
  

  

  

 
 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  
 

  عدد إلنتداب مهني امتحان بفتح يتعلق 2019 سبتمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 .............................................................الثانية الوحدة من عامال 5

 مناظرة المنيهلة ببلدية بيفتح يتعلق 2019 أكتوبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بالسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية
 .................................................................... 2019 سنة بعنوان

 داخلية مناظرة بوحجر ببلدية بيفتح يتعلق 2019 أكتوبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
   بعنوان العمومية لالدارات المشترك التقني بالسلك أول يتقن رتبة إلى للترقية بالملفات

 ..........................................................................2019 سنة
 مناظرة المنيهلة ببلدية بيفتح يتعلق 2019 أكتوبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية
 ..........................................................................2019  سنة

  2019  نوفمبر4 – 1441 األول ربيع 7 الثنينا
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 خارجية مناظرة  فتح بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 24  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار

 بلدية لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك أول معماري مهندس النتداب باالختبارات
  ............................................................2019 سنة بعنوان النفيضة

 المناظرة تنظيم كيفية ضبطب يتعلق بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 . النفيضة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات
 .............................................................2019 سنة بعنوان النفيضة

 تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة
 ..........................................................النفيضة بلدية دةلفائ العمومية

 داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات
   ........................................................... 2019 سنة بعنوان النفيضة

 تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة
  ..........................................................النفيضة بلدية لفائدة العمومية

 داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار 
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية فاتبالمل

 ............................................................ 2019 سنة بعنوان النفيضة
 تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار

 لإلدارات  اإلعالمية نييوتق محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة
 .......................................................... النفيضة بلدية لفائدة العمومية

 داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد رارق
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات  اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات
  .............................................................2019 سنة بعنوان النفيضة

 تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار
 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة

  ...................................................................النفيضة بلدية لفائدة

 
 بعنوان مثقلة معاليم بطرح يتعلق 2018 نوفمبر 16  في مؤرخ 2018   لسنة 22 عدد مداوالت
  ................................................المبنية وغير المبنية العقارات على المعلوم
 والمالي الفني بالتشخيص يتعلق 2018 نوفمبر 16  في مؤرخ 2018   لسنة 24 عدد مداوالت
  .... 2019 لسنة التشاركي البلدي اإلستثماري المخطط إلعداد المخصصة اإلعتمادات وتوزيع

 اإلفتتاحية األسعار بضبط يتعلق 2019 جانفي 10  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد مداوالت
   ........................................2019 لسنة البلدي والمسلخ السمك سوق للزمتي

 العملة عدد بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 أفريل 3  في مؤرخ 2019   لسنة 26 عدد قرار
  ............2019 نةس بعنوان تطاوين ببلدية مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع
 مهني امتحان بفتح يٌتعلق بقرار يتعلق 2019 أفريل 3  في مؤرخ 2019   لسنة 27 عدد قرار

  .............2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقيٌة
   .............................................................................المالحق
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  المحلية الجماعات
  

  المنيهلة
  

 2019 سبتمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 الوحدة من عامال 05 عدد إلنتداب مهني امتحان تحبف يتعلق
  الثانية

 من عامال 05 عدد إلنتداب مهني إمتحان المنيهلة ببلدية يفتح
  . 2019 سنة بعنوان الثانية الوحدة

  05: إنتدابهم المراد األعوان عدد

  2019 أكتوبر 28 : الترشحات ختم تاريخ

  الموالية مواأليا 2019 ديسمبر 17 : اإلمتحان إجراء تاريخ

  بلدية رئيس

  شبشوب نجيبة
  

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

 2019 أكتوبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة المنيهلة ببلدية بيفتح يتعلق
 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بالسلك محلل رتبة

  2019 سنة بعنوان

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة يهلةالمن ببلدية يفتح
 بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بالسلك محلل
  2019 سنة

  01:ترقيتهم المراد األعوان عدد

  الموالية واأليام 2019 ديسمبر 30 :الترشحات فتح تاريخ

  2019 نوفمبر 29 :الترشحات ختم تاريخ

  بلدية رئيس

  شبشوب  نجيبة
  

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

 يتعلق 2019 أكتوبر 28  في مؤرخ 2019 لسنة 7 عدد قرار
 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بوحجر ببلدية بيفتح
 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

2019  

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بوحجر ببلدية يفتح
 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك التقني بالسلك أول قنيت

2019  

  01:ترقيتهم المراد األعوان عدد

  الموالية واأليام 2019 ديسمبر 30 :الترشحات فتح تاريخ

  2019 نوفمبر 29 :الترشحات ختم تاريخ

  بلدية رئيس

  شبشوب  نجيبة
  

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

 2019 أكتوبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
 إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة المنيهلة ببلدية بيفتح يتعلق
 العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك إدارة ملحق رتبة

  2019 سنة بعنوان

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة المنيهلة ببلدية يفتح
 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك إدارة ملحق
  2019 سنة

  02:ترقيتهم المراد األعوان عدد

  الموالية واأليام 2019 ديسمبر 30 :الترشحات فتح تاريخ

  2019 نوفمبر 29 :الترشحات ختم تاريخ

  بلدية رئيس

  شبشوب  نجيبة

  

  النفيضة
  

 2019 أكتوبر 24  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 مهندس النتداب الختباراتبا خارجية مناظرة  فتح بقرار يتعلق

 بلدية لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك أول معماري
  .2019 سنة بعنوان النفيضة

 2019 أكتوبر 25في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من قرار
 معماري مهندس النتداب باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق
 النفيضة بلدية دةلفائ لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك أول

  .2019 سنة بعنوان
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  النفيضـــــة بلدية رئيـــس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى
  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون وعلى
 ألعوان العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة

 وخاصة تممته أو نقحته  التي النصوص جميع وعلى اإلدارية
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  .النفيضة بلدية

 جويلية 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر لىوع
 المهندسين بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة المعماريين
   ،2009 جانفي 21 في

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائها الحكومة سرئي بتسمية المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عــدد األمر وعلى
 والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلديات

 2019 أكتوبر 25 في المؤرخ النفيضة بلدية رئيس قرار وعلى
 باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 المعماريين المهندسين بسلك أول معماريين مهندسين النتداب
  النفيضة، بلدية لفائدة لإلدارة

  يــلــي مـا قـــرر

 30 اإلثنين يوم ولفائدتها النفيضة ببلدية يفتح :األول الفصل
 باالختبارات خارجية مناظرة الموالية األيامو 2019 ديسمبر
 لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك أول معماري مهندس النتداب
  2019 سنة بعنوان

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

 29 الجمعة يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل
  .2019 نوفمبر

 الوصول مضمونة رسالة بواسطة المطالب تودع :الرابع الفصل
 شارع النفيضة بلدية : التالي العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع

 .4030 النفيضة الجمهورية

  2019 أكتوبر 18 في النفيضة

  بلدية رئيس

  حمودة  اللطيف عبد

 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

  النفيضة بلدية لفائدة العمومية

 2019 أكتوبر 18 في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من قرار
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط علقيت

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة
   . النفيضة بلدية

  .النفيضة بلدية رئيس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية
  ،2011 سبتمبر 23 في رخالمؤ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفيضة بلدية

 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك

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

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ  2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
   ، الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 ددع األمر وعلى
 الترسيمو  والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

  ـلييــ ــــام ـــررقـ

 إلى للترقية اتبالملف الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل
 وفقا العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

  . القرار هذا ألحكام

 بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :الثاني الفصل
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

 شرط مفيه والمتوفر رتبهم في المترسمون التقنيون العمومية
 تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5) خمس
  .الترشحات ختم
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 إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 الراجعين األعوان ولفائدة النفيضة بلدية رئيس من بقرار أعاله

  : القرار هذا يضبط و سواهم دون النفيضة بلدية إلى بالنظر

   للتناظر المعروضة الخطط عدد  -  

  الترشحات قائمة غلق تاريخ  -  

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ  -   

 إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب : الرابع الفصل
 مصحوبة النفيضة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله

  :التالية بالوثائق

 المدنية للخدمات الالزمة الحججب ومدعم مفصل تلخيص-
 من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح بها قام التي والعسكرية

  .ينوبه من أو  اإلدارة رئيس قبل

 الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
   العمومية

 الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-
   الحالية

 إدارية حالة آلخر الضابط القرار من صللأل مطابقة نسخة-
  .باألمر للمعني

  العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخة-

 تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو

  رةالمناظ فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات (5) الخمس

 أو التكوينية الدورات شهائد من لألصل مطابقة نسخ-
 اإلدارة قبل من تنظيمها وتم المترشح فيها شارك التي الملتقيات

  .تقني رتبة في التسمية منذ

 قائمة غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات

   اإلرسال تاريخ

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :الخامس الفصل
 وتتولى والبيئة المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها
  :بالخصوص اللجنة هذه

 لهم المخول المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  المشاركة حق

 المحددة يسللمقاي طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم-
   الغرض في

  قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

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

 كما المترشحين ملفات يمتقي مقاييس تضبط :السابع الفصل
  :يلي

  للمترشح العامة األقدمية -

  للمترشح الرتبة في األقدمية-

  للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد-

 قبل من فيهما المرخص أو المنظمين والملتقيات التكوين-
  تقني رتبة في التسمية منذ  اإلدارة

  والمواظبة السيرة-

 للمترشح المباشر ئيسالر طرف من المسند التقييمي العدد-
  أعاله 6 بالفصل إليه والمشار

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

 تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل
 وترتيب القرار ذاه ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات

 األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين
 على مترشحين عدة أو مترشحان تحصل وإذا عليها المتحصل

 وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس
  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت

 في نهائيا المقبولين شحينالمتر قائمة تضبط :التاسع الفصل
 وباقتراح النفيضة بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من

 للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : العاشر الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلية للجماعات اإللكترونية والبوابة المحلية
  .للبلدية

  2019 أكتوبر 18 في النفيضة

  بلدية رئيس

  حمودة  اللطيف عبد

  

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

 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار علقيت

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني
  2019 سنة بعنوان النفيضة

 2019 أكتوبر 18 في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من قرار
 أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 النفيضة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .2019 سنة بعنوان

  .النفيضة بلدية رئيس إن
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  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 12 في خالمؤر 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بإحداث متعلقال 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى

  . النفيضة بلدية

 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممته

  ،2009 جانفي

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي مراأل وعلى

  ، وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ  2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
   ، الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقية االنتداب وآليات صيغ طبضب المتعلق 2019 مارس

  بالبلديات، الترسيمو

 2019 أكتوبر 18 في المؤرخ النفيضة بلدية رئيس قرار وعلى
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة
  . النفيضة بلدية

  لييـــــ ـامــ ــررقـــ

 20 الجمعة يوم ولفائدتها النفيضة ببلدية يفتح :األول الفصل
 للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2019 ديسمبر

 العمومية لإلدارات ركالمشت التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى
  . 2019 سنة بعنوان

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

 20 األربعاء يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل
  . 2019 نوفمبر

  2019 أكتوبر 18 في النفيضة

  بلدية رئيس

  حمودة  اللطيف عبد

 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقية

  النفيضة بلدية لفائدة العمومية

 2019 أكتوبر 18 في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من قرار
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة

   . النفيضة بلدية لفائدة

  النفيضة بلدية رئيس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد سياألسا القانون وعلى
   المحلية، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة

 وخاصة تممته أو نقحته يالت النصوص جميع وعلى اإلدارية
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفيضة بلدية

 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998
 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية راتلإلدا المشترك

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

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
   ، الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2018 وفمبرن

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 الترسيمو والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

  ـلييـــــ ــامــ ــررقــــ

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل
 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة
  . القرار هذا ألحكام وفقا

 بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :الثاني الفصل
 لإلدارات لمشتركا اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقية

 الراقنون و االستقبال أعوان أعاله إليه المشار العمومية
 (5) شرط فيهم والمتوفر رتبهم في المترسمون المساعدون

 ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات
  .الترشحات
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 إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 الراجعين األعوان ولفائدة النفيضة بلدية رئيس من بقرار أعاله

  .سواهم دون النفيضة بلدية إلى بالنظر

  : القرار هذا ويضبط

   للتناظر المعروضة الخطط عدد  -  

  الترشحات قائمة غلق تاريخ  - 

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ  -  

 إليها المشار رةللمناظ المترشحين على يجب : الرابع الفصل
 مصحوبة النفيضة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله

  :التالية بالوثائق

 المدنية للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص-
 هذا ويكون المترشح بها قام التي االقتضاء عند والعسكرية
  .ينوبه من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص

 الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-
   الحالية

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

  العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخة-

 تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 خالل بيةتأدي عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو

  المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات (5) الخمس

 أو الملتقيات في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ-
 رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل من المنظمة  التكوين دورات 

  .مساعد راقن أو استقبال عون

 سجل ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
  .الترشحات

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :الخامس لفصلا
 وتتولى والبيئة المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها
  :بالخصوص اللجنة هذه

 لهم المخول المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  .المناظرة في المشاركة حق

 المحددة للمقاييس بقاط المترشحين وترتيب الملفات تقييم-
  . الغرض في

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

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

 إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
  :التالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله

  للمترشح العامة األقدمية -

  للمترشح الرتبة في األقدمية-

  للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد-

 قبل من فيهما المرخص أو المنظمين الرسكلة و التكوين-
   مساعد راقن أو استقبال عون رتبة في التسمية منذ اإلدارة

  األخيرة، سنوات للخمس والمواظبة السيرة-

 للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إليه والمشار

 تتالءم أخرى مقاييس إضافة  المناظرة لجنة  ألعضاء ويمكن
 بالمقاييس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصية

 عدد مقياس كل إلى ويسند اللجنة أعضاء قبل من ورةالمذك
  . (20) والعشرين (0) بين يتراوح

 تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل
 ترتيبو القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات

 عليها المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحين
 وإذا الرتبة في األقدمية حسب األولوية تعطى التساوي حالة وفي

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى أقدميتهم تساوت

 في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط :التاسع الفصل
 وباقتراح النفيضة بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من

 للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : اشرالع الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلية للجماعات اإللكترونية والبوابة المحلية
  .للبلدية

  2019 أكتوبر 18 في النفيضة

  بلدية رئيس

  حمودة  اللطيف عبد
  

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

 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   ةلسن 6 عدد قرار
 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  سنة بعنوان النفيضة بلدية

 2019 أكتوبر 18 في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من قرار  
 مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات يةداخل مناظرة بفتح يتعلق
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  . 2019 سنة بعنوان النفيضة

  النفيضة بلدية رئيس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد
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 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   لية،المح الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفيضة بلدية

 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998
 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك

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

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ  2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
   ، الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلديات، الترسيمو

 2019 أكتوبر 18 في المؤرخ النفيضة بلدية رئيس قرار وعلى
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة كتبمست رتبة
  . النفيضة بلدية لفائدة

  يــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 20 الجمعة يوم ولفائدتها النفيضة ببلدية يفتح :األول الفصل

 للترقية ملفاتبال داخلية مناظرة الموالية واأليام 2019 ديسمبر

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب  رتبة إلى

  . 2019 سنة بعنوان العمومية

 خطة :شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

   .  ( 01) واحدة

 20 األربعاء يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل
  . 2019 نوفمبر

  2019 أكتوبر 18 في فيضةالن

  بلدية رئيس

  حمودة  اللطيف عبد

 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق
 لإلدارات المشترك اإلداري سلكبال تصرف كاتب رتبة إلى للترقية

  النفيضة بلدية لفائدة العمومية

 2019 أكتوبر 18 في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من قرار
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  . النفيضة بلدية لفائدة

  النفيضة، بلدية سرئي إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفيضة بلدية

 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط متعلقوال 1998
 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك

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

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، عضائهاوأ الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ  2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
   ، الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
            والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات، الترسيم و                     

  يــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــررقــــ

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل
 وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  . القرار هذا ألحكام

 لملفاتبا الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :الثاني الفصل?
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية

 والراقنون اإلدارة مستكتبو أعاله إليها المشار العمومية
 أقدمية سنوات (5) شرط فيهم والمتوفر رتبهم في المترسمون

  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على



  615صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 

 إليها المشار بالملفات يةالداخل المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 الراجعين األعوان ولفائدة النفيضة بلدية رئيس من بقرار أعاله

  .سواهم دون النفيضة بلدية إلى بالنظر

  : القرار هذا ويضبط

   للتناظر المعروضة الخطط عدد  -  

  الترشحات قائمة غلق تاريخ  -   

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ  -  

 إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب : الرابع الفصل
 مصحوبة النفيضة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله

  :التالية بالوثائق

 المدنية للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص-
 هذا ويكون المترشح بها قام التي االقتضاء عند والعسكرية
  .ينوبه من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص

 الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-
   الحالية

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

  العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخة-

 تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري فالمل خلو

  المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات (5) الخمس

 أو الملتقيات في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ-
 رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل من المنظمة  التكوين دورات 

  .راقن أو إدارة مستكتب

 سجل ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
  .الترشحات

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :الخامس الفصل
   والبيئة المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى 

 لهم المخول المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  . المشاركة حق

 المحددة للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب ملفاتال تقييم-
  . الغرض في

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

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

 إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى :السابع لفصلا
  :التالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله

  للمترشح العامة األقدمية -

  للمترشح الرتبة في األقدمية-

  للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد-

 قبل من فيهما المرخص أو المنظمين الرسكلة و التكوين-
  .راقن أو إدارة مستكتب رتبة في التسمية منذ اإلدارة

  ، والمواظبة السيرة-

 والمشار للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إليه

 تتالءم أخرى مقاييس إضافة  المناظرة لجنة  ألعضاء ويمكن
 بالمقاييس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصية
 عدد مقياس كل إلى ويسند اللجنة أعضاء لقب من المذكورة

  . (20) والعشرين (0) بين يتراوح

 تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل
 و              القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات
 األعداد لمجموع  طبقا الجدارة حسب المترشحين ترتيب

 األقدمية حسب األولوية تعطى التساوي حالة يوف عليها المتحصل
  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى أقدميتهم تساوت وإذا الرتبة في

 في المقبولين المترشحين قائمة تضبط :التاسع الفصل
 وباقتراح النفيضة بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من

 للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : العاشر الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلية للجماعات اإللكترونية والبوابة المحلية
  للبلدية

  2019 أكتوبر 18 يف النفيضة

  بلدية رئيس

  حمودة  اللطيف عبد

  

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

 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق
 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  2019 سنة بعنوان النفيضة بلدية

 2019 أكتوبر 18 في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من قرار
 تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 النفيضة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  . 2019 سنة بعنوان

  النفيضة، بلدية رئيس إن



  616صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ساسياأل القانون وعلى
   المحلية، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  النفيضة بلدية

 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998
 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية اراتلإلد المشترك

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

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ  2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
   ، الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلديات، الترسيمو 

 2019 أكتوبر 18 في المؤرخ النفيضة بلدية رئيس قرار وعلى
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط متعلقال

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  . النفيضة بلدية لفائدة

  يــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 20 الجمعة يوم ائدتهاولف النفيضة ببلدية يفتح :األول الفصل
 للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2019 ديسمبر

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى
  . 2019 سنة بعنوان

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

 20 األربعاء يوم الترشحات قائمة ختم يقع :لثالثا الفصل
  . 2019 نوفمبر

  2019 أكتوبر 18 في النفيضة

  بلدية رئيس

  حمودة  اللطيف عبد

 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق
 لإلدارات  اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية

  النفيضة بلدية لفائدة العمومية

 2019 أكتوبر 18 في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من قرار
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
 العمومية لإلدارات  اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة

  . النفيضة بلدية لفائدة

  النفيضة، بلدية رئيس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  النفيضة بلدية

 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999
 112 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات  اإلعالمية وتقنيي
  ،  2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ  2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى

   ، الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 الترسيمو  والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

  يــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل
 وفقا العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل
  . القرار هذا ألحكام

 بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :الثاني الفصل
 لإلدارات  اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية

 فيهم والمتوفر رتبهم في المترسمون البرامج واضعو العمومية
 ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5) شرط

  .الترشحات
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 إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 الراجعين األعوان ولفائدة النفيضة بلدية رئيس من بقرار أعاله

  .سواهم دون النفيضة بلدية إلى بالنظر

  : القرار هذا ويضبط

  المناظرة فتح تاريخ  -                

   للتناظر المعروضة الخطط عدد  -               

  الترشحات قائمة قغل تاريخ  -                

 إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب : الرابع الفصل
 مصحوبة النفيضة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله

  :التالية بالوثائق

 المدنية للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص-
 من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح بها قام التي والعسكرية

  .ينوبه من أو اإلدارة ئيسر قبل

 الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  العمومية

 الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-
   الحالية

 إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .باألمر للمعني

  العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخة-

 تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من سخن-

 خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو

  المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات (5) الخمس

 أو التكوينية الدورات شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 اإلدارة قبل من اتنظيمه وتم المترشح فيها شارك التي الملتقيات

  ..برامج واضع رتبة في التسمية منذ

 قائمة غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض

 معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات

  . اإلرسال تاريخ

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :الخامس الفصل
  . والبيئة المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 لهم المخول المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  . المشاركة حق

 المحددة للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم-
  . الغرض في

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

 عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس لىيتو :السادس الفصل
 أدائه عن يعبر (20) والعشرين(0) الصفر بين يتراوح تقييمي
  .لعمله أدائه في وإتقانه انضباطه و بعهدته المنوطة للمهام

 كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط :السابع الفصل
  : يلي

  للمترشح العامة األقدمية -

  رشحللمت الرتبة في األقدمية-

  للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد-

 قبل من فيهما المرخص أو المنظمين الملتقيات و التكوين-
  .المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل اإلدارة

  ، والمواظبة السيرة-

 للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إليه والمشار

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

  . المناظرة

 تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل 
 ترتيبو القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات

 األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين
 على مترشحين عدة أو مترشحان تحصل إذا و  عليها المتحصل

 وإذا  الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس
  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى  األقدمية هذه تساوت

 في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط :التاسع الفصل
 وباقتراح النفيضة بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار ناظرةالم
  . المناظرة لجنة من

 للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : العاشر الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلية للجماعات اإللكترونية والبوابة المحلية
  للبلدية

  2019 أكتوبر 18 في النفيضة

  بلدية رئيس

  حمودة  اللطيف عبد

  

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

 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق
 لفائدة العمومية لإلدارات  اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك لمحل

  2019 سنة بعنوان النفيضة بلدية
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 2019 أكتوبر 18 في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من قرار
 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق
 يضةالنف بلدية لفائدة العمومية لإلدارات  اإلعالمية وتقنيي محللي
  . 2019 سنة بعنوان

  النفيضة، بلدية رئيس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 وانألع العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  النفيضة بلدية

 فيفري 15 في لمؤرخا 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999
 112 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات  اإلعالمية وتقنيي
  ،  2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، ئهاوأعضا الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ  2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
   ، الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلديات، الترسيمو

 2019 أكتوبر 18 في المؤرخ النفيضة بلدية رئيس قرار وعلى
 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 

 العمومية لإلدارات  اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة إلى
  . النفيضة بلدية لفائدة

  ــــــــــــــــــلييــ مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 20 الجمعة يوم ولفائدتها النفيضة ببلدية يفتح :األول الفصل
 للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2019 ديسمبر

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

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

 20 األربعاء يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل
  . 2019 نوفمبر

  2019 أكتوبر 18 في النفيضة

  بلدية رئيس

  حمودة  اللطيف عبد

 2019 كتوبرأ 17  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار
 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

  النفيضة بلدية لفائدة العمومية

 2019 أكتوبر 18 في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من قرار
 إلى للترقية فاتبالمل الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

   . النفيضة بلدية

  .النفيضة بلدية رئيس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفيضة بلدية

 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك

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

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ  2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
   ، الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 الترسيمو والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط علقالمت 2019

  بالبلديات،

  ـلييـــ ــامـــــ ـررقـــ

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل
 وفقا العمومية لإلدارات لمشتركا التقني بالسلك أول تقني رتبة

  . القرار هذا ألحكام

 بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :الثاني الفصل
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

 شرط فيهم والمتوفر رتبهم في المترسمون التقنيون العمومية
 تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5) خمس
  .الترشحات ختم
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 إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 الراجعين األعوان ولفائدة النفيضة بلدية رئيس من بقرار أعاله

  : القرار هذا يضبط و سواهم دون النفيضة بلدية إلى بالنظر

   للتناظر المعروضة الخطط عدد  - 

  الترشحات قائمة غلق تاريخ  - 

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ  -  

 إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب : الرابع الفصل
 مصحوبة النفيضة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله

  :التالية بالوثائق

 المدنية للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص-
 من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح بها قام التي والعسكرية

  .ينوبه من أو  اإلدارة رئيس قبل

 الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
   العمومية

 الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-
   الحالية

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

  العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخة-

 تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو

  المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات (5) الخمس

 أو نيةالتكوي الدورات شهائد من لألصل مطابقة نسخ-
 اإلدارة قبل من تنظيمها وتم المترشح فيها شارك التي الملتقيات

  .تقني رتبة في التسمية منذ

 قائمة غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات

   اإلرسال تاريخ

 المشار لداخليةا المناظرة لجنة تركيبة تضبط :الخامس الفصل
   والبيئة المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى     

 لهم المخول المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  المشاركة حق

 المحددة للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم-
   الغرض في

  قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

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

 كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط :السابع الفصل
  :يلي

  للمترشح ةالعام األقدمية -

  للمترشح الرتبة في األقدمية-

  للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد-

 قبل من فيهما المرخص أو المنظمين والملتقيات التكوين-
  تقني رتبة في التسمية منذ  اإلدارة

  والمواظبة السيرة-

 للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد-
  الهأع 6 بالفصل إليه والمشار

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

 تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل
 وترتيب القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات

 األعداد مجموع على تمادباالع الجدارة حسب المترشحين
 على مترشحين عدة أو مترشحان تحصل وإذا عليها المتحصل

 وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس
  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت

 في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط :التاسع الفصل
 وباقتراح النفيضة بلدية رئيس قبل من أعاله هاإلي المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من

 للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : العاشر الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلية للجماعات اإللكترونية والبوابة المحلية
  .للبلدية

  2019 أكتوبر 18 في النفيضة

  بلدية رئيس

  حمودة  اللطيف عبد

  

  هالل قصر
  

 نوفمبر 16  في مؤرخ 2018   لسنة 22 عدد مداوالت
 العقارات على المعلوم بعنوان مثقلة معاليم بطرح يتعلق 2018
  المبنية وغير المبنية

 17 بتاريخ العادية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 المعلوم بعنوان مثقلة معاليم وتعديل طرح على 2018 نوفمبر

   .المصاحبة القائمة حسب المبنية وغير المبنية العقارات على

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر
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 نوفمبر 16  في مؤرخ 2018   لسنة 24 عدد مداوالت
 اإلعتمادات وتوزيع والمالي الفني بالتشخيص يتعلق 2018

 لسنة التشاركي البلدي اإلستثماري المخطط إلعداد المخصصة
2019  

 17 بتاريخ العادية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 اإلعتمادات وتوزيع والمالي الفني التشخيص على 2018 نوفمبر

 لسنة التشاركي البلدي اإلستثماري المخطط إلعداد المخصصة
2019.  

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر
  

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

 2019 جانفي 10  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد مداوالت
 والمسلخ السمك سوق للزمتي اإلفتتاحية األسعار بضبط يتعلق
  2019 لسنة البلدي

 بتاريخ اإلستثنائية هدورت في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 سوق للزمتي اإلفتتاحية األسعار ضبط على 2019  جانفي 11

 السمك سوق -:كالتالي 2019 لسنة البلدي والمسلخ السمك
 إلى 2019 فيفري غرة من شهرا عشر إحدى لمدة أد 22,450

 إحدى لمدة أد 16 :البلدي المسلخ -2019 ديسمبر 31 غاية
  2019 ديسمبر 31 غاية إلى 2019 فيفري غرة من شهرا عشر

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

  تطاوين

  

 2019 أفريل 3  في مؤرخ 2019   لسنة 26 عدد قرار
 صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق بقرار يتعلق

  2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية مباشرة أعلى صنف إلى

 2019 ريلأف 01 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من قرار
 أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق

   2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية مباشرة

  بلدية رئيس

  صويد  بوبكر

  

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

 2019 أفريل 3  في مؤرخ 2019   لسنة 27 عدد قرار
 إلى صنف من العملة لترقيٌة مهني امتحان بفتح يٌتعلق بقرار يتعلق

  2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية مباشرة أعلى نفص

 يٌتعلق 01/04/2019 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من قرار
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقيٌة المهني االمتحان بفتح

  2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية مباشرة

  بلدية رئيس

  صويد  بوبكر
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  656صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  657صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  658صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  659صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  660صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  661صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  662صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  663صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  664صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  665صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  666صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  667صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  668صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  669صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  670صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  671صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  672صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  673صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  674صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  675صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  676صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  677صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  678صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  679صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  680صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  681صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 



  682صفحـة   2019وفمبر ن 4 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   15عـــــدد 

 


