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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  أريانة

  

 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 33 عدد قرار
 رةالمناظ تنظیم كیفیة بضبط يتعلق بقــرار يتعلق

 إدارة مستكب رتبة إلى للترقیة بالملفات  الداخلیة
 ببلدية العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2019 سنة بعنوان أريانة

 2019 أكتوبر 8 في مؤرخ أريانة بلدية رئیس من قــرار
  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 لكبالس إدارة مستكب رتبة إلى للترقیة بالملفات 
 أريانة ببلدية العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  2019 سنة بعنوان

  أريانة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد 

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

  .المحلیة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 رديسمب
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة
 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011
 المتعلق 1908 جويلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى
  .أريانة بلدية ثبإحدا

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

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

  .بالبلديات والترسیم والترقیة

 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزير منشور وعلى
  .2019 سبتمبر 18 في المؤرخ

  :يلي ما قـرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  : األول الفصل
 اإلداري بالسلك ةإدار مستكب رتبة إلى للترقیة

 وفقا أريانة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
  .القرار ھذا ألحكام

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصل
 بالسلك إدارة مستكب رتبة إلى للترقیة بالملفات

 اإلستقبال أعوان أعاله إلیھا المشار المشترك اإلداري
 (5) خمس شرط مفیھ والمتوفر رتبھم في المترسمون

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

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 األعوان ولفائدة أريانة بلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

  .سواھم دون أريانة بلدية إلى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا ويضبط

  .للتناظر روضةالمع الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل 
 بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا
   :یةالتال بالوثاق مصحوبة (المركزي الضبط مكتب) أريانة

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكرية مدنیةال

 أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى ھذا ويكون المترشح
  .ينوبه من

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

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-
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 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 أو التكوينیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي الملتقیات

  .إستقبال عون رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

 غلق تاريخ بعد يرد ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة

  .رسالاإل تاريخ معرفة على دلیال بالبلدية المركزي

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  .أريانة بلدية رئیس من بإقتراح والبیئة المحلیة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 الترشحات بقبول والتصريح الترشح ملفات فرز-
  .الغرض في محاضر بمقتضى

  .المناظرة سیر حسن على اإلشراف-

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .مسبقا تحديدھا تم التي

 في محاضر بمقتضى النھائي القبول بنتائج التصريح-
  .الغرض

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى: 6  الفصل
 (20) والعشرين (0) الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 وإتقانه وإنضباطه ھدتهبع المنوطة للمھام أدائه عن يعبر
  .لعمله أدائه في

 المترشحین ملفات تقییم مقايیس تضبط : 7 الفصل
  :يلي كما

 أقصاه تناسبي عدد يسند : للمترشح العامة األقدمیة-
 غاية إلى األقدمیة أيام عدد على إعتمادا نقطة 20
  .الترشحات ختم تاريخ

 تناسبي عدد يسند :للمترشح الرتبة في األقدمیة-
 إلى األقدمیة أيام عدد على إعتمادا نقطة 20 هأقصا
  .الترشحات ختم تاريخ غاية

 ضبط يتم :للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-
 المستوى أساس على نقطة 20 أقصاه أعداد سلم

 الشھائد تعتمد وال علیھا المتحصل والشھائد التعلیمي
  .المعادلة أو المنظرة غیر

 من فیھا المرخص أو مینالمنظ والملتقیات التكوين-
 نقطة 20 أقصاه تناسبي عدد يسند :اإلدارة قبل

 إلیھا خضع التي التكوين فترات أيام عدد على إعتمادا
 سنة تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل المترشح

  .المناظرة فتح

 مع نقطة 20 أساس على يسند : والمواظبة السیرة-
 الشرعیة یرغ والغیاب التأديبیة العقوبات بعنوان خصم

  .المرض ورخص

 للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیه والمشار

 جداول إعداد مسبقة بصفة اللجنة وتتولى ھذا
 بالشھائد الخاص العدد إسناد منھجیة توضح تفصیلیة

 بالسیرة الخاص والعدد التعلیمي المستوى أو
 بالمقايیس الخاصة الضوارب ضبط تتولى كما والمواظبة
 قبل األعضاء كافة يمضیه بمحضر وتضمن المذكورة
  .أشغالھا إنطالق

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

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 وإذا الضوارب ببإحتسا علیھا المتحصل األعداد مجموع
 نفس على  مترشحین عدة أو مترشحان تحصل

  .سنا ألكبرھم األولوية تعطى النقاط من المجموع

 نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 رئیس قبل من أعـاله إلیھـا المشار المناظـرة في

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح أريانـة بلدية

 الرسمیة بالجريدة ارالقر ھذا ينشر : 10 الفصل
  . المحلیة للجماعات

  بلديةال رئیس       

  موسى فاضل العربي دمحم

  

 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 34 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق  بقـــرار يتعلق

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة
 بعنوان أريانة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  .2019 سنة

 2019 أكتوبر 8في مؤرخ أريانة بلدية رئیس من قـــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  .2019 سنة بعنوان أريانة بلدية لفائدة العمومیة

  أريانة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على عاالطال بعد 



 

  1383صفحـة   2019 ديسمبر 23 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   28ـــــدد ع

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

  .المحلیة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية بغةالص ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1908 جويلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى
  .أريانة بلدية بإحداث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 خاصال األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

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

  .تبالبلديا والترسیم والترقیة اإلنتداب

 2019 أكتوبر 8في المؤرخ 593 عدد القرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة بالملفات

 أريانة ببلدية العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  .2019 سنة بعنوان

 واإلعتمادات األعوان بمجموع الحاصل الشغور وعلى
  .2019 لسنة الترقیة بعنوان لمیزانیةبا المرسمة

  : يلي ما قـرر

 20 يوم ولفائدتھا أريانة ببلدية تفتح :األول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واأليام 2019 ديسمبر
 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة

  .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

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

 نوفمبر 20 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : 3 الفصل
2019.  

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر : 4 الفصل
  .المحلیة للجماعات

  رئیس البلدية       

  موسى فاضل العربي دمحم

 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 35 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط قيتعل بقــرار يتعلق

 إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات  الداخلیة
 ببلدية العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2019 سنة بعنوان أريانة

 2019 أكتوبر 8 في مؤرخ أريانة بلدية رئیس من قــرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة ىإل للترقیة
  2019 سنة بعنوان أريانة ببلدية العمومیة لإلدارات

  أريانة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

  .المحلیة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1908 یةجويل غرة في المؤرخ األمر وعلى
  .أريانة بلدية بإحداث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلـى
 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

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

  .بالبلديات والترسیم والترقیة

 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزير منشور وعلى
  .2019 سبتمبر 18 في المؤرخ

  :يلي ما قـرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  : األول الفصل
 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى یةللترق

 وفقا أريانة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
  .القرار ھذا ألحكام

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصل
 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات
 المترسمون التصرف كتبة أعاله إلیھا المشار المشترك
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 سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر بھمرت في
 ختم تاريخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة

  .الترشحات

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 األعوان ولفائدة أريانة بلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

  .سواھم دون أريانة بلدية إلى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا ويضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل 
 بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا
 التالیة بالوثاق مصحوبة (المركزي الضبط مكتب) أريانة

:  

 للخدمات الزمةال بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكرية المدنیة

 أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى ھذا ويكون المترشح
  .ينوبه من

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

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 أو التكوينیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي الملتقیات

  .تصرف كاتب رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

 غلق تاريخ بعد يرد ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاريخ عرفةم على دلیال بالبلدية المركزي

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  .أريانة بلدية رئیس من بإقتراح والبیئة المحلیة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 الترشحات بقبول والتصريح الترشح ملفات فرز-
  .الغرض في محاضر بمقتضى

  .المناظرة سیر حسن على افاإلشر-

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .مسبقا تحديدھا تم التي

 في محاضر بمقتضى النھائي القبول بنتائج التصريح-
  .الغرض

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى: 6  الفصل
 (20) والعشرين (0) الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 وإتقانه وإنضباطه بعھدته المنوطة ھامللم أدائه عن يعبر
  .لعمله أدائه في

 المترشحین ملفات تقییم مقايیس تضبط : 7 الفصل
  :يلي كما

 أقصاه تناسبي عدد يسند : للمترشح العامة األقدمیة-
 غاية إلى األقدمیة أيام عدد على إعتمادا نقطة 20
  .الترشحات ختم تاريخ

 تناسبي ددع يسند :للمترشح الرتبة في األقدمیة-
 إلى األقدمیة أيام عدد على إعتمادا نقطة 20 أقصاه
  .الترشحات ختم تاريخ غاية

 ضبط يتم :للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-
 المستوى أساس على نقطة 20 أقصاه أعداد سلم

 الشھائد تعتمد وال علیھا المتحصل والشھائد التعلیمي
  .المعادلة أو المنظرة غیر

 من فیھا المرخص أو المنظمین لملتقیاتوا التكوين-
 نقطة 20 أقصاه تناسبي عدد يسند :اإلدارة قبل

 إلیھا خضع التي التكوين فترات أيام عدد على إعتمادا
 سنة تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل المترشح

  .المناظرة فتح

 مع نقطة 20 أساس على يسند : والمواظبة السیرة-
 الشرعیة غیر والغیاب يبیةالتأد العقوبات بعنوان خصم

  .المرض ورخص

 للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیه والمشار

 جداول إعداد مسبقة بصفة اللجنة وتتولى ھذا
 بالشھائد الخاص العدد إسناد منھجیة توضح تفصیلیة

 بالسیرة الخاص والعدد التعلیمي المستوى أو
 بالمقايیس الخاصة الضوارب ضبط لىتتو كما والمواظبة
 قبل األعضاء كافة يمضیه بمحضر وتضمن المذكورة
  .أشغالھا إنطالق
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 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 وإذا الضوارب بإحتساب علیھا لالمتحص األعداد مجموع
 نفس على  مترشحین عدة أو مترشحان تحصل

  .سنا ألكبرھم األولوية تعطى النقاط من المجموع

 نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 رئیس قبل من أعـاله إلیھـا المشار المناظـرة في

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح أريانـة بلدية

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر : 10 الفصل
  . المحلیة للجماعات

  رئیس البلدية       

  موسى فاضل العربي دمحم

  

 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 37 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات  الداخلیة
 ببلدية العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2019 سنة بعنوان أريانة

 2019 أكتوبر 8 في مؤرخ أريانة بلدية رئیس من قــرار
   الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات
 سنة بعنوان أريانة ببلدية العمومیة لإلدارات المشترك

2019  

   أريانة، لديةب رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

  .المحلیة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 مؤسساتوال المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1908 جويلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى
  .أريانة بلدية بإحداث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط قوالمتعل 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

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

  .بالبلديات والترسیم والترقیة

 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزير منشور وعلى
  .2019 سبتمبر 18 في المؤرخ

  :يلي ما قـرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  : األول الفصل
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة

 وفقا أريانة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
  .القرار ھذا ألحكام

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصل
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات
 اإلدارة مستكتبوا أعاله إلیھا المشار المشترك

 (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون
 تاريخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

  .الترشحات ختم

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 األعوان ولفائدة أريانة بلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

  .سواھم دون أريانة بلدية إلى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا ويضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل 
 بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا
   :ةالتالی بالوثاق مصحوبة (المركزي الضبط مكتب) أريانة

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكرية المدنیة

 أو دارةاإل رئیس قبل من ممضى ھذا ويكون المترشح
  .ينوبه من

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

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

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

 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 أو التكوينیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي الملتقیات

  .إدارة مستكتب رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

 غلق تاريخ بعد يرد ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال بالبلدية المركزي

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
 الشؤون وزير من رارق بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  .أريانة بلدية رئیس من بإقتراح والبیئة المحلیة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 الترشحات بقبول والتصريح الترشح ملفات فرز-
  .الغرض في محاضر بمقتضى

  .المناظرة سیر حسن على اإلشراف-

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .مسبقا تحديدھا تم التي

 في محاضر بمقتضى النھائي القبول بنتائج التصريح-
  .الغرض

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى: 6  الفصل
 (20) والعشرين (0) الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 وإتقانه وإنضباطه بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن يعبر
  .لعمله أدائه في

 حینالمترش ملفات تقییم مقايیس تضبط : 7 الفصل
  :يلي كما

 أقصاه تناسبي عدد يسند : للمترشح العامة األقدمیة-
 غاية إلى األقدمیة أيام عدد على إعتمادا نقطة 20
  .الترشحات ختم تاريخ

 تناسبي عدد يسند :للمترشح الرتبة في األقدمیة-
 إلى األقدمیة أيام عدد على إعتمادا نقطة 20 أقصاه
  .الترشحات ختم تاريخ غاية

 ضبط يتم :للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-
 المستوى أساس على نقطة 20 أقصاه أعداد سلم

 الشھائد تعتمد وال علیھا المتحصل والشھائد التعلیمي
  .المعادلة أو المنظرة غیر

 من فیھا المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوين-
 نقطة 20 أقصاه تناسبي عدد يسند :اإلدارة قبل

 إلیھا خضع التي التكوين فترات أيام ددع على إعتمادا
 سنة تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل المترشح

  .المناظرة فتح

 مع نقطة 20 أساس على يسند : والمواظبة السیرة-
 الشرعیة غیر والغیاب التأديبیة العقوبات بعنوان خصم

  .المرض ورخص

 للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  .أعاله 6 بالفصل هإلی والمشار

 جداول إعداد مسبقة بصفة اللجنة وتتولى ھذا
 بالشھائد الخاص العدد إسناد منھجیة توضح تفصیلیة

 بالسیرة الخاص والعدد التعلیمي المستوى أو
 بالمقايیس الخاصة الضوارب ضبط تتولى كما والمواظبة
 قبل األعضاء كافة يمضیه بمحضر وتضمن المذكورة
  .أشغالھا إنطالق

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

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 وإذا الضوارب بإحتساب علیھا المتحصل األعداد مجموع
 نفس على  مترشحین عدة أو مترشحان تحصل

  .سنا ألكبرھم ولويةاأل تعطى النقاط من المجموع

 نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 رئیس قبل من أعـاله إلیھـا المشار المناظـرة في

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح أريانـة بلدية

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر : 10 الفصل
  المحلیة للجماعات

  البلدية  رئیس       

  ىموس فاضل العربي دمحم

  

 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 38 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق بقـــرار يتعلق

 اإلداري بالسلك إدارة ملحق  رتبة إلى للترقیة
 بعنوان أريانة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  .2019 سنة

 2019 أكتوبر 08في مؤرخ أريانة بلدية رئیس من قـــرار
  رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق 
  .2019 سنة بعنوان أريانة بلدية لفائدة العمومیة

   أريانة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد
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 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 الجماعات بمجلة لقوالمتع 2018 ماي 09 في

  .المحلیة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1908 جويلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى
  .أريانة بلدية بإحداث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

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

  .بالبلديات والترسیم والترقیة اإلنتداب

 2019 أكتوبر 8في المؤرخ 589 عدد القرار وعلى
 لداخلیةا المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات
 سنة بعنوان أريانة ببلدية العمومیة لإلدارات المشترك

2019.  

 واإلعتمادات األعوان بمجموع الحاصل الشغور وعلى
  .2019 لسنة الترقیة بعنوان بالمیزانیة المرسمة

  : يلي ما قـرر

 20 يوم فائدتھاول أريانة ببلدية تفتح :األول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واأليام 2019 ديسمبر
 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة

  .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

 بست شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد: 2 الفصل
  .خطط (05)

 نوفمبر 20 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : 3 الفصل
2019.  

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر : 4 الفصل
  .المحلیة للجماعات

        رئیس البلدية

  موسى فاضل العربي دمحم

 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 39 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 المشترك التقني بالسلك  تقني رتبة إلى للترقیة 
 سنة بعنوان أريانة بلدية لفائدة عمومیةال لإلدارات
2019.  

 2019 أكتوبر 08في مؤرخ أريانة بلدية رئیس من قـــرار
  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق

 المشترك التقني بالسلك  تقني رتبة إلى للترقیة 
 سنة بعنوان أريانة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات
2019.  

  أريانة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

  .المحلیة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة اتذ العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1908 جويلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى
  .أريانة بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخاص اسياألس النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

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

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

  .بالبلديات والترسیم والترقیة اإلنتداب

 2019 أكتوبر 08في المؤرخ 595 عدد القرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
 سنة بعنوان أريانة ببلدية العمومیة لإلدارات المشترك

2019.  

 واإلعتمادات األعوان بمجموع الحاصل الشغور وعلى
  .2019 لسنة الترقیة بعنوان بالمیزانیة المرسمة

  : يلي ما قـرر
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 20 يوم ولفائدتھا أريانة ببلدية تفتح :األول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واأليام 2019 ديسمبر
 المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة

  .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

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

 نوفمبر 20 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : 3 الفصل
2019.  

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر : 4 الفصل
  .المحلیة للجماعات

  البلدية رئیس      

  موسى فاضل العربي دمحم

  

 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 40 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 بالسلك  تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات  الداخلیة
 أريانة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
  2019 سنة بعنوان

 2019 أكتوبر 08 في مؤرخ أريانة بلدية رئیس قــرارمن
  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 التقني بالسلك  تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات 
 بعنوان أريانة بلدية لفائدة عمومیةال لإلدارات المشترك

  2019 سنة

   أريانة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

  .المحلیة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي امالنظ بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1908 جويلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى
  .أريانة بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد مراأل وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 المتمم العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد باألمر
2009،  

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

  .بالبلديات والترسیم والترقیة

 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزير منشور وعلى
  .2019 سبتمبر 18 في المؤرخ

  :يلي ما قرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  : األول الفصل
 المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة

 ھذا ألحكام وفقا أريانة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات
  .القرار

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصل
 التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
 المساعدون  أريانة ببلدية العمومیة لإلدارات المشترك
 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون التقنیون

 الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس
  .الترشحات ختم تاريخ في

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 األعوان ولفائدة أريانة بلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

  .سواھم دون أريانة بلدية إلى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا ويضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل 
 بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا
 التالیة بالوثاق مصحوبة (المركزي الضبط مكتب) أريانة

:  

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 ھذا يكون المترشح بھا قام التي والعسكرية المدنیة

  .ينوبه من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

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

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

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

 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 أو التكوينیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 من تنظیمھا تمو المترشح فیھا شارك التي الملتقیات

  .تقني مساعد رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال للبلدية المركزي

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
 الشؤون وزير من قرار بمقتضى هأعال إلیھا المشار
  .أريانة بلدية رئیس من بإقتراح والبیئة المحلیة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 الترشحات بقبول والتصريح الترشح ملفات فرز-
  .الغرض في محاضر بمقتضى

  .المناظرة سیر حسن على اإلشراف-

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .مسبقا ديدھاتح تم التي

 في محاضر بمقتضى النھائي القبول بنتائج التصريح-
  .الغرض

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى: 6  الفصل
 يعبر (20-0) والعشرين الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 في وإتقانه وإنضباطه بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن

  .لعمله أدائه

 المترشحین اتملف تقییم مقايیس تضبط : 7 الفصل
  :يلي كما

 أقصاه تناسبي عدد يسند : للمترشح العامة األقدمیة-
 غاية إلى األقدمیة أيام عدد على إعتمادا نقطة 20
  .الترشحات ختم تاريخ

 تناسبي عدد يسند :للمترشح الرتبة في األقدمیة-
 إلى األقدمیة أيام عدد على إعتمادا نقطة 20 أقصاه
  .الترشحات ختم تاريخ غاية

 ضبط يتم :للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-
 المستوى أساس على نقطة 20 أقصاه أعداد سلم

 الشھائد تعتمد وال علیھا المتحصل والشھائد التعلیمي
  .المعادلة أو المنظرة غیر

 من فیھا المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوين-
 نقطة 20 أقصاه تناسبي عدد يسند :اإلدارة قبل
 إلیھا خضع التي التكوين فترات أيام عدد على اداإعتم

 سنة تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل المترشح
  .المناظرة فتح

 مع نقطة 20 أساس على يسند : والمواظبة السیرة-
 الشرعیة غیر والغیاب التأديبیة العقوبات بعنوان خصم

  .المرض ورخص

 للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیه لمشاروا

 تفصیلیة جداول إعداد مسبقة بصفة اللجنة تتولى
 أو بالشھائد الخاص العدد إسناد منھجیة توضح

 والمواظبة بالسیرة الخاص والعدد التعلیمي المستوى
 المذكورة بالمقايیس الخاصة الضوارب ضبط تتولى كما

 إنطالق قبل األعضاء كافة يمضیه بمحضر وتضمن
  .ھاأشغال

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

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 وإذا الضوارب بإحتساب علیھا المتحصل األعداد مجموع
 نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل

  .سنا ألكبرھم األولوية تعطى النقاط من المجموع

 نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 بلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح أريانة

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر : 10 الفصل
  .المحلیة للجماعات

  البلدية رئیس      

  موسى فاضل العربي دمحم

 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 41 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 التقني بالسلك  تقني مساعد رتبة إلى  للترقیة
 بعنوان أريانة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  .2019 سنة

 2019 أكتوبر 08في مؤرخ أريانة بلدية رئیس من قـــرار
  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق

 المشترك التقني بالسلك  تقني مساعد رتبة إلى 
 سنة بعنوان أريانة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات
2019.  

  أريانة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد
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 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 الجماعات ةبمجل والمتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلیة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1908 جويلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى
  .أريانة بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

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

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

  .بالبلديات والترسیم والترقیة اإلنتداب

 2019 أكتوبر 08في المؤرخ 597 عدد القرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات

 أريانة ببلدية العمومیة لإلدارات المشترك التقني
  .2019 سنة بعنوان

 واإلعتمادات األعوان بمجموع الحاصل الشغور وعلى
  .2019 لسنة الترقیة بعنوان بالمیزانیة المرسمة

  : يلي ما قـرر

 20 يوم ولفائدتھا أريانة ببلدية تفتح :األول الفصل
 بالملفات داخلیة ناظرةم الموالیة واأليام 2019 ديسمبر
 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة

  .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

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

 نوفمبر 20 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : 3 الفصل
2019.  

 میةالرس بالجريدة القرار ھذا ينشر : 4 الفصل
  .المحلیة للجماعات

  البلدية رئیس      
  موسى  فاضل العربي دمحم

 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 42 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات  الداخلیة
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك 

  2019 سنة بعنوان أريانة بلدية

 2019 أكتوبر 08 في مؤرخ أريانة بلدية رئیس قــرارمن
  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 بالسلك  تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات 
 أريانة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
  2019 سنة بعنوان

  أريانة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد 

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

  .المحلیة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة تذا العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1908 جويلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى
  .أريانة بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخاص سياألسا النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

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

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

  .بالبلديات والترسیم والترقیة

 14 عدد ئةوالبی المحلیة الشؤون وزير منشور وعلى
  .2019 سبتمبر 18 في المؤرخ

  :يلي ما قرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  : األول الفصل
 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة

 وفقا أريانة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
  .القرار ھذا ألحكام

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصل
 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة تبالملفا
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 أريانة ببلدية العمومیة لإلدارات المشترك التقني
 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون التقنیون األعوان 

 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط
  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 األعوان ولفائدة أريانة بلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

  .سواھم دون أريانة بلدية إلى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا ويضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل 
 بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن الهأع إلیھا
 التالیة بالوثاق مصحوبة (المركزي الضبط مكتب) أريانة

:  

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 ھذا يكون المترشح بھا قام التي والعسكرية المدنیة

  .ينوبه من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

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

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تتثب شھادة
 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 أو التكوينیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي الملتقیات

  .تقني عون رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وباوج ويرفض
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال للبلدية المركزي

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  .أريانة ةبلدي رئیس من بإقتراح والبیئة المحلیة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 الترشحات بقبول والتصريح الترشح ملفات فرز-
  .الغرض في محاضر بمقتضى

  .المناظرة سیر حسن على اإلشراف-

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .مسبقا تحديدھا تم التي

 في محاضر بمقتضى النھائي القبول بنتائج التصريح-
  .الغرض

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى: 6  الفصل
 يعبر (20-0) والعشرين الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 في وإتقانه وإنضباطه بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن

  .لعمله أدائه

 المترشحین ملفات تقییم مقايیس تضبط : 7 الفصل
  :يلي كما

 قصاهأ تناسبي عدد يسند : للمترشح العامة األقدمیة-
 غاية إلى األقدمیة أيام عدد على إعتمادا نقطة 20
  .الترشحات ختم تاريخ

 تناسبي عدد يسند :للمترشح الرتبة في األقدمیة-
 إلى األقدمیة أيام عدد على إعتمادا نقطة 20 أقصاه
  .الترشحات ختم تاريخ غاية

 ضبط يتم :للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-
 المستوى أساس على قطةن 20 أقصاه أعداد سلم

 الشھائد تعتمد وال علیھا المتحصل والشھائد التعلیمي
  .المعادلة أو المنظرة غیر

 من فیھا المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوين-
 نقطة 20 أقصاه تناسبي عدد يسند :اإلدارة قبل

 إلیھا خضع التي التكوين فترات أيام عدد على إعتمادا
 سنة تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل المترشح

  .المناظرة فتح

 مع نقطة 20 أساس على يسند : والمواظبة السیرة-
 الشرعیة غیر والغیاب التأديبیة العقوبات بعنوان خصم

  .المرض ورخص

 للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیه والمشار

 یلیةتفص جداول إعداد مسبقة بصفة اللجنة تتولى
 أو بالشھائد الخاص العدد إسناد منھجیة توضح

 والمواظبة بالسیرة الخاص والعدد التعلیمي المستوى
 المذكورة بالمقايیس الخاصة الضوارب ضبط تتولى كما

 إنطالق قبل األعضاء كافة يمضیه بمحضر وتضمن
  .أشغالھا
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 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 وإذا الضوارب بإحتساب علیھا المتحصل األعداد مجموع
 نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل

  .سنا ألكبرھم األولوية تعطى النقاط من المجموع

 ئیانھا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 بلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح أريانة

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر : 10 الفصل
  .المحلیة للجماعات

  البلدية رئیـس         

  موسى فاضل العربي دمحم

  

 2019 أكتوبر 7  في مؤرخ 2019   لسنة 44 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح علقيت بقرار يتعلق

 التقني بالسلك  تقني مساعد رتبة إلى  للترقیة
 بعنوان أريانة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  2019 سنة

 2019 أكتوبر 08في مؤرخ أريانة بلدية رئیس من قـــرار
  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق

 المشترك التقني سلكبال  تقني مساعد رتبة إلى 
 سنة بعنوان أريانة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات
2019.  

  أريانة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

  .المحلیة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 قالمتعل 1908 جويلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى
  .أريانة بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

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

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

  .بالبلديات والترسیم والترقیة اإلنتداب

 2019 أكتوبر 08في المؤرخ 597 عدد القرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات

 أريانة ببلدية العمومیة لإلدارات المشترك التقني
  .2019 سنة بعنوان

 واإلعتمادات األعوان بمجموع الحاصل الشغور وعلى
  .2019 لسنة الترقیة بعنوان بالمیزانیة المرسمة

  : يلي ما قـرر

 20 يوم ولفائدتھا أريانة ببلدية تفتح :األول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واأليام 2019 ديسمبر
 يالتقن بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة

  .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

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

 نوفمبر 20 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : 3 الفصل
2019.  

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر : 4 الفصل
  .المحلیة للجماعات

  البلدية رئیس

  موسى فاضل العربي دمحم

  

  یھلةالمن

  

 نوفمبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 19 عدد قرار
 اإلدارية الخطايا معلوم ضبط بقرار يتعلق 2019

  الصحة حفظ تراتیب لمخالفة 

    إطالعھا، بعد المنیھلة بلدية رئیسة ّإن

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

  .المحلیة
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 14 في المؤرخ 1975 لسنة 35 عدد القانون لىوع
 لمیزانیة األساسي بالقانون المتعلق 1975 ماي

 نقحته التي النصوص جمیع وعلى المحلیة الجماعات
  .تممته أو

 31 في المؤرخ 1973 لسنة 81 عدد القانون وعلى
 المحاسبة مجلة بإصدار المتعلق 1973 ديسمبر
  .تممته أو حتهنق التي النصوص جمیع وعلى العمومیة

 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
 المحلیة الجباية مجلة بإصدار المتعلق 1997 فیفري
  .منه 92 الفصل وخاصة

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 600 عدد األمر وعلى
 بینھا ومن جديدة بلديات بإحداث والمتعلق 2016 ماي

  .المنیھلة بلدية

 المنتخب البلدي سالمجل تركیز جلسة محضر وعلى
 وإنتخاب 2018 جوان 26 الثالثاء يوم المنیھلة ببلدية
  .البلدي المجلس رئیس

 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون وعلى
 الصحة حفظ تراتیب بمخالفة يتعلق  2016  أفريل

  المحلیة للجماعات الراجعة بالمناطق

 دورته في المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى
 علیھا المصادق 2019 ماى 09 بتاريخ الثانیة ديةالعا
 2019 جويلیة 29 بتاريخ اإلشراف سلطة طرف من

 الصحة تراتیب حفظ مخالفات بضبط والمتعلقة
  .للبلدية الراجعة بالمناطق

  يلـــــــي ما ّقــــــررت

 المتعلقة الخطايا معلوم تعريفة ضبطت:األول الفصل
  :يلي كما الصحة حفظ بتراتیب

 للفضالت المشابھة للفضالت العشوائي اإللقاء  -01
 والمنشئات المؤسسات من والمتأتیة المنزلیة 

 أو التجارية األنشطة لممارسة المعدة والمحالت
 تستجیب ال أوعیة في وضعھا أو السیاحیة أو الحرفیة

 المعنیة المحلیة الجماعة قبل من المحددة للمواصفات
  د 300 : ھال المخصصة الغیر األماكن في أو

 العمومیة الساحات أو الطرقات أو األرصفة تلويث -02 
 المحالت من المستعملة المیاه تصريف جراء من

 أو الحرفیة أو التجارية األنشطة لممارسة المعدة
  د 300 : اإلدارية أو للسكني المعدة

 ھیاكل أو بھا اإلنتفاع زال معدات أو أثاث ترك -03 
 الساحات أو الطرقات أو فةباألرص النقل وسائل مختلف

 أو المبنیة غیر باألراضي أو العمومیة الحدائق أو
  د 500 : والشواطئ واالودية المیاه بمجاري

 كان مھما والحدائق البناء وفضالت األتربة إلقاء  -04
 الجماعة قبل من لھا ّالمخصصة غیر باالماكن حجمھا
  د 1000 : المعنیة المحلیة

 للفضالت الحائطیة السالت وأ الحاويات إتالف -05 
  د 500 : العمومیة األماكن في الموضوعة

 أو مالكھا قبل من مبنیة غیر أرض تنظیف عدم  -06
  د 500 : الحال حسب فیھا المتصرف

 في مالكھا قبل من مبنیة غیر ارض تسییج عدم -07 
 اإللزامي بالقرار أو بناء رخصة بقرار المحدد األجل

 ويصدر .للفضالت مصبا أصبحت اأنھ تبین إذا بالتسییج
 معالیم المخالف تحمل مع اإللزامي التسییج قرار

 التسییج قرار لتنفیذ الموجبة البناء في الترخیص
  د 1000 : اإللزامي

 المحالت داخل تجارية لغاية الحیوانات تربیة -08 
 راحة وإزعاج الحشرات تكاثر في يتسبب مما السكنیة

 عدد ذلك في ويراعى .بھم راراإلض أو العموم أو األجوار
 على وتأثیرھما المستغلة المساحة وأھمیة الحیوانات

  د 500 : البیئي الوضع

 الصحیة المركبات وتنظیف وصیانة توفیر عدم -09 
 الحرفیة أو التجارية االنشطة لممارسة المحالت داخل
 الجماعة قبل من المحددة الصحیة للشروط طبقا

 أو أخرى أغراض في لھاإستغال أو المعنیة المحلیة
  د 300 المذكورة المحالت مرتادي وجه في غلقھا تعمد

 المفتوحة بالمحالت الصحیة الشروط إحترام عدم -10 
 والحمامات بالنزل المسداة بالخدمات والمتعلقة للعموم
 األفراح وقاعات والتمسید والتجمیل الحالقة وقاعات
  د 700 : وغیرھا

 داخل للغرض یأةمھ حاويات تخصیص عدم -11 
 والنزل والمطاعم كالمقاھي للعموم المفتوحة المحالت
  د 500 : وغیرھا

 الغذائیة المواد خزن أو بیع أو عرض أو نقل -12 
 الصحیة للشروط تستجیب ال ظروف في أو بوسائل
 اإلذن ويقع المعنیة المحلیة الجماعة قبل من المحددة
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 الجماعة رئیس من بقرار المواد لتلك الفوري بالحجز
  د 1000 : المعنیة المحلیة

 أو الحدائق داخل المزروعة بالمساحات اإلضرار -13 
  د 1000 : الخضراء المناطق أو العمومیة المنتزھات

 أو الحدائق داخل المزروعة المساحات إستعمال -14 
 تجاري لنشاط الخضراء المناطق أو العمومیة المنتزھات

 حرق في التسبب أو ترخیص دون غیره أو صناعي أو
  د 1000 : المزروعات وإتالف

 المتأتي الضوضاء أو الضجیج من نوع أي إحداث -15 
 أو التجارية األنشطة لممارسة المعدة المحالت من

 المحالت من أو السكنیة بالتجمعات المنتصبة الحرفیة
 األوقات غیر في األفراح قاعات من أو للسكني المعدة

  د 500 : المعنیة محلیةال الجماعة قبل من المحددة

  د 500 : أنواعھا بمختلف الفضالت حرق -16 

 بالمحالت للمداخن الصحیة الشروط توفر عدم -17 
 الحرفیة أو التجارية األنشطة لممارسة المعدة

 خلل وجود أو فقدانھا أو وغیرھا والحمامات كالمطاعم
  د 300 : بھا

 أنشطة من روائحكريھة انبعاث في التسبب -18 
  د 500 : غیرھا أو عیةصنا

  د 1000 : البلوعات أغطیة إزالة -19 

 المیاه أو الشرب میاه تصريف بقنوات اإلضرار  -20
  د 1000 : األمطار میاه أو المستعملة

  د 1000 : واألودية المیاه بمجاري الفضالت رمي -21 

 على للمحافظة الالزمة التدابیر إحترام عدم  -22
 البناء وتراتیب والبیئیة انیةوالعمر الحضرية الجمالیة
 : والخاصة العمومیة والفضاءات والساحات بالشوارع

  د 1000

 من بداية القرار بھذا العمل يجري :الثاني الفصل
  الرسمیة بالجريدة إصداره

 الشرطة مكتب ،رئیس البلدية رئیسة :الثالث الفصل
 فیما كل مكلفون بالمنیھلة البلدي والقابض البیئیة
   القرار ھذا یذبتنف يخصه

  بلدية رئیس    

  شبشوب  نجیبة

  تازركة

 ديسمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
 لسنة البلدية میزانیة على بالمصادقة يتعلق 2019
2020  

 میزانیة مشروع على باإلجماع البلدي المجلس صادق
 2020 سنة بعنوان النھائیة صیغته في تازركة بلدية

  دينار لیونم 4.020.000 والبالغة

   البلديةرئیس    

  الجزيري  الرزاق عبد

  

 ديسمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
 للملك الوقتي اإلشغال معلوم بضبط يتعلق 2019
  الشاطئ بمنطقة البلدي

 البلدي العمومي للملك الوقتي اإلشغال معلوم ضبط
  تازركة شاطئ بمنطقة

  بلديةال رئیس    

  يالجزير  الرزاق عبد

  

  

 ديسمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار
  بسلم مجھزة شاحنة كراء معلوم بضبط يتعلق 2019

  بسلم المجھزة البلدية الشاحنة كراء معلوم ضبط

  لديةالب رئیس    

  الجزيري  الرزاق عبد

  

 ديسمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار
 ألفراحا قاعة كراء معلوم في بالترفیع يتعلق 2019
  البلدية

 والفضاءات األفراح قاعة كراء معالیم في الترفیع يقع
  األول بالطابق االجتماعات وقاعة لھا التابعة

   البلديةرئیس    

  الجزيري  الرزاق عبد
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  مدين زھرة

 2019 نوفمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 النتداب الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 )  العمومیة لإلدارت المشترك التقني بالسلك ینتقنی
  مدين زھرة بلدية لفائدة ( مدنیة ھندسة اختصاص

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق مقرر
  تقنیین النتداب

  العمومیة لإلدارت المشترك التقني بالسلك

   مدين زھرة بلدية لفائدة ( مدنیة ھندسة اختصاص ) 

  ديسمبر 01 في مؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس من
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین النتداب

 زھرة ببلدية ( مدنیة ھندسة اختصاص )  العمومیة
  . مدين

  ، مدين زھرة بلدية رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 09 في رخالمؤ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2019 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة  89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 

 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى
   ، مدين زھرة بلدية باحداث المتعلق 1985 أفريل

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 عدد األمر وخاصة وتممته نقحته التي النصوص جمیع

  . 2013 جويلیة 9 في المؤرخ 2013 لسنة 2826

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
 السن لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006 أفريل

 حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة وضبط القصوى
 المناظرات في المشاركة من العلیا الشھادات
 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة
  العمومي، القطاع في لالنتداب

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

  ، بالبلديات الترسیم و الترقیة و االنتداب

  : يلي ما قــــــرر

 تقنیین النتداب الخارجیة المناظرة تنظم ـ األول الفصل
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

   .القرار ھذا ألحكام وفقا مدين زھرة بلدية

 ) تقنیین النتداب الخارجیة المناظرة تفتح ـ 2 الفصل
 من البالغین للمترشحین ( مدنیة ھندسة اختصاص

 جانفي أول يف األكثر على (40) سنة أربعین العمر
   : على والمحرزين المناظرة فتح سنة من

 العلیا المعاھد قبل من مسندة سام فني شھادة ـ 
 الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیة للدراسات

 معترف شھادة أو والتكنولوجیا التطبیقیة للعلوم
  .لھا بمعادلتھا

 المرحلة من تقنیة صبغة ذات علمیة شھادة أو ـ
 بمعادلتھا معترف شھادة أو العالي لیمالتع من األولى

   . لھا

 إلیه المشار بالمستوى منظرة تكوينیة شھادة أو ـ 
   . أعاله األولى بالفقرة

 القصوى السن المترشح تجاوز صورة في ويمنح 
 ألحكام طبقا المناظرة في المشاركة استثناء المحددة

 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر
   . أعاله إلیه شارالم 2006

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح ـ 3 الفصل 
   . مدين زھرة بلدية رئیس من بقرار

   : القرار ھذا ويضبط 

  المناظرة، فتح تاريخ ـ

 مختلف على وتوزيعھا للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ
  االقتضاء، عند العمل مراكز

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ ـ

 مضمون البريد بواسطة الترشح ملفات إرسال عنوان ـ
  . الوصول

 المشار للمناظرة الترشح ملفات ترسل ـ 4 الفصل 
 تقبل وال الوصول، مضمون البريد بواسطة أعاله إلیھا

 بلدية ضبط بمكتب مباشرة إيداعھا يتم التي الملفات
   . مدين زھرة

   :  : التالیة الوثائق وجوبا الترشح ملفات تتضمن .

   : للمناظرة الترشح عند /أ

  ترشح، مطلب / 1

  الوطنیة، التعريف بطاقة من نسخة / 2
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 إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من نسخة / 3
  معادلة، بشھادة األجنبیة الشھائد

 لسنة السابقة السنة أعداد كشف من نسخة / 4
  التخرج،

  البكالوريا، شھادة من نسخة / 5

 الذي التكوين أو العملیة ةللخبر المبینة الوثائق / 6
  المترشح، تلقاه

 المترشح السم حامالن البريد معلوم خالصا ظرفان / 7
 السن تجاوز الذي المترشح إلى وبالنسبة وعنوانه،

 بشھادة الذكر سابقة الوثائق إرفاق يجب القانونیة،
 بمكتب الترسیم أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت

  .المستقل والعمل التشغیل

  : العمل بمراكز التعیین وقبل النھائي القبول بعد /ب

 على يمض لم العدلیة السوابق سجل من مضمون / 1
  أشھر، ثالثة من أكثر تسلیمه تاريخ

 أكثر تسلیمھما تاريخ على يمض لم والدة مضمونا / 2
  أشھر، ثالثة من

 أكثر تسلیمھا تاريخ على يمض لم طبیة شھادة /3
 المؤھالت فیه تتوفر مترشحال أن تثبت أشھر ثالثة من

 بكامل وظیفته لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة
  الجمھورية، تراب

 وعند العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة /4
  المعادلة، شھادة من لألصل مطابقة نسخة االقتضاء

   . شمسیتان صورتان /5

 عن يصل لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض ـ 5 الفصل
 إلیھا المشار الوثائق جمیع يتضمن لم وأ البريد طريق

  القرار، ھذا من "أ" الفقرة 4 بالفصل

 إرسال تاريخ لتحديد البريد ختم المناظرة لجنة وتعتمد
  . الترشح ملف

 أعاله إلیھا المشار المناظرة على تشرف ـ 6 الفصل 
 المحلیة الشؤون  وزير  من  بقرار تركیبتھا تضبط لجنة

 وتتولى ، مدين زھرة بلدية رئیس من باقتراح و البیئة و
  : بالخصوص اللجنة ھذه

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح ـ 
  المناظرة، في المشاركة

  االختبارات، سیر على واإلشراف الملفات دراسة ـ

  الجدارة، حسب المترشحین ترتیب ـ

  . قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح ـ

 لھم المخول المترشحین ئمةقا ختم يقع ـ 7 الفصل 
 بصفة أعاله إلیھا المشار المناظرة في المشاركة حق

  . مدين زھرة بلدية رئیس قبل من نھائیة

 إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل ـ 8 الفصل 
  : مرحلتین على أعاله

 وفق المترشحین ملفات دراسة : األولى المرحلة (1
 إلى ويسند ظرةالمنا لجنة تضبطھا التالیة مقايیس

 (20) والعشرين (0) الصفر بین يتراوح عدد المترشح
  . األولي للقبول 1 ضاربه ويكون

 حسب المترشحین ترتیب المناظرة لجنة وتتولى
 المفتوحة الخطط عدد أضعاف ثالثة ودعوة الجدارة
 مكاتیب طريق عن شفاھي اختبار إلجراء للتناظر

  . شخصیة

 يؤخذ موضوع حول فاھيش اختبار : الثانیة المرحلة(2
 أعضاء مع محادثة تلیه القرار بھذا الملحق البرنامج من

  .السحب طريق عن السؤال اختیار يقع المناظرة، لجنة

  : يلي كما االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  . دقیقة 30 : التحضیر ـ 

  . دقیقة 15 : العرض ـ

  . دقیقة 15 : الحوار ـ

 الصفر بین يتراوح عدد الشفاھي االختبار إلى ويسند
  . (2) إثنان ضاربه ويكون (20) والعشرين ) 0)

 في بالمشاركة مترشح ألي يسمح ال ـ 9 الفصل 
 نقاط (10) عشر على يحرز لم إن الشفاھي االختبار

  . األولي القبول في األقل على

 على (6) ستة دون عدد كل عن ينتج ـ 10 الفصل 
 قبول رفض الشفاھي االختبار في) 20) عشرين

    المترشح

 نھائیا مترشح أي بقبول التصريح يمكن ال ـ 11 الفصل 
 بثالثین يقدر النقاط من مجموع على يتحصل لم إن

 على مترشحین عدة تحصل وإذا  ، األقل على نقطة
  . سنا ألكبرھم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس

 المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى ـ 12 الفصل 
 الذين المترشحین في قائمتین وتقترح الجدارة حسب
  : نھائیة بصفة قبولھم يمكن

 المترشحین أسماء على تشتمل : األصلیة القائمة /أ 
 الجدارة ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین

 حدود وفي علیھا المتحصل األعداد لمجموع وطبقا
  . تسديدھا المزمع المراكز
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 في القائمة ھذه إعداد يتم : ةالتكمیلی القائمة /ب 
 المترشحین عدد من تقدير أقصى على  % 50 حدود

 عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین
 لم الذين الناجحین المترشحین تعويض من االقتضاء
 نھائیة بصفة تضبط ـ 13 الفصل .عملھم بمراكز يلتحقوا
 نللمترشحی التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة

 تقنیین النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین
  . مدين زھرة بلدية رئیس قبل من

 األصلیة بالقائمة بالتصريح اإلدارة تقوم ـ 14 الفصل 
 بمراكز لاللتحاق الناجحین المترشحین واستدعاء

 يوما (15) عشر خمسة أجل انقضاء وبعد .عملھم
 بالقائمة ريحالتص تاريخ من بداية تقدير أقصى على

 بواسطة المتخلفین على التنبیه اإلدارة تتولى األصلیة،
 بأن بالتسلیم، اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة
 خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم
 ويحذفون للتسمیة رافضین يعتبرون أو يوما (15) عشر

 تعويضھم ويتم المناظرة في الناجحین قائمة من
 وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین نبالمترشحی

  . التفاضلي الترتیب حسب

 على أشھر ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وينتھي 
  . األصلیة بالقائمة التصريح بعد تقدير أقصى

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر ـ 15 الفصل 
  . المحلیة للجماعات

                                                           
   2019 ديسمبر 01 في مدين زھرة 

  بلدية رئیس    

  المنصوري  سامي

  

  سوسة

  

 ديسمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 41 عدد قرار
 مجلة من 78 الفصل أحكام بتفعیل يتعلق 2019

  المحلیة الجماعات

 و نوير انتصار للسیدين القرار ھذا بمقتضى التفويض تم
 البلدي المجلس عضوي غالمديم حمودة بالحاج سھیل
  المحلیة الجماعات مجلة من 78 الفصل أحكام بتفعیل

  بلدية رئیس   

  خالد اقبال دمحم
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  قــالحـــــــــــــــــمال
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