـلــي قــرر
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 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : 1 الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

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

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

  .الترشحات

 بقرار أعاله إلیھا شارالم بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 مجموع من األقل على %35بنسبة المعنیة البلدیة رئیس من

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین  المستشارین المتصرفین
 ویضبط سواھم دون المحلیة الجماعة إلى بالنظر والراجعین أعاله

  :القرار ھذا

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  شحاتالتر قائمة غلق تاریخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

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

  ذاتیة سیرة -

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف -
   باالدارة

 بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح قبل من هإعداد یتم تقریر -
  المناظرة لفتح السابقتین السنتین خالل

 من نسخ االقتضاء وعند(.... محاضرات ’ ملتقیات في المشاركة) -
   والمنشورات والبحوث األعمال

 ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون -
  المترشح إلیھا

 ختم تاریخ بعد  یسجل ترشح مطلب كل وجوبا ضویرف : 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 من قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح اتالترشح في النظر-
  المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقدیم للمترشح  إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى : 7 الفصل
 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر
  :على باالعتماد المناظرة فتح لسنة

  العمل تنظیم  -

  الخدمة نوعیة  -

  والبحوث التأطیر و التكوین أعمال  -

  غلیھا والمتحصل المنجزة األعمال  -

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

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

 حدود في و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 عدة أو مترشحان تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد

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

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

  المناظرة

  2020 اوت 10: في سلیمان

  بلدیة رئیس
  ھویدي  بوبكر

  

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

 یتعلق 2020 أوت 17  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 اوت 11 في مؤرخ قرار 
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى لترقیةل بالملفات

  2020 سنة بعنوان سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

   سلیمان بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  ,المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ ونالقان على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ,2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 جانفي 28 في المؤرخ األمر وعلى
   سلیمان

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 27 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد19عـ الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة لقالمتع 2020 فیفري

 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ الحكومي األمر على و
 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ,بالبلدیات الترسیم

 أوت 10 في المؤرخ سلیمان بلدیة رئیس قرار على و
 للترقیة لملفاتبا الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

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

  :یلـــي ما قــــــرر

 2020اكتوبر14 یوم لفائدتھا و سلیمان بلدیة تفتح :األول الفصل
 بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
  . 2020 سنة بعنوان لعمومیةا لإلدارات المشترك اإلداري

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

  . 2020 سبتمبر14 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  2020 أوت 18 :في سلیمان

   

  بلدیة رئیس
  ھویدي  بوبكر

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

  زغوان

 یتعلق 2020 لةجوی 14  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار
  للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني إلى

  2020 جویلیة 15 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

  العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك ولأ تقني إلى  للترقیة 

  .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

  ةبلدی 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 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 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك

 جانفي 21 في مؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
2009،    

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

  :یلي  ما قــــــّرر

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك أول

  .القرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن كنیم :الثاني الفصل
 المشار العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى
 (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون التقنیون أعاله إلیھ

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة اظرةالمن تفتح :الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة زغوان بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون زغوان لبلدیة

   :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-
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  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة رشحینالمت على یجب  :الـرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  :التالیة

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

  .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 نسخ-

 خلوّ  تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 (5) خالل تأدیبیة عقوبة أي من ألمربا للمعني اإلداري من الملفّ 

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات الخمس

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
  .تقني خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

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

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس صلالف
  .زغوان بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح التّرشحات في النظر -
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

 بالمرجع إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
   :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله

   للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

   التعلیمي، المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-
  تقني، رتبة في التسمیة

  والمواظبة، السیرة-

 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند ددالع-
  .السادس

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 الخاصة الضوارب وتضبط المترّشح صنف أو رتبة وخصوصیّة

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

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

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

  .سنّا ألكبرھم األولویة

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

                                                                
    2020 جویلیة 15 في  زغوان، 

  بلدیة رئیس
  وقاويز  طارق

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار
 الدماج  المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار
 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة

 سنة وانبعن زغوان بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري
2020.  

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

 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین
 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري
2020.  

   زغوان بلدیة یسرئ 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،
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 أكتوبر 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 اطارات ضمن العملة بعض جادما شروط بضبط 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
  ضائھا،وأع 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 بمستكت

  .البلدیات

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

  األقل، على الخامس بالصنف والمرتبون-

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

 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 :ثالثال 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

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالّزمة بالحجج ومدّعم مفّصل تلخیص-
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترّشح بھا قام التي القتضاءا 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 لترشحاتا 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 االمتحان 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 حددةالم والضوارب 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

 اللغة أو العربیة باللغة سواء االختبارات تجرى :التاسع الفصل
  .المترشح اختیار حسب الفرنسیة
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 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 لفارقا 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 ثانيال 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 ھذه 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 اعداد 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 ویلیةج 15 في  زغوان،

  قــحــــلـــم       

  :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 اعداد-

  جلسة ومحضر ملحوظة اعداد-

  داريا 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

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار
 تقني رتبة إلى   للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح تعلق بقرار

  العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك أول

  2020 جویلیة 15 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
 أول تقني رتبة إلى لترقیةل بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك
  .2020 سنة

   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 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 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999
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 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك
 جانفي 21 في مؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد مراأل وعلى  ،2009
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 كیفیة بضبط المتعلق  2020 جویلیة 15 في المؤرخ المقّرر وعلى
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة لعمومیةا لالدارات المشترك التقني

2020  

  .زغوان بلدیة أعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

  .2020 لسنة زغوان بلدیة میزانیة وعلى

  :یلي ما قــــــّرر

 مناظرة  2020 سبتمبر 1 یوم زغوان ببلدیة تفتح :األول الفصل
 المشترك تقنيال بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

  .العمومیة لالدارات

 أول تقني رتبة إلى ترقیتھا المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
   ( 1 ) واحدة بخطة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تجرى :الثالث الفصل
 أكتوبر 27 یوم لعمومیةا لالدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

  .الموالیة واألیام  2020

  2020 سبتمبر 30 : یوم التّرشحات قائمة تختم  :الـرابع الفصل

    2020 جویلیة 15 في  زغوان،

  بلدیة رئیس   
  زوقاوي  طارق

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار
 إلدماج  المھني االمتحان وبرنامج ظیمتن كیفیة بضبط تعلق بقرار
 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة

  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  2020 جویلیة 15 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
 العملة إلدماج ھنيالم االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

   زغوان بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد
  ة،المحلی 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 بضبط المتعلق 1983

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

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

  الموظفین،

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

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
    ،2009 جانفي

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

   االداریة، الصبغة ذات العمومیة 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
 تقني مساعد رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني
  .البلدیات لفائدة العمومیة لالدارة المشترك التقني بالسلك

 رتبة في لالدماج المھني لالمتحان یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
  :العملة العمومیة لالدارة المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

 قضوا والذین األقل على الثامن بالصنف والمرتبون المترسمون -
 تاریخ عند الفعلیة المدنیة الخدمة في سنوات (5) خمس األقل على
  الترشحات، ختم

 السادسة السنة وتابعوا االبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعوا والذین-
 او تجریبیة علوم أو تقني أو ریاضیات الثانوي التعلیم من األقل على

  وتصرف، اقتصاد

 الثالثة السنة وأتموا األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو-
 او تجریبیة علوم أو تقني أو ریاضیات الثانوي التعلیم من األقل على

  وتصرف، اقتصاد

  .المستوى ذابھ منظرة تكوینیة شھادة على تحصلوا أو-
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 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-

 باالختبارات المھني االمتحان لجنة تركیبة تضبط  :الـرابع لالفص-
  .زغوان بلدیة رئیس من بقرار أعاله إلیھ المشار

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

  :التالیة بالوثائق

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

  .المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .صفتھ في المترشح ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 التكوینیة الشھادة أو العلمیة دةالشھا من لألصل مطابقة نسخة-
  .أعاله إلیھ المشار بالمستوى المنظرة

 باالختبارات المھني لالمتحان الترشح مطالب تسجل :السادس الفصل
 المترشح إلیھا ینتمي التي لالدارة الضبط بمكتب أعاله إلیھ المشار

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

  .االرسال

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

  .المناظرة لجنة من وباقتراح

 على أعاله إلیھ المشار المھني االمتحان یشتمل :الثامن الفصل
  :التالیة اتاالختبار

  .العمومي للعون المھنیة والحیاة باإلدار یتعلق اختبار-3

  تقني اختبار-4

  .االختبارات برنامج القرار لھذا المصاحب الملحق ویضبط

  :یلي كما اختبار لكل المحددة والضوارب المدة وتضبط

  الضارب المدة االختبار نوعیة

 ساعتان موميالع للعون المھنیة والحیاة ةباإلدار یتعلق اختبار
(02)1  

  2(02) ساعتان تقني اختبار

 اللغة أو العربیة باللغة سواء االختبارات تجرى :التاسع الفصل
  .المترشح اختیار حسب الفرنسیة

 طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال :العاشر الفصل
 أي وال مذكرت وال نشریات وال كتب ال االختبارات إجراء مدة

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مستند

 ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج :عشر الحادي 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
  .الحق

 لجنة من وباقتراح رئیس من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم
  .االمتحان

 إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر اعداد ویتم
  .الغش محاولة أو الغش

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

  .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 الثالث الفصل 
   .صاحبھ رفض (20)  العشرین

 مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال :عشر الرابع الفصل 
 على نقطة (30) بثالثین یقدر النقاط من مجموع على یحرز لم ان

  .الكتابیین االختبارین لمجموع بالنسبة األقل

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

   .سنا ألكبرھم االولویة

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :عشر الخامس الفصل
 رتبة في 9و 8 للصنفین المنتمین العملة الدماج المھني االمتحان

 قبل من العمومیة لإلدارات المشترك التقني  بالسلك  تقني مساعد
  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس

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

    2020 جویلیة 15 في  زغوان،

  بلدیة رئیس  
  زوقاوي  طارق
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 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   نةلس 55 عدد قرار
 لألصناف المنتمین العملة الدماج المھني االمتحان بفتح یتعلق بقرار
 المشترك االداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5

  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  

  2020 جویلیة 15 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
 6و 5 لألصناف المنتمین العملة الدماج المھني االمتحان بفتح یتعلق

 لالدارات المشترك االداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة

   زغوان بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد 
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ايم 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 بضبط المتعلق 1983

 داریةاإل 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 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 ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 فیفري 27 في مؤرخ 2020 لسنة 19 دعد 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،

 كیفیة بضبط المتعلق  2020 جویلیة 15 في المؤرخ المقّرر وعلى
 5 لألصناف المنتمین العملة الدماج المھني االمتحان مجوبرنا تنظیم

 لالدارات المشترك االداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة

  .زغوان بلدیة أعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

  .2020 لسنة زغوان بلدیة میزانیة وعلى

  :یلي ما قــــــّرر

 امتحان  2020 سبتمبر 1 یوم زغوان ببلدیة تفتح :األول الفصل
 مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة الدماج مھني
  .العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك إدارة

 مستكتب برتبة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
 1) واحدة بخطة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك إدارة

)   

 المنتمین العملة الدماج الداخلیة المناظرة تجرى :الثالث الفصل
 االداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف
 واألیام 2020 أكتوبر 27 یوم العمومیة لالدارات المشترك
  .الموالیة

  . 2020 سبتمبر 30 : یوم التّرشحات قائمة تختم  :الـرابع الفصل

    2020 جویلیة 15 في  زغوان،

  بلدیة رئیس  
  زوقاوي  طارق

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

 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 56 عدد قرار
 الدماج  المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار
 التقني كبالسل تقني مساعد رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة

  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

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

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین
 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدةة العمومیة تلالدارا المشترك
2020.  

   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 نةلس 112 عدد األمر وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
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 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 بضبط والمتعلق 1985

  الموظفین،

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

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر ةوخاص تممتھ
    ،2009 جانفي

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

   االداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 فیفري 27 في ؤرخم 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
 تقني مساعد رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة دماجإل المھني
  .البلدیات لفائدة العمومیة لالدارة المشترك التقني بالسلك

 رتبة في لالدماج المھني لالمتحان یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
  :العملة العمومیة لالدارة المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

 قضوا والذین األقل على الثامن بالصنف والمرتبون المترسمون -
 تاریخ عند الفعلیة المدنیة الخدمة في سنوات (5) خمس األقل على
  الترشحات، ختم

 السادسة السنة وتابعوا االبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعوا والذین-
 او تجریبیة علوم أو تقني أو ریاضیات الثانوي التعلیم من األقل على

  وتصرف، اقتصاد

 الثالثة السنة وأتموا األساسي التعلیم ختم شھادة على واتحصل أو-
 او تجریبیة علوم أو تقني أو ریاضیات الثانوي التعلیم من األقل على

  وتصرف، اقتصاد

  .المستوى بھذا منظرة تكوینیة شھادة على تحصلوا أو-

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

  .سواھم دون

   :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 باالختبارات المھني االمتحان لجنة تركیبة تضبط  :الـرابع الفصل-
  .زغوان بلدیة سرئی من بقرار أعاله إلیھ المشار

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

  :التالیة بالوثائق

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

  .المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .صفتھ في المترشح ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 التكوینیة الشھادة أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-
  .أعاله إلیھ المشار بالمستوى المنظرة

 باالختبارات المھني لالمتحان الترشح مطالب تسجل :السادس الفصل
 المترشح إلیھا ینتمي التي لالدارة الضبط بمكتب أعاله إلیھ المشار

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

  .االرسال

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

  .المناظرة لجنة من وباقتراح

 على أعاله إلیھ المشار المھني االمتحان یشتمل :الثامن الفصل
  :التالیة االختبارات

  .العمومي للعون المھنیة والحیاة باإلدار یتعلق اختبار-3

  تقني اختبار-4

  .االختبارات برنامج القرار لھذا المصاحب لملحقا ویضبط

  :یلي كما اختبار لكل المحددة والضوارب المدة وتضبط

  الضارب المدة االختبار نوعیة

  1(02) ساعتان العمومي للعون المھنیة والحیاة باإلدار یتعلق اختبار

  2(02) ساعتان تقني اختبار

 اللغة أو ربیةالع باللغة سواء االختبارات تجرى :التاسع الفصل
  .المترشح اختیار حسب الفرنسیة
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 طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال :العاشر الفصل
 أي وال مذكرت وال نشریات وال كتب ال االختبارات اجراء مدة

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مستند

 ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج :عشر الحادي 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
  .الحق

 لجنة من وباقتراح رئیس من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم
  .االمتحان

 إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر اعداد ویتم
  .الغش محاولة أو الغش

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

  .الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4) االربعة یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان ذاوإ
 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 الثالث الفصل 
   .صاحبھ رفض (20)  العشرین

 مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال :عشر الرابع الفصل 
 على نقطة (30) بثالثین یقدر النقاط من مجموع على یحرز لم ان

  .الكتابیین االختبارین لمجموع بالنسبة األقل

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

   .سنا ألكبرھم االولویة

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :عشر الخامس الفصل
 رتبة في 9و 8 للصنفین المنتمین العملة الدماج المھني االمتحان

 قبل من العمومیة لإلدارات المشترك التقني  بالسلك  تقني مساعد
  .المناظرة ةلجن من وباقتراح البلدیة رئیس

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

    2020 جویلیة 15 في  زغوان،

  ملحق

 لألصناف المنتمین العملة الدماج المھني االمتحان اختبارات برنامج
 لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8

  .البلدات لفائدة العمومیة

  العمومي للعون المھنیة والحیاة باالدارة یتعلق اختبار-3

  :التقني االختبار-4

  الكھرباء :االختصاص

  المطرد التیار قاعدة-

  جیبوتي متناوب تیار-

  األدوار ثالثي تیار-

  القیس آالت-

  الكھربائیة باآلالت تتعلق عمومیات مكثفات،-

  والمحركات الكھربائیة بالمولدات تتعلق عمومیات-

 الكھرباء قواعد نتائج) الكھرباء بمحوالن تتعلق مومیاتع-
  (المغنطیسیة

 ذات آالت – أخرى آالت – الشحنة – العمل – التقنیة – المراكم-
  المتداول النوع من المتناوب التیار

  المتواقدة المحركات-

  مجمع ذو محرك-

  اخرى آالت كھربائي، محول-

  كھربائیة، آلالت التسیییر أجھزة-

  رسوم للمحركات اآللي الكھربائي رالتسیی -

  االستغالل تغییرات تأثیرات-

  االنطالق-

  اآللي التسییر-

  الكھربائي التسییر تطبیقات-

   كھربائي مجمع-

  للمضخمات محرك-

  مجمع ذو محرك-

  للنجدة الكھربائیة التغذیة-

   للكھرباء المولدة المجمعات-

  المراكم شحن محطات -
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   ، اآللي الربط-

  لكھربائيا التسخین-

  الكھربائیة الصور العامة، المشاكل-

  "البالس" لمعادلة ادماج طرق-

  القصوى الشحنة-

  ناقل للتغییر القابل النظام-

  المتبادلة المغناطیسیة الفاعلیة-

  الممغنط الوسط-

  المغناطیسیة المدارات -

  المستمر، المغناطیس-

  الكھرومغناطیسي-

  الذاتي، الحث-

  الذاتي الحث-

  المواد-

  الكھربائیة الرسوم-

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 57 عدد قرار
 إلى  للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار
  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة

 2020 جویلیة 15 في مؤرخ زغوان یةبلد رئیس من   قــــرار
  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى  ة للترقی 
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة

   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 بضبط المتعلق 1983

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

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999

 لسنة 112 عدد باألمر مالمتم العمومیة لالدارات اإلعالمیة وتقنیي
    ،2009 جانفي 21 في مؤرخ 2009

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

  :مایلي قــــــّرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لالدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل

  .القرار ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 العمومیة لالدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة زغوان بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون زغوان لبلدیة

   :القرار ھذا ویضبط

  ظر،للتنا المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

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

  :التالیة

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

  .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 نسخ-



  3293صفحـة   2020سبتمبر  15 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   62عـــــدد 

 خلوّ  تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 (5) خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري من الملفّ 

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات الخمس

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
  .برامج واضع خطة في التسمیة منذ ةاإلدار قبل من المنظمة التكوین

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

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
  .زغوان بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول مترشحینال قائمة وإقتراح التّرشحات في النظر -
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

 بالمرجع إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
   :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله

   للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

   التعلیمي، المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین سكلةوالر التكوین-
  برامج، واضع رتبة في التسمیة

  والمواظبة، السیرة-

 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  السادس

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 لخاصةا الضوارب وتضبط المترّشح صنف أو رتبة وخصوصیّة

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

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

 التساوي حالة وفي علیھا تحصلالم األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 تعطى أقدمیتھم تساوت وإذا الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى

  .سنّا ألكبرھم األولویة

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  2020 جویلیة 15 في  زغوان،

  بلدیة رئیس 
  زوقاوي  طارق

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار
  للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إلى
  .2020 تصرف كاتب بةرت سنة بعنوان

 2020 جویلیة 15 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
 إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة

   زغوان بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على العاإلط 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
 ولةالد 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

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 ياإلدار 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

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

  :مایلي قــــــّرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  .القرار ھذا ألحكام
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 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 الهأع إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة زغوان بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون زغوان لبلدیة

   :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

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

  :التالیة

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

  .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 نسخ-

 خلوّ  تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 (5) خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري من الملفّ 

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات الخمس

 دورات أو الملتقیات في اركةالمش شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 مستكتب خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

  .إدارة

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

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
  .زغوان بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح التّرشحات في النظر -
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

 بالمرجع إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
   :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله

   للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، رتبةال في األقدمیة-

   التعلیمي، المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-
  إدارة، مستكتب رتبة في التسمیة

  والمواظبة، السیرة-

 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  السادس

 تتالءم أخرى یسمقای إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 الخاصة الضوارب وتضبط المترّشح صنف أو رتبة وخصوصیّة

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

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

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

  .سنّا ألكبرھم األولویة

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  -2020 جویلیة 15 في  زغوان،

  بلدیة رئیس 
  زوقاوي  طارق
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 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 59 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى   للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك ارياإلد بالسلك تصرف
  زغوان بلدیة رئیس إن .2020 سنة بعنوان زغوان

  

 2020 جویلیة 15 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى  
  .2020 سنة بعنوان زغوان دیةبل لفائدة العمومیة

   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 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

 ریلأف 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

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

 كیفیة بضبط المتعلق 2020 جویلیة 15 في المؤرخ المقّرر وعلى
 تصّرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

  2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك

  .زغوان ةبلدی أعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

  .2020 لسنة زغوان بلدیة میزانیة وعلى

  :یلي ما قــــــّرر

 مناظرة 2020 سبتمبر 1 یوم زغوان ببلدیة تفتح :األول الفصل
 اإلداري بالسلك تصّرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 كاتب بةرت إلى ترقیتھا المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
   ( 1 ) واحدة بخطة المشترك اإلداري بالسلك تصرف

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تجرى :الثالث الفصل
 27 یوم العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصّرف كاتب

  .الموالیة واألیام 2020 أكتوبر

  .2020 برسبتم 30 : یوم التّرشحات قائمة تختم  :الـرابع الفصل

                                                                
  .2020 جویلیة 15 في  زغوان،                       

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

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

 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 60 عدد قرار
 لألصناف المنتمین العملة ماجالد  المھني االمتحان بفتح بقراریتعلق

 لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة

  

  2020 جویلیة 15 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
 9و 8 لألصناف المنتمین العملة الدماج  المھني االمتحان بفتح یتعلق

 العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني ساعدم رتبة في
  .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 داثبإح المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  زغوان،

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر 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

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك

 جانفي 21 في مؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
2009،    
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 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 سنةل 2509 عدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998

   االداریة، الصبغة ذات العمومیة 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،

 كیفیة بضبط المتعلق  2020 جویلیة 15 في المؤرخ المقّرر وعلى
 8 لألصناف المنتمین العملة الدماج المھني االمتحان وبرنامج تنظیم

 العمومیة لالدارات مشتركال التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة

  .زغوان بلدیة أعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

  .2020 لسنة زغوان بلدیة میزانیة وعلى

  :یلي ما قــــــّرر

 امتحان 2020 سبتمبر 1 . یوم زغوان ببلدیة تفتح :األول الفصل
 تقني مساعد رتبة في 9و 8 افلألصن المنتمین العملة الدماج مھني

  .العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك

 تقني برتبة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
   ( 1 ) واحدة بخطة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك

 المنتمین العملة الدماج المھني االمتحان یجرى :الثالث الفصل
 المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8 لألصناف
  .الموالیة واألیام 2020 أكتوبر 27. یوم العمومیة لالدارات

  2020 سبتمبر 30 : یوم التّرشحات قائمة تختم  :الـرابع الفصل

    2020 جویلیة 15 في  زغوان،

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 61 عدد قرار
  للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق

  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى

 2020 جویلیة 15 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
 إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة

  .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 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

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999

 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لالدارات اإلعالمیة وتقنیي
    ،2009 جانفي 21 في مؤرخ 2009

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

  :مایلي قــــــّرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لالدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل

  .القرار ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة حیترش أن یمكن :الثاني الفصل
 العمومیة لالدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة ةالمناظر تفتح :الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة زغوان بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون زغوان لبلدیة

   :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة ینالمترشح على یجب  :الـرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

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

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خلوّ  تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 (5) خالل تأدیبیة عقوبة أي من رباألم للمعني اإلداري من الملفّ 

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات الخمس

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
  .برامج واضع خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

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

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
  .زغوان بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح التّرشحات في النظر -
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .غرضال

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

 بالمرجع یھاإل المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
   :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله

   للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

   التعلیمي، المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-
  برامج، واضع رتبة في التسمیة

  ظبة،والموا السیرة-

 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  السادس

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 الخاصة الضوارب وتضبط المترّشح صنف أو رتبة وخصوصیّة

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

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

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

  .سنّا ألكبرھم ألولویةا

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  2020  جویلیة 15 في  زغوان،  

  بلدیة رئیس  
  زوقاوي  طارق

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

 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 62 عدد قرار
 محلل رتبة إلى   للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار
  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك

  2020 جویلیة 15 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس منر قــــرا
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي لكبس محلل رتبة إلى  

  .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

  دیةبل 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 بضبط المتعلق 1983

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

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999

 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لالدارات اإلعالمیة وتقنیي
    ،2009 جانفي 21 في مؤرخ 2009
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط علقالمت 2019
  بالبلدیات،

 كیفیة بضبط المتعلق  2020 جویلیة 15 في المؤرخ المقّرر وعلى
 محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات االعالمیة وتقنیي
2020  

  .زغوان بلدیة أعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

  .2020 لسنة زغوان بلدیة میزانیة وعلى

  :یلي ما قــــــّرر

 مناظرة 2020 سبتمبر 1 یوم زغوان ببلدیة تفتح :األول الفصل
 االعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

  .العمومیة لالدارات

 بسلك محلل رتبة إلى ترقیتھا المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
   ( 1 ) واحدة بخطة العمومیة لالدارات االعالمیة وتقنیي محللي

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تجرى :الثالث الفصل
 27 یوم العمومیة لالدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل

  .یةالموال واألیام  2020 أكتوبر

  .2020 سبتمبر 30 : یوم التّرشحات قائمة تختم  :الـرابع الفصل

    2020 جویلیة 15 في  زغوان،

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

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

 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 63 عدد قرار
 تقني رتبة إلى   للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار

  العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك

 2020 جویلیة 15 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
 بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق
 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني

2020.  

   زغوان بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على طالعاإل 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
 لدولةا 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

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 نيالتق بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك

 جانفي 21 في مؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
2009،    

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

 كیفیة بضبط المتعلق  2020 جویلیة 15 يف المؤرخ المقّرر وعلى
 التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

  2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

  .زغوان بلدیة أعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

  .2020 لسنة زغوان بلدیة میزانیة وعلى

  :یلي ما ــــّررقــ

 مناظرة  2020 سبتمبر 1 یوم زغوان ببلدیة تفتح :األول الفصل
 المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

  .العمومیة لالدارات

 بالسلك تقني رتبة إلى ترقیتھا المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
   ( 1 ) احدةو بخطة العمومیة لالدارات المشترك التقني

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تجرى :الثالث الفصل
 أكتوبر 27 یوم العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  .الموالیة واألیام 2020

  2020 سبتمبر 30 : یوم التّرشحات قائمة تختم  :الـرابع الفصل

                                                                
    2020 جویلیة 15 في  زغوان،  

  بلدیة رئیس 
  زوقاوي  طارق

  
------------------  
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 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 64 عدد قرار
  للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني إلى

  2020 جویلیة 15 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
 إلى  للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 زغوان بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  .2020 سنة بعنوان

   زغوان بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ساسياأل 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 بضبط المتعلق 1983

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

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى لعمومیةا لالدارات المشترك

 جانفي 21 في مؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
2009،    

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

  :یلي ما قــــــّرر

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة ظرةالمنا تنظم :األول الفصل
  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 إلیھ المشار العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى

 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون اعدونالمس التقنیون أعاله
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5)

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة زغوان بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون زغوان لبلدیة

   :القرار ھذا ضبطوی

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

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

  :التالیة

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

  .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 نسخ-

 خلوّ  تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 (5) خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري من الملفّ 

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات الخمس

 دورات أو یاتالملتق في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
  .مساعد تقني خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

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

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
  .زغوان بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

  :صوصبالخ اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح التّرشحات في النظر -
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :السادس الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبّر (20) والعشرین (0) رالصف بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة



  62عــــــدد   2020تمبر سب 15 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   3300صفحــة 

 بالمرجع إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
   :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله

   للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

   التعلیمي، المستوى أو لشھائدا-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-
  مساعد، تقني رتبة في التسمیة

  والمواظبة، السیرة-

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

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 الخاصة الضوارب وتضبط المترّشح صنف أو رتبة صوصیّةوخ

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

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

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

  .سنّا ألكبرھم األولویة

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 لجنة من وباقتراح نیةالمع البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

    2020 جویلیة 15 في  زغوان،

  بلدیة رئیس  
  زوقاوي  طارق

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

  بوعرادة

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  2020 سنة بعنوان مباشرة

              

  2020 سبتمبر 08 في مؤرخ بوعرادة بلدیة رئیس من ـــــررمق
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق

  . 2020 سنة بعنوان مباشرة

  ، بوعـــــــــــــــرادة بلدیة رئیس إن   

  الدستور، على اإلطالع بعد  

 09 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى  
  ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار 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 رسومالم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1941 جانفي 22 في المؤرخ األمر وعلى
  بوعرادة،

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

  اإلداریة، الصبغة ذات ةالعمومی والمؤسسات المحلیة الجماعات

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

  .بالبلدیات الترسیم

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري اإلعتماد یتوفر أنھ وحیث
2020 .  

  یلــــــــــــــــــــــــي ما قرر

 إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد یضبط :األول الفصل
 الجدول بیانات حسب 2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف

   :التالــــــــــــــــــي

   : الثانیة الوحدة ضمن(1

 المراد العملة عدد  للعملة الجملي العدد      الصنف         الوحدة
  یتھمترق المراد العملة مھنیعدد إمتحان طریق عن ترقیتھم

         (% 50)                               ترقیتھم المزمع
     (% 50) باإلختیار   

              01                    01الرابع الصنف    الوحدة
             00       

  02                  02            04 الخامس الصنف الثانیة

  00                           01        01السابع الصنف

   : الثالثة الوحدة ضمن(2

 عن ترقیتھم المراد العملة عدد للعملة الجملي العدد الصنف الوحدة
  ترقیتھم المراد العملة عدد مھني إمتحان طریق
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                   (% 50)                    ترقیتھم المزمع
   (% 50) باإلختیار

                    01       01          التاسع الصنف الوحدة
     00  

  الثالثة

 فیما كل مكلفان بھا المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب :02الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

  2020 سبتمبر 08 :في بوعرادة

  
  بلدیة رئیس    

  المجول بن  المنجي
  

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

 یتعلق 2020 تمبرسب 7  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  2020 سنة بعنوان مباشرة

  2020 سبتمبر 08 في مؤرخ بوعرادة بلدیة رئیس من مقـــرر
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق

  . 2020 سنة بعنوان مباشرة

  ، ـــرادةبوعــــــــــــ 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 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1941 جانفي 22 في المؤرخ األمر وعلى
  بوعرادة،

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

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة الجماعات

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

  .بالبلدیات الترسیم

 لسنة التصرف بمیزانیة لضروريا اإلعتماد یتوفر أنھ وحیث
2020 .  

  یلــــــــــــــــــــــــي ما قرر

 إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد یضبط :األول الفصل
 الجدول بیانات حسب 2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف

   :التالــــــــــــــــــي

   : الثانیة الوحدة ضمن(1

 عدد            للعملة الجملي لعددا              الصنف    الوحدة
 المراد العملة مھنیعدد إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة

  ترقیتھم

 باإلختیار      (% 50)ترقیتھم المزمع                     
(50 %)   

                              01          الرابع الصنف الوحدة
             01                                           00  

                              04          الخامس الثانیةالصنف
             02                                          02  

                                     01          السابع الصنف
      01                                          00  

   : الثالثة الوحدة ضمن(2

      للعملة الجملي العدد                   الصنف        الوحدة
 مھنیعدد إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد           

                   (% 50)ترقیتھم المزمع  ترقیتھم المراد العملة
   (% 50) باإلختیار               

       01    01                 التاسع الصنف    حدةالو

          00  

  الثالثة

 فیما كل مكلفان بھا المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب :02الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

  2020 سبتمبر 08 :في بوعرادة

  

  بلدیة رئیس   
  المجول بن  المنجي
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  بوزید سیدي

 یتعلق 2020 جویلة 12  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  بلدیة دائرة بإحداث

  بوزیـــــــــد سیـــــــــدي بلدیـــــــــــــة رئیــــــــــــــس إن 

  الدستور، علي االطالع بعد  

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و 
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ ألمرا على و  
  .بوزید سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1958

 فیفري 13 في المؤرخ 2017 لسنة 255 عدد االمر على و 
   602 عــــــدد األمر بتنقیح المتعلق 2017

 الحدود بتحویر المتعلق 2016 ماي 26 في المؤرخ 2016 لسنة
  .البلدیات لبعض الترابیة

 المتعلق 2018 جویلیة 04 في المؤرخ الجلسة محضر ىعل و 
  .البلدیة رئیس بتنصیب

 المنعقدة 2019 لسنة األولى العادیة الدورة جلسة محضر على و
 دائرة إحداث على بالمصادقة المتعلقة 2019 مارس 11 بتاریخ

  .بوزید سیدي ببلدیة الھیشریة بمنطقة بلدیة

  ـــــــــــــــــيیلـــــــ ما قـــــــــــــــــــرر

 علیھا اطلق بلدیة دائرة بوزید سیدي ببلدیة احدثت : األول الفصل  
   .الھیشریة دائرة اسم

 نفسھا والفریو الھیشریة عمادتي حدود اعتماد یقع :الثاني الفصل 
  .المحدثة البلدیة للدائرة حدودا

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل 

  .إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجرى :الرابع الفصل 

  

  بلدیة رئیس 
  ناجي  القادر عبد

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

  طوزة

 یتعلق 2020 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 صنف إلى  صنف من العملة لترقیة مھني  امتحان بفتح یتعلق بقرار
  .2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى

 بفتح یتعلق  21/10/2019 في مؤرخ طوزة بلدیة رئیس من   
 مباشرة أعلى صنف إلى  صنف من العملة لترقیة مھني  امتحان
  .2020 سنة بعنوان

  : طـوزة بلدیــة رئیس إن

 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
   ، المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق 2018 ماي 09

 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي مراأل وعلى
       الترقیة و  االنتداب وآلیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس
  ، بالبلدیات الترسیم و     

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

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

 966 افریل 25 في المؤرخ 1966 لسنة 172 عدد األمر وعلى
   طوزة بلدیة بإحداث المتعلق 

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

  ، اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 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
   ، التأجیر ومستویات اإلداریة

 و نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة لالنتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات برنامج

  ، المحلیة الجماعات

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

   والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واالنتدابات

 عدد بضبط المتعلق 2019 /21/10 في المؤرخ المقرر وعلى
 سنة بعنوان طوزة ببلدیة أعلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة

2020   

 من عامل 01 عدد لترقیة الالزمة االعتمادات رصد تم وحیث
 من عملة 02  عدد وترقیة  الثالث الصنف ىال الثاني صنف

   الرابع الصنف الى الثالث الصنف

   طوزة لبلدیة اإلطار بقانون الشغــور توفر وعلى
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 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر انھ وحیث
2020  

   : یلـــــي مــــا قــــــرر

 من العملة ةلترقی مھني امتحان طوزة ببلدیة یفتح : األول الفصـــــل
                2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف

   : التالي الجدول لمقتضیات وفقا وذلك 

 للعملة الجملي إلیھاالعدد الترقیة ستتم التي األصناف الوحـــــــــدة
  امتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد ترقیتھم المزمع
   %50االختیار طریق عن مترقیتھ المراد العملة مھنیعدد

  010100 الثالث الصنف االولى الوحدة

  020100الرابع الثانیةالصنف الوحدة

  نوفمبر 10  یوم المھنیة  االمتحانات تجرى  : الثاني الفصل
                                        الموالیة واألیام   2020

   

  اكتوبر 09  ـوملی الترشحات قائمــــة ختم یقع : الثالث الفصل
2020 .  

  بلدیة رئیس
  الفرجاني  فؤاد

  

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

  بوحجر

  

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 رئیس متصّرف رتبة إلى اإلستثنائیّة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح

 بوحجر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 ةسن بعنوان

 الموالیة واألیام 2020 أكتوبر 01 یوم ولفائدتھا بوحجر ببلدیة تفتح
 بالسلك رئیس متصّرف رتبة إلى اإلستثنائیّة للترقیة داخلیة مناظرة
  ،2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  (01) واحدة بخّطة شغورھا سد المراد الخطط عدد+

  .2020 أوت 31 یوم الترّشحات قائمة ختم+

  

  بلدیة رئیس   
  المحمدي  الوھاب عبد

  

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

  الدایر ساقیة

 یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار
  2020 سنة بعنوان للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیةو عدد بضبط یتعلق قـــرار
  2020 سنة بعنوان للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

  

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 رتبة الى   للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك الداريا بالسلك ادارة مستكتب
  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 على
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في خالمؤر 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 يف 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 
  واعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 اوت

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي االمر وعلى  
  الحكومة، اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر
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 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 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 داراتلإل المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب 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 واألیام 2020 اوت
  العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب 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 

  الصامت  خالد
  

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

  القصر

  

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط بقرار

  متصرف رتبة في بالملفات الداخلیة المناظرة

 بضبط یتعلق 2020 اوت 25 في مؤرخ القصر بلدیة رئیس من
 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد

  .2020 سنة بعنوان متصرف رتبة في اتبالملف للترقیة الداخلیة

  القصر بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

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

  .تممتھ و نقحتھ التي النصوص

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

 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على
  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي االمر على و
 السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر مستوى و العمومیة لإلدارات المشترك االداري

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد حكوميال االمر على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

 2020 اوت 25 في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات تركالمش االداري بالسلك متصرف رتبة
  .2020 سنة

 الرسمیة بالجریدة الصادر القصر بلدیة اعوان مجموع قرار على و
  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة للجماعات

 كیفیة حول" 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلقة االحكام تطبیق

  ."بالبلدیات الترسیم

 2020 جوان 08 بتاریخ البلدي المجلس جلسة محضر على و
  .2020 جوان 12 في المؤرخ و االثنین لیوم الموافق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة یسرئ انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و

  یلي ما قرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط :االول فصل
 لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
  :التالي النحو على القصر بلدیة

  :العمومیة لإلدارات المشترك الداريا للسلك بالنسبة

 عدد التسدید طرق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد الرتبة
  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

  :بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن?90-01متصرف
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  01:باالختیار الترقیة طریق عن ?10-

00  

  .المحلیة للجماعات الرسمیة ةبالجرید القرار ھذا ینشر :الثاني الفصل

 مكلفان المالیة قابض و القصر لبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
  ?القرار ھذا بتنفیذ

  2020 اوت 25 :في القصر

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 سنة بعنوان ترقیتھم المراد و القصر بلدیة العملة عدد بضبط بمقرر

2019  

 بضبط یتعلق2020 اوت 25 في مؤرخ القصر بلدیة رئیس من
 و القصر بلدیة میزانیة على مرتباتھم تصرف الذین العملة عدد

  .2019 سنة بعنوان ترقیتھم المراد

  القصر بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 09 في لمؤرخا 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  .تممتھ و نقحتھ التي النصوص

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

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

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدیة بإحداث

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و
 بالجریدة شرالن اجراءات و صیغ بضبط یتعلق 2018 دیسمبر
 و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلیة للجماعات الرسمیة
  .تعلیقھا

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد االمر على و
 و الدولة بعملة الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998
  .االداریة الصبغة ذات المؤسسات و المحلیة العمومیة الجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد وميالحك االمر على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

 بفتح المتعلق 2020 اوت 25 في المؤرخ البلدي  المقرر على و
 ببلدیة مباشرة اعلى صنف صنفالى من العملة لترقیة مھني امتحان
  .2019 سنة بعنوان القصر

 الرسمیة بالجریدة الصادر القصر بلدیة اعوان مجموع ارقر على و
  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة للجماعات

 كیفیة حول" 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلقة االحكام تطبیق

  ."بالبلدیات الترسیم

 2020 جوان 08 بتاریخ بلديال المجلس جلسة محضر على و
  .2020 جوان 12 في المؤرخ و االثنین لیوم الموافق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019برنوفم27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و

 2020 لسنة بالمیزانیة الضروریة االعتمادات رصد تم حیث و
  07 و 06 االصناف الى عامل 40 عدد لترقیة

  یلي ما قرر

 2019 سنة بعنوان ترقیتھم المراد العملة عدد یضبط :االول الفصل
  :التالي الجدول بیانات حسب

 العملة ترقیتھماالختصاصعدد المزمع للعملة الجملي الوحدةالصنفالعدد
 المستمر التكوین اثر او مھني امتحان طریق عن ترقیتھم المراد

  (?50)  باالختیار ترقیتھم المراد العملة عدد(?50)

  1818مختلفة اختصاصات36السادس الثانیةالصنف الوحدة

  0202مختلفة اختصاصات04السابع الصنف

  .المحلیة للجماعات الرسمیة یدةبالجر القرار ھذا ینشر :الثاني الفصل

 فیما كل مكلفان المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
  ?القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

  2020 اوت 25 :في القصر

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  



  62عــــــدد   2020تمبر سب 15 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   3306صفحــة 

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 أعلى صنف الى صنف من العملة رقیةلت مھني امتحان بفتح بمقرر

  2019 سنة بعنوان مباشرة

  العملة لترقیة مھني امتحان بفتح مقرر

  2019 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف الى صنف من

 یتعلق 2020 اوت 25: في مؤرخ القصر لبلدیة البلدیة رئیس من
 مباشرة أعلى الىصنف صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح

  .2019 ةسن بعنوان

  القصر بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

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

  .تممتھ و نقحتھ التي النصوص

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي ظامالن بضبط المتعلق 1983
 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .رالقص بلدیة بإحداث

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و
 بالجریدة النشر اجراءات و صیغ بضبط یتعلق 2018 دیسمبر
 و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلیة للجماعات الرسمیة
  .تعلیقھا

 افریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد االمر على و
 االداري بالسلك صالخا االساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر خاصة و تممتھ
  .2012 اكتوبر

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد االمر على و
 و الدولة بعملة الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998
  .االداریة الصبغة ذات المؤسسات و المحلیة مومیةالع الجماعات

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

  .بالبلدیات الترسیم

 كیفیة حول" 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلقة االحكام تطبیق

  ."بالبلدیات الترسیم

 بضبط المتعلق 2020 اوت 25 في المؤرخ البلدي المقرر على و
 ببلدیة مباشرة اعلى صنف الى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد

  .2019 سنة بعنوان القصر

 الرسمیة بالجریدة الصادر القصر بلدیة اعوان مجموع قرار على و
  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ لمحلیةا للجماعات

 2020 جوان 08 بتاریخ البلدي المجلس جلسة محضر على و
  .2020 جوان 12 في المؤرخ و االثنین لیوم الموافق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و

  یلي ما قرر

 من العملة لترقیة مھني امتحان القصر ببلدیة یفتح :االول الفصل
  :التالي الجدول لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة اعلى صنف الى صنف

 ترقیتھم المزمع للعملة الجملي االعددالیھ الترقیة ستتم التي االصناف
  مھني امتحان طریق عن

  18السادس الثانیةالصنف الوحدة ضمن

  02السابع الصنف

 2020 دیسمبر 01 یوم المھنیة االمتحانات تجرى : الثاني الفصل
  .الموالیة االیام و  الثالثاء لیوم الموافق

 2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :ثالث الفصل
  .االثنین لیوم الموافق

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الرابع الفصل
  .القصر لبلدیة االلكتروني الموقع و

 ما في كل مكلفان المالیة قابض و العام الكاتب:الخامس الفصل
  ?القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

  2020 اوت 25:في القصر

  بلدیة رئیس
  ضو عادل
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 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك متصرف
  2020 سنة بعنوان القصر

 رتبة ىال للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة قرار
  متصرف

 القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

 بتركیبة یتعلق 2020 اوت 25في مؤرخ القصر بلدیة رئیس من
 بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة

 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري
2020.  

  القصر بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

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

  .تممتھ و نقحتھ التي النصوص

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط قالمتعل 1983
 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدیة بإحداث

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي االمر على و
 السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر مستوى و العمومیة لإلدارات كالمشتر االداري

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

  بالبلدیات الترسیم

 2020 اوت 25 في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و
 بالسلك متصرف الى قیةللتر بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري

 الرسمیة بالجریدة الصادر القصر بلدیة اعوان مجموع قرار على و
  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة للجماعات

 كیفیة حول" 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ طبضب المتعلقة االحكام تطبیق

  ."بالبلدیات الترسیم

 2020 جوان 08 بتاریخ البلدي المجلس جلسة محضر على و
  .2020 جوان 12 في المؤرخ و االثنین لیوم الموافق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و

  یلي ما  قرر

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :االول الفصل
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري متصرفبالسلك رتبة

 الیھ مشار قرار بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان قصرال
  :السادة من 2020 اوت 25 في المؤرخ اعاله بالمرجع

  رئیس بصفة ینوبھ من او البلدیة رئیس السید

  عضو بصفة العام الكاتب ملوح ھالل السید

 بصفة الطرقات و التنویر و االشغال مصلحة رئیس وحادة دمحم السید
  عضو

  عضو بصفة ینوبھ من أو البلدیة الشؤون ائرةد رئیس السید

 العمرانیة التراخیص و التھیئة مصلحة رئیس شوشان صالح السید
  عضو بصفة

 و االقتصادیة التراخیص مصلحة رئیس دمحمي سمبر السید
  عضو االسواقبصفة

 اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم اخرین
  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة او للجنة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

  ?القرار ھذا بتنفیذ مكلف العام الكاتب :الرابع الفصل

  2020 اوت 25 :في القصر

  بلدیة رئیس
  ضو عادل
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 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري
2020  

  متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح قرار

 القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

 بفتح یتعلق 2020 اوت 25في مؤرخ القصر بلدیة رئیس من
 االداري متصرفبالسلك رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  .2020 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  القصر بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

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

  .تممتھ و نقحتھ التي النصوص

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة انألعو العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي االمر على و
 السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر مستوى و العمومیة لإلدارات المشترك االداري

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط لمتعلقا 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

 2020 اوت 25في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري متصرفبالسلك رتبة
2020.  

 الرسمیة بالجریدة الصادر القصر بلدیة اعوان مجموع قرار على و
  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة للجماعات

 كیفیة حول" 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلقة االحكام تطبیق

  ."بالبلدیات الترسیم

 2020 جوان 08 بتاریخ يالبلد المجلس جلسة محضر على و
  .2020 جوان 12 في المؤرخ و االثنین لیوم الموافق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و

  یلي ما قرر

 دیسمبر 14 یوم لفائدتھا و  القصر ببلدیة یفتح : االول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام االثنینو لیوم الموافق 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك متصرفبالسلكاالداري رتبة الى للترقیة
  .2020 سنة بعنوان

 واحدة خطة :بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :نيالثا الفصل
(01).  

 الموافق 2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل
  .االثنین لیوم

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الرابع الفصل

  ?القرار ھذا بتنفیذ مكلف العام الكاتب :الخامس الفصل

  2020 اوت 25 :في القصر

     

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

  قابس

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار
  .2020 سنة بعنوان قابس
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  2020 أوت 21 في مؤرخ قابس بلدیة رئیس من ــــــــــرارقــ
 رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف
  .2020 سنة بعنوان قابس بلدیة

  قابس، بلدیة رئیس إن

   ،الدسـتـور على اإلطــــالع 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
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و ریةاإلدا 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 مةالحكو رئیس قرار وعلى
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 بالملفات داخلیة مناظرة ولفائدتھا قابس ببلدیة یفتح:األول الفصل
 اإلداري     بالسلك مستشار فمتصر رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

  .(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

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 قابس بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس
  .2020 سنة بعنوان

 2020 أوت 21 في مؤرخ قابس بلدیة رئیس من قــــــــــــرار
 رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف
  .2020 سنة بعنوان قابس بلدیة

  قابس، بلدیة رئیس إن

   ،الدسـتـور على اإلطــــالع 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
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و ریةاإلدا 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 مةالحكو رئیس قرار وعلى
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 بالملفات داخلیة مناظرة ولفائدتھا قابس ببلدیة یفتح:األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس فمتصر 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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