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 املحلية الجماعات
 تازركة

 الداخلي النظام على بالمصادقة يتعلق 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 ...............................................................  بتازركة البلدي للمجلس

 واالمتيازات الجملية المنحة بضبط يتعلق 2019 أكتوبر 15  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 ...................................................  تازركة بلدية رئيس السيد باسم العينية

 
 الحمامات

 الخارجية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 2019 جويلة 18  في مؤرخ 2019   لسنة 56 عدد قرار
 ...............  العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك أول مهندس النتداب باالختبارات

 الخارجية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 2019 جويلة 28  في مؤرخ 2019   لسنة 59 عدد قرار
 بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك أول مهندس النتداب باالختبارات
 ............................................................................  الحمامات

 الخارجية المناظرة برنامج بملحق يتعلق 2019 جويلة 28  في مؤرخ 2019   لسنة 65 عدد قرار
 .......................................................  أول مهندسين النتداب باالختبرات

 الداخلية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 66 عدد قرار
 ....................................................  إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات

 الداخلية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 69 عدد قرار
 .............................................  الوسالتية أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات
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الوسالتية 
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 جويلة 29  في مؤرخ 2019 لسنة 12 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
   ........................................................................ 2019 بعنوان

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 جويلة 29  في مؤرخ 2019   لسنة 13 عدد قرار
 بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

2019  ............................................................................... 
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2019 جويلة 29  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار

   . 2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة إلى للترقية
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2019 جويلة 29  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار

.....  2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية
  

القصور  – الشرايطية
 ...  البلدية اسم بتغيير يتعلق بقرار يتعلق 2018 جويلة 28  في مؤرخ 2018   لسنة 3 عدد قرار

 
 والثريات القصيبة

 المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  ........................................................................  2019  سنة
 المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار

 لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية
............................................................  2019سنة  بعنوان البلديات

 بالملفات داخلية مناظرة فتح  بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 . ....... 2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

 بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 ...  .2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات  االعالمية تقني  و محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية

 
 الصغرى القلعة

  لترقية مهني امتحان فتح بقرار يتعلق 2019 جويلة 14  في مؤرخ 2019   لسنة 24 عدد قرار
 ...............................................  مباشرة منه أعلى صنف الى صنف من العملة
 مهني امتحان بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 جويلة 14  في مؤرخ 2019   لسنة 26 عدد قرار

 المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة في 7 و6 و 5 لالصناف المنتمين العملة الدماج
 ............................................  الصغرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لالدارات

 تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 جويلة 14  في مؤرخ 2019   لسنة 27 عدد قرار
 ادارة مستكتب رتبة في 7و6 و5 لالصناف المنتمين العملة الدماج المهني االمتحان وبرنامج
 ..............................................  العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك

 
 بوفيشة

 ....  بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2019 سبتمبر 24  في مؤرخ 2019 لسنة 32 عدد قرار
المالحق .............................................................................  
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   القــــرارات

 

 

 المحلية الجماعات
تازركة 

 
 بتازركة البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة يتعلق 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 العادية دورته في البلدي المجلس أعضاء قبل من 2018/2023 النيابية للمدة البلدي للمجلس الداخلي النظام على المصادقة تمت

  2019 فيفري 23 بتاريخ األولى
 بلديةال رئيس

 الجزيري  الرزاق عبد
 

------------------ 
 بلدية رئيس السيد باسم العينية واالمتيازات الجملية المنحة بضبط يتعلق 2019 أكتوبر 15  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 تازركة

 تازركة بلدية رئيس للسيد المخولة العينية واالمتيازات الجملية المنحة ضبط على باإلجماع البلدي المجلس صادق
بلدية ال رئيس

الجزيري   الرزاق عبد
 

الحمامات 

 
 أول مهندس النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 2019 جويلة 18  في مؤرخ 2019   لسنة 56 عدد قرار
 العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك
 بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك أول مهندس النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق قرار

  الحمامات
ثاني  مساعد 

الباجي  معز
 

------------------ 
 أول مهندس النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 2019 جويلة 28  في مؤرخ 2019   لسنة 59 عدد قرار
 الحمامات بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك
 بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك أول مهندس النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق قرار

  2019 بعنوان  الحمامات
بلدية ال رئيس
مراد  معز
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 أول مهندسين النتداب باالختبرات الخارجية المناظرة برنامج بملحق يتعلق 2019 جويلة 28  في مؤرخ 2019   لسنة 65 عدد قرار

 أول مهندسين النتداب باالختبرات الخارجية المناظرة برنامج ملحق

بلدية ال رئيس

مراد  معز

 

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

 إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 66 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق قرار
 الحمامات بلدية لفائدة

بلدية  رئيس

مراد  معز

 

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

 أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2019 أكتوبر 13 في مؤرخ 2019   لسنة 69 عدد قرار

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق قرار
 .الحمامات بلدية

بلدية ال رئيس

مراد  معز

 

الوسالتية 

 

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 جويلة 29  في مؤرخ 2019 لسنة 12 عدد قرار
 2019 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة مستكتب

 ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الوسالتية بلدية تنظم
 مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2019 جويلية 30 في المؤرخ الوسالتية بلدية رئيس قرار
 2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة

 03:ترقيتهم المراد األعوان عدد

 2019 أوت 15 :الترشحات ختم تاريخ

 الموالية واأليام 2019 سبتمبر 16 :المناظرة إجراء تاريخ

 بلديةال رئيس

ماليكي  كريم
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 محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 جويلة 29  في مؤرخ 2019   لسنة 13 عدد قرار
 2019 بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك

 قرار ألحكام وفقا العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الوسالتية بلدية تنظم
 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2019 جويلية 30 في المؤرخ الوسالتية بلدية رئيس
 2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي

 01:ترقيتهم المراد األعوان عدد
 2019 أوت 15 :الترشحات ختم تاريخ
 الموالية واأليام 2019 سبتمبر 16 :المناظرة إجراء تاريخ

 بلديةال رئيس
ماليكي  كريم

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

 بالسلك ادارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2019 جويلة 29  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار
 2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري
 2019 سنة بعنوان ادارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الوسالتية ببلدية يفتح
 03:ترقيتهم المراد األعوان عدد
 2019 أوت 15 :الترشحات ختم تاريخ
 الموالية واأليام 2019 سبتمبر 16 :المناظرة إجراء تاريخ

 بلديةال رئيس
ماليكي   كريم

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

 محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2019 جويلة 29  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار
 2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي

  2019 سنة بعنوان محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الوسالتية ببلدية يفتح
 01: ترقيتهم المراد األعوان عدد
 2019 أوت 15: الترشحات ختم تاريخ
 الموالية واأليام 2019 سبتمبر 16 : المناظرة إجراء تاريخ

 بلديةال رئيس
 ماليكي  كريم

 
 القصور – الشرايطية

 
 البلدية اسم بتغيير يتعلق بقرار يتعلق 2018 جويلة 28  في مؤرخ 2018   لسنة 3 عدد قرار
  الشوايحية بلدية إلى القصور الشرايطية بلدية من البلدية اسم تغيير يتم

 بلديةال رئيس
مطيراوي  وصال
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والثريات  القصيبة

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 .2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني
 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 اكتوبر 08 في مؤرخ الثريات و القصيبة بلدية رئيس منقرار 
 .2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

 ، الثريات و القصيبة بلدية رئيس إن
 الدستور، على اإلطالع بعد

 .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى
 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى
 2011 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى االدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية
 ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

  الثريات و القصيبة بلدية بإحداث المتعلق 1983 مارس 03 في المؤرخ 1983 لسنة 208 عدد األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات

 .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب وأليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
 .2018 جوان 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى
 :يلــي ما قرر

 هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك التقنــــــي بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل
 .القرار

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن : الثاني الفصل
 .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5) خمس شرط فيهم والمتوفر رتبهم في المترسمون التقنيون

 الراجعين األعوان ولفائدة الثريات و القصيبة بلدية رئيس من بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 .الثريات و القصيبة بلدية إلى بالنظر

  القصيبة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب : الرابع الفصل
 : التالية بالوثائق مصحوبة والثريات

 قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح بها قام التي والعسكرية المدنية للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص _ 
 ينوبه، من أو اإلدارة رئيس
 العمومية، الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخةـ 
 الحالية، الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخةـ 
 ، باألمر للمعني إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخةـ 
 العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخـ 

 الخمس خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخـ 
 المناظرة، فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات (5)

 منذ اإلدارة قبل من تنظيمها تم والتي المترشح فيها شارك التي الملتقيات أو التكوينية الدورات شهائد من لألصل مطابقة نسخ _   
 تقني، رتبة في التسمية
 تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض   
 .اإلرسال
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 . والبيئة المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : الخامس الفصل
 : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى   
 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر?
 الغرض في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم?
 .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح?

 للمهام أدائه عن يعبر ( 20-0) والعشرين الصفر بين يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى : السادس الفصل
 .لعمله أدائه في واتقانه وانضباطه بعهدته المنوطة

 :يلي كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط : السابع الفصل
 للمترشح العامة األقدميةـ 
 للمترشح الرتبة في االقدميةـ 
 للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائدـ 
 تقني، رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل من فيهما المرخص أو المنظمين والملتقيات التكوينـ 
 والمواظبة، السيرةـ 
 .أعاله 6 بالفصل اليه والمشار للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العددـ 

 لجنة أعضاء قبل من بالمقاييس الخاصة الضوارب وتضبط (20) والعشرين (0) الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل إلى ويسند
 .المناظرة

 المترشحين وترتيب القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضــة الملفــــــات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل
  النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة أو مترشحان تحصل وإذا عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب
 .سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون
 القصيبة بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط : التاسع الفصل 
 .المناظرة لجنة من وباقتراح الثريات و 

 .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : العاشر الفصل
 ...................... :في سوسة قصيبة

 البلدية رئيس
 بوعصيدة محمد

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

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 .2019 سنة بعنوان البلديات لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 اكتوبر 08:  في مؤرخ الثريات و القصيبة بلدية رئيس من قــرار    
  .2019 سنة بعنوان البلديات لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل رتبة الى للترقية
 ,والثريات القصيبة بلدية رئيس إن

  ,الدستور على االطالع بعد
 . المحلية الجماعات بمجلة يتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون علىو

 الدولة العوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى
 89عــدد المرسوم خاصة و تممته او نقحته التي النصوص جميع وعلى االدارية الصبغة ذات العمومية المؤسساتو المحلية والجماعات 
   2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة
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 الثريات و القصيبة بلدية باحداث المتعلق 1983 مارس 03 في المؤرخ 1983 لسنة 208 عدد االمر وعلى
 تقنيي و محللي بسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق  1999 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد االمر وعلى
 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 122 عدد باالمر المتمم  العمومية لإلدارات اإلعالمية

 الترسيم و الترقية و االنتداب اليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر على و
 .بالبلديات
 .2018 جوان 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى
 :يلــي ما قرر

 الحكام وفقا العمومية لإلدارات االعالمية تقني و محللي بسلك محلل رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم: االول الفصل
 .القرار هذا

 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقني و محللي بسلك محلل رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح ان يمكن: الثاني الفصل
 .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في االقل على اقدمية سنوات (5) خمس شرط فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون البرامج واضعو

 بالنظر الراجعين االعوان لفائدة و الثريات و القصيبة بلدية رئيس من بقرار اليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 .سواهم دون الثريات و القصيبة بلدية الى

 :القرار هذا يضبط و
  المناظرة فتح تاريخ
 للتناظر المعروضة الخطط عدد
  الترشحات قائمة غلق تاريخ

  القصيبة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا ان اعاله اليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب: الرابع الفصل

 :التالية بالوثائق مصحوبة الثريات و

 قبل من ممضى التلخيص هذا يكون و المترشح بها قام التي العسكرية و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص
 ينوبه من او االدارة رئيس

  العمومية الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لالصل مطابقة نسخةـ 

  الحالية الرتبة في المترشح تسمية ر قرا من لالصل مطابقة نسخةـ 

 باالمر للمعني ادارية حالة الخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخةـ 

 العلمية الشهائد من لالصل مطابقة نسخةـ 
 الخمس خالل تاديبية عقوبة اي من باألمر للمعني االداري الملف خلو تثبت شهادة أو التاديببية بالعقوبات المتعلقة القرارت من نسخـ 
 المناظرة فتح لسنة السابقة سنوات (5)

 في التسمية منذ االدارة قبل من تنظيمها تم و المترشح فيها شارك التي الملتقيات أو التكوينية الدورات شهائد من لالصل مطابقة نسخ
 برامج واضع رتبة

 تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ  ويكون الترشحات قائمة غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و
 . االرسال
  الثريات و القصيبة بلدية رئيس من قرار بمقتضى اليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط:الخامس الفصل  

 :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى
 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر
 الغرض في المحدد للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم

 قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح
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 للمهام ادائه عن يعبر (20-0)العشرين> و الصفر بين يتراوح تقييمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى : السادس الفصل
 .لعمله ادائه في انضباطه و بعهدته المنوطة

 :يلي كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط: السابع الفصل
 للمترشح العامة االقدميةـ 
 للمترشح الرتبة في االقدميةـ 
   للمترشح التعليمي المستوى او الشهائدـ 
 المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل االدارة قبل من فيهما المرخص او المنظمين الملتقيات و التكوينـ 
 المواظبة و السيرةـ 
 أعاله السادس بالفصل اليه المشار و للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقيمي العددـ 

 لجنة اعضاء قبل من بالمقاييس الخاصة الضوارب تضبط و (20) العشرين و (0) الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل الى ويسند
 .المناظرة

 المترشحين ترتيب و القرار هذا الحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم اعاله اليها المشار المناظرة لجنة تتولى: الثامن الفصل 
 النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة او مترشحان تحصل اذا و عليها المتحصل االعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب
 .سنا الكبرهم االولوية تعطى االقدمية هذه تساوت اذا و الرتبة في القدمهم االولوية تكون

 القصيبة بلدية رئيس قبل من اعاله اليها المشار المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط : التاسع الفصل
 .المناظرة لجنة من باقتراح و الثرياتو 

 .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : العاشر الفصل
                                                        

 ...................... :في سوسة قصيبة           
 البلدية رئيس
بوعصيدة  محمد

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

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح  بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 .2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني

 أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق  2019 اكتوبر 08 في مؤرخ الثريات و القصيبة بلدية رئيس من قـــرار
 .2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 الثريات و القصيبة بلدية رئيس إن

 الدستور، على اإلطالع بعد

 .المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى

 والجماعات الدولـــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى
 2011 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية
 .2011 سبتمبر 23 فــي المؤرخ

  الثريات و القصيبة بلدية بإحداث المتعلق 1983 مارس 03 في المؤرخ 1983 لسنة 208 عدد األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821عدد األمر وعلى
 .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات

 .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
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 .2018 جوان 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى
 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2019 أكتوبر 08 في المؤرخ  الثريات و القصيبة بلدية رئيس السيد قرار وعلى
 .العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات
 :مايلــــي قــــرر

 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2019 ديسمبر 16 يوم الثريات و القصيبة ببلدية تفتح :األول الفصل
 .2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

 .(01) واحدة بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
 2019 نوفمبر 15 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : الثالث الفصل

البلدية  رئيس
بوعصيدة  محمد

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

 محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 .2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات  االعالمية تقني و

 محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2019 اكتوبر 08 في مؤرخ والثريات القصيبة بلدية رئيس من قرار       
 .2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات  االعالمية وتقني محللي بسلك
 الثريات و القصيبة بلدية رئيس إن

 الدستور، على اإلطالع بعد
 .المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى
 والجماعات الدولـــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى
 2011 لسنة 89 عــدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية
 .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

  الثريات و القصيبة بلدية بإحداث المتعلق 1983 مارس 03 في المؤرخ 1983 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365عدد األمر وعلى

 .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 122 عدد باألمر المتمم  العمومية لالدارات االعالمية تقنيي و
 .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى

 .2018 جوان 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2019 اكتوبر 08 في المؤرخ الثريات و القصيبة بلدية رئيس السيد قرار وعلى
 .العمومية لالدارات االعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية

 :يلــــي ما قــــرر

 محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2019 ديسمبر 16 يوم الثريات و القصيبة ببلدية تفتح :األول الفصل
 .2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات االعالمية تقنيي و محللي بسلك

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

 2019 نوفمبر 15 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : الثالث الفصل
البلدية  رئيس
بوعصيدة  محمد
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الصغرى  القلعة

 
 منه أعلى صنف الى صنف من العملة  لترقية مهني امتحان فتح بقرار يتعلق 2019 جويلة 14  في مؤرخ 2019   لسنة 24 عدد قرار
 مباشرة

  االول لفصل
 : التالية المعطيات حسب ذلك و مباشرة أعلى صنف الى صنف من العملة لترقية مهني امتحان الصغرى القلعة ببلدية يفتح

 : الثانية الوحدة ضمن (1  
  مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد  -  اليها الترقية ستتم التي األصناف  
  (1)                                     الرابع الصنف 

  (3)                                    الخامس الصنف  
  (2)                                     السادس الصنف
   (2)                                       السابع الصنف
 . الموالية االيام و 2019 ديسمبر05 الخميس يوم المهنية االمتحانات تجرى:الثاني الفصل
 2019 نوفمبر 05 الثالثاء يوم الترشحات ختم يقع: الثالث الفصل

لدية الب رئيس
بوراوي   سميحة

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

 5 لالصناف المنتمين العملة الدماج مهني امتحان بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 جويلة 14  في مؤرخ 2019   لسنة 26 عدد قرار
 الصغرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7 و6و

 رتبة في عامل 13 عدد الدماج مهني امتحان الموالية واأليام2019 ديسمبر25 األربعاء  يوم الصغرى القلعة ببلدية يفتح: األول الفصل
 .إدارة مستكتب

 . خطة 13ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل 
 .2019 نوفمبر 25 االثنين يوم الترشحات ختم يقع:الثالث الفصل 

 البلدية رئيس
بوراوي   سميحة

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

 الدماج المهني االمتحان وبرنامج تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 جويلة 14  في مؤرخ 2019   لسنة 27 عدد قرار
 العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة في 7و6 و5 لالصناف المنتمين العملة
 :ادارة مستكتب رتبة في لالدماج المهني االمتحان في المشاركة شروط -

  االقل على الخامس بالصنف المرتبون و المترسمون العملة *    
  الترشحات ختم تاريخ عند الفعلية المدنية الخدمة في سنوات (05) خمس االقل على قضوا -1   
  الثناوي التعليم من االقل على الثالثة السنة بنجاح أتموا و االبتدائي التعليم مرحلة بنجاح تابعوا -2   
 االقل على االساسي التعليم ختم شهادة على تحصلوا -3   
  أعاله اليه المشار بالمستوى منظرة تكوينية شهادة على تحصلوا -4   
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  القرار هذا يضبط -
 (13)للتناظر المعروضة الخطط عدد*     
 2019 نوفمبر 25 االثنين الترشحات قائمة غلق تاريخ *   
  2019 ديسمبر 25 االربعاء االختبارات اجراء تاريخ *   

بلدية ال رئيس
بوراوي   سميحة

 
بوفيشة 

 
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2019 سبتمبر 24  في مؤرخ 2019   لسنة 32 عدد قرار
 . 2019 سنة بعنوان اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بوفيشة ببلدية يفتح
 01: ترقيتهم المراد األعوان عدد
 2019 نوفمبر 15 : الترشحات ختم تاريخ
 الموالية واأليام 2019 ديسمبر 16 : المناظرة إجراء تاريخ

بلدية ال رئيس
 المزوغي  الله عبد

 



 445صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 

 المالحق



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 446صفحــة 



 447صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 448صفحــة 



 449صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 450صفحــة 



 451صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 452صفحــة 



 453صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 454صفحــة 



 455صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 456صفحــة 



 457صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 458صفحــة 



 459صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 460صفحــة 



 461صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 462صفحــة 



 463صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 464صفحــة 



 465صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 466صفحــة 



 467صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 468صفحــة 



 469صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 470صفحــة 



 471صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 472صفحــة 



 473صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 474صفحــة 



 475صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 476صفحــة 



 477صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 478صفحــة 



 479صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 480صفحــة 



 481صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 482صفحــة 



 483صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 484صفحــة 



 485صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 486صفحــة 



 487صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 488صفحــة 



 489صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 490صفحــة 





 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 492صفحــة 



 493صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 494صفحــة 



 495صفحـة  2019 أكتوبر 25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 12عـــــدد 



 12 عــــــدد 2019  أكتوبر25 –– الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 496صفحــة 
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