
   

 رارقـــــــــــ
 

إلى رتبة  اإلستثنائية يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية 71/30/0307من رئيسة بلدية المهدية مؤرخ في 

 0307بعنوان سنة  بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية المهدية رئيسمتصرف 
 

 إن رئيسة بلدية المهدية
 بعد إطالعها على الدستور 
 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية  0372ماي  32المؤرخ في  0372ـدد لسنة 02وعلى القانون األساسي عـ

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  7220ديسمبر  70المؤرخ في  7220ـدد لسنة 770وعلى القانون عـ

ـدد لسنة 22ات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـذومية المحلية والمؤسسات العم

 . 0377سبتمبر  00المؤرخ في  0377

 المتعلق بإحداث بلدية المهدية، 7221جانفي  07وعلى األمر المؤرخ في 

 وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات، المتعلق بضبط صيغ 0372مارس  00المؤرخ في  0372لسنة  ـدد027عـوعلى األمر 

فيفري المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري المشترك  01المؤرخ في  0303ـدد لسنة 771وعلى األمر عـ

 لإلدارات العمومية .

 حكومة وأعضائها.المتعلق بتسمية رئيس ال 0303سبتمبر  30المؤرخ في  0303ـدد لسنة 28وعلى األمر الرئاسي عـ

يتعلق بضبط مقاييس وكيفية التناظر للترقية اإلستثانية إلى مختلف رتب  0303أوت  30وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 

 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية.
 

 ي ـــا يلـــرر مـــق
 

ت ارابالسلك اإلداري المشترك لإلد رئيس  متصرفاإلستثنائية إلى رتبة  تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية :  الفصل األول
 العمومية وفقا ألحكام هذا القرار.

ي المشترك بالسلك اإلدار رئيس متصرفيمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية إلى رتبة  :  2ل ـــالفص

( سنوات على األقل 8لمترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم  أقدمية أربع )لإلدارات العمومية المتصرفون المستشارون ا

 في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. 
تفتح المناظرة للترقية اإلستثنائية المشار إليها أعاله بقرار من رئيس بلدية المهدية  ولفائدة األعوان الراجعين بالنظر :  3 لـــالفص

 م. ويضبط هذا القرار :إلى بلدية المهدية دون سواه

 عدد الخطط المعروضة للتناظر 

 تاريخ غلق قائمة الترشحات 

  تاريخ إجتماع لجنة المناظرة 

 تقدم ملفات الترشح عن طريق التسلسل اإلداري وتسجل وجوبا بمكتب الضبط لبلدية المهدية وتشمل الوثائق التالية: :  4ل ـــالفص

 مطلب ترشح للترقية اإلستثنائية 

  في الخدمات ممضاة من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبهقائمة 

 نسخة من قرار اإلنتداب 

  أو اإلدماج في الرتبة الحاليةنسخة من قرار تسمية المترشح  

 نسخة من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعني باألمر 

لى يخ التسجيل بمكتب الضبط دليال عيرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات ويكون تار :  5ل ـــالفص

 معرفة تاريخ اإلرسال

تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار رئيس بلدية المهدية وتتولى هذه اللجنة  :  6ل ـــالفص

 بالخصوص: 

  ترشحات وإقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرةالالنظر في 

 تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض 

 إقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم 

 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله تقييم ملفات المترشحين للمناظرة طبقا للمقاييس التالية :  :  7ل ـــالفص

 قدمية العامة للمترشحاأل 



  في الرتبة للمترشحاألقدمية 

تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا ألحكام هذا القرار وإعداد قائمة في  :  8ل ـــالفص

 األعوان المقترح ترقيتكم.
اح من يسة بلدية المهدية وبإقترتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعاله من قبل رئ :  9ل ـــالفص

 لجنة المناظرة.
ال تتم هذه الترقية اإلستثنائية إال مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون وال تشمل جميع األعوان المدمجين الذين :  01 لـــالفص

 تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني.

 ت المحلية والموقع اإللكتروني لبلدية المهدية.ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعا:  00 لـــالفص

 
 
 

 ـــةة البلديــرئيس
 

 رـــزة بوبكـــفائ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 رارقـــــــــــ
 

تصرف مإلى رتبة  اإلستثنائية المناظرة الداخلية بالملفات للترقيةبفتح يتعلق   71/30/0307من رئيسة بلدية المهدية مؤرخ في 

 لفائدة بلدية المهدية اإلداري المشترك لإلدارات العموميةسلك الب رئيس
 

 إن رئيسة بلدية المهدية
 بعد إطالعها على الدستور 

 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية  0372ماي  32المؤرخ في  0372ـدد لسنة 02وعلى القانون األساسي عـ

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  7220ديسمبر  70المؤرخ في  7220ـدد لسنة 770وعلى القانون عـ

ـدد لسنة 22ات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـذالمحلية والمؤسسات العمومية 

 . 0377سبتمبر  00المؤرخ في  0377

 المتعلق بإحداث بلدية المهدية، 7221جانفي  07وعلى األمر المؤرخ في 

فيفري المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري المشترك  01المؤرخ في  0303ـدد لسنة 771وعلى األمر عـ

 لإلدارات العمومية .

 المتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات، 0372مارس  00المؤرخ في  0372لسنة  ـدد027عـوعلى األمر 

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. 0303سبتمبر  30المؤرخ في  0303ـدد لسنة 28وعلى األمر الرئاسي عـ

ضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية المتعلق ب 71/30/0307وعلى قرار رئيسة بلدية المهدية المؤرخ في 

 إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية.

 
 ي ـــا يلـــرر مـــق

 
ة ستثنائية إلى رتبواأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية اإل  20/16/2120اإلثنين يفتح ببلدية المهدية يوم :  الفصل األول

 .0307بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بعنوان سنة متصرف رئيس 

 ( واحدة.37حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة ) :  2ل ـــالفص

 .20/15/2120الجمعة يقع ختم قائمة الترشحات يوم :  3 لـــالفص
 
 
 

 ـــةة البلديــرئيس
 

 رـــزة بوبكـــفائ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 رارقـــــــــــ
 

إلى رتبة  اإلستثنائية يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية 71/30/0307 من رئيسة بلدية المهدية مؤرخ في

 2021بعنوان سنة  بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية المهدية مساعدمتصرف 
 

 المهديةإن رئيسة بلدية 
 بعد إطالعها على الدستور 
 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية  0372ماي  32المؤرخ في  0372ـدد لسنة 02وعلى القانون األساسي عـ

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  7220ديسمبر  70المؤرخ في  7220ـدد لسنة 770وعلى القانون عـ

ـدد لسنة 22ات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـذسات العمومية المحلية والمؤس

 . 0377سبتمبر  00المؤرخ في  0377

 المتعلق بإحداث بلدية المهدية، 7221جانفي  07وعلى األمر المؤرخ في 

 المتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات، 0372مارس  00المؤرخ في  0372لسنة  ـدد027عـوعلى األمر 

فيفري المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري المشترك  01المؤرخ في  0303ـدد لسنة 771وعلى األمر عـ

 لإلدارات العمومية .

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. 0303سبتمبر  30المؤرخ في  0303ـدد لسنة 28وعلى األمر الرئاسي عـ

يتعلق بضبط مقاييس وكيفية التناظر للترقية اإلستثانية إلى مختلف رتب  0303أوت  30وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 

 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية.
 

 ي ـــا يلـــرر مـــق
 

 اراتبالسلك اإلداري المشترك لإلد مساعد  متصرفاإلستثنائية إلى رتبة  تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية :  الفصل األول
 العمومية وفقا ألحكام هذا القرار.

ي المشترك بالسلك اإلدار مساعد متصرفيمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية إلى رتبة  :  2ل ـــالفص

( سنوات على األقل في هذه 8لإلدارات العمومية كتبة التصرف المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم  أقدمية أربع )

 الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. 
ين بالنظر ئدة األعوان الراجعتفتح المناظرة للترقية اإلستثنائية المشار إليها أعاله بقرار من رئيس بلدية المهدية  ولفا:  3 لـــالفص

 إلى بلدية المهدية دون سواهم. ويضبط هذا القرار :

 عدد الخطط المعروضة للتناظر 

 تاريخ غلق قائمة الترشحات 

  تاريخ إجتماع لجنة المناظرة 

 ائق التالية:الوث تقدم ملفات الترشح عن طريق التسلسل اإلداري وتسجل وجوبا بمكتب الضبط لبلدية المهدية وتشمل :  4ل ـــالفص

 مطلب ترشح للترقية اإلستثنائية 

 قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه 

 نسخة من قرار اإلنتداب 

  أو اإلدماج في الرتبة الحاليةنسخة من قرار تسمية المترشح  

 نسخة من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعني باألمر 

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على  :  5ل ـــالفص

 معرفة تاريخ اإلرسال

تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار رئيس بلدية المهدية وتتولى هذه اللجنة  :  6ل ـــالفص

 بالخصوص: 

  حات وإقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرةترشالالنظر في 

 تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض 

 إقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم 

 رة طبقا للمقاييس التالية : تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله تقييم ملفات المترشحين للمناظ :  7ل ـــالفص

 قدمية العامة للمترشحاأل 



 األقدمية في الرتبة للمترشح 

تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا ألحكام هذا القرار وإعداد قائمة في  :  8ل ـــالفص

 األعوان المقترح ترقيتكم.
تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعاله من قبل رئيسة بلدية المهدية وبإقتراح من  :  9ل ـــالفص

 لجنة المناظرة.
ال تتم هذه الترقية اإلستثنائية إال مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون وال تشمل جميع األعوان المدمجين الذين :  01 لـــالفص

 ادة تكوين مسارهم المهني.تمتعوا بإع

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية والموقع اإللكتروني لبلدية المهدية.:  00 لـــالفص

 
 
 

 ـــةة البلديــرئيس
 

 رـــزة بوبكـــفائ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 رارقـــــــــــ
 

تصرف مإلى رتبة  اإلستثنائية المناظرة الداخلية بالملفات للترقيةبفتح يتعلق  71/30/0307من رئيسة بلدية المهدية مؤرخ في 

 لفائدة بلدية المهدية اإلداري المشترك لإلدارات العموميةسلك الب مساعد
 

 إن رئيسة بلدية المهدية
 بعد إطالعها على الدستور 

 علق بمجلة الجماعات المحلية والمت 0372ماي  32المؤرخ في  0372ـدد لسنة 02وعلى القانون األساسي عـ

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  7220ديسمبر  70المؤرخ في  7220ـدد لسنة 770وعلى القانون عـ

ـدد لسنة 22ات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـذالمحلية والمؤسسات العمومية 

 . 0377سبتمبر  00المؤرخ في  0377

 المتعلق بإحداث بلدية المهدية، 7221جانفي  07وعلى األمر المؤرخ في 

فيفري المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري المشترك  01المؤرخ في  0303ـدد لسنة 771وعلى األمر عـ

 لإلدارات العمومية .

 المتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات، 0372مارس  00المؤرخ في  0372لسنة  ـدد027عـوعلى األمر 

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. 0303سبتمبر  30المؤرخ في  0303ـدد لسنة 28وعلى األمر الرئاسي عـ

ضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية المتعلق ب 71/30/0307وعلى قرار رئيسة بلدية المهدية المؤرخ في 

 إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية.

 
 ي ـــا يلـــرر مـــق

 
 اإلستثنائية إلى رتبةواأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية  20/16/2120اإلثنين يفتح ببلدية المهدية يوم :  الفصل األول

 .0307بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بعنوان سنة متصرف مساعد 

 ( خطط.30حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثالث) :  2ل ـــالفص

 .20/15/2120الجمعة يقع ختم قائمة الترشحات يوم :  3 لـــالفص
 
 
 

 ـــةة البلديــرئيس
 

 رـــزة بوبكـــفائ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 رارقـــــــــــ
 

إلى رتبة  اإلستثنائية يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية 71/30/0307من رئيسة بلدية المهدية مؤرخ في 

 2021بعنوان سنة  بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية المهدية كاتب تصرف
 

 المهديةإن رئيسة بلدية 
 بعد إطالعها على الدستور 
 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية  0372ماي  32المؤرخ في  0372ـدد لسنة 02وعلى القانون األساسي عـ

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  7220ديسمبر  70المؤرخ في  7220ـدد لسنة 770وعلى القانون عـ

ـدد لسنة 22ات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـذالمحلية والمؤسسات العمومية 

 . 0377سبتمبر  00المؤرخ في  0377

 المتعلق بإحداث بلدية المهدية، 7221جانفي  07وعلى األمر المؤرخ في 

 المتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات، 0372مارس  00المؤرخ في  0372لسنة  ـدد027عـوعلى األمر 

فيفري المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري المشترك  01المؤرخ في  0303ـدد لسنة 771وعلى األمر عـ

 لإلدارات العمومية .

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. 0303سبتمبر  30المؤرخ في  0303ـدد لسنة 28وعلى األمر الرئاسي عـ

التناظر للترقية اإلستثانية إلى مختلف رتب يتعلق بضبط مقاييس وكيفية  0303أوت  30وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 

 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية.
 

 ي ـــا يلـــرر مـــق
 

ارات بالسلك اإلداري المشترك لإلد كاتب تصرف اإلستثنائية إلى رتبة  تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية :  الفصل األول
 العمومية وفقا ألحكام هذا القرار.

لمشترك بالسلك اإلداري ا كاتب تصرفيمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية إلى رتبة  :  2ل ـــالفص

( سنوات على األقل في هذه 8لإلدارات العمومية مستكتبو اإلدارة  المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم  أقدمية أربع )

 الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. 
تفتح المناظرة للترقية اإلستثنائية المشار إليها أعاله بقرار من رئيس بلدية المهدية  ولفائدة األعوان الراجعين بالنظر :  3 لـــالفص

 إلى بلدية المهدية دون سواهم. ويضبط هذا القرار :

 عدد الخطط المعروضة للتناظر 

 تاريخ غلق قائمة الترشحات 

  تاريخ إجتماع لجنة المناظرة 

 تقدم ملفات الترشح عن طريق التسلسل اإلداري وتسجل وجوبا بمكتب الضبط لبلدية المهدية وتشمل الوثائق التالية: :  4ل ـــالفص

 مطلب ترشح للترقية اإلستثنائية 

 قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه 

 نسخة من قرار اإلنتداب 

  اإلدماج في الرتبة الحاليةأو نسخة من قرار تسمية المترشح  

 نسخة من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعني باألمر 

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على  :  5ل ـــالفص

 معرفة تاريخ اإلرسال

المشار إليها أعاله بمقتضى قرار رئيس بلدية المهدية وتتولى هذه اللجنة  تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية :  6ل ـــالفص

 بالخصوص: 

  ترشحات وإقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرةالالنظر في 

 تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض 

 همإقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبول 

 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله تقييم ملفات المترشحين للمناظرة طبقا للمقاييس التالية :  :  7ل ـــالفص

 قدمية العامة للمترشحاأل 



 األقدمية في الرتبة للمترشح 

تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا ألحكام هذا القرار وإعداد قائمة في  :  8ل ـــالفص

 األعوان المقترح ترقيتكم.
تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعاله من قبل رئيسة بلدية المهدية وبإقتراح من  :  9ل ـــالفص

 جنة المناظرة.ل
ال تتم هذه الترقية اإلستثنائية إال مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون وال تشمل جميع األعوان المدمجين الذين :  01 لـــالفص

 تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني.

 لدية المهدية.ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية والموقع اإللكتروني لب:  00 لـــالفص

 
 
 

 ـــةة البلديــرئيس
 

 رـــزة بوبكـــفائ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 رارقـــــــــــ
 

 اتب تصرفكإلى رتبة  اإلستثنائية المناظرة الداخلية بالملفات للترقيةبفتح يتعلق  71/30/0307من رئيسة بلدية المهدية مؤرخ في 

 لفائدة بلدية المهدية العموميةاإلداري المشترك لإلدارات سلك الب
 

 إن رئيسة بلدية المهدية
 بعد إطالعها على الدستور 

 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية  0372ماي  32المؤرخ في  0372ـدد لسنة 02وعلى القانون األساسي عـ

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  7220ديسمبر  70المؤرخ في  7220ـدد لسنة 770وعلى القانون عـ

ـدد لسنة 22ات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـذالمحلية والمؤسسات العمومية 

 . 0377سبتمبر  00المؤرخ في  0377

 المتعلق بإحداث بلدية المهدية، 7221جانفي  07وعلى األمر المؤرخ في 

فيفري المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري المشترك  01المؤرخ في  0303ـدد لسنة 771وعلى األمر عـ

 لإلدارات العمومية .

 المتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات، 0372مارس  00المؤرخ في  0372لسنة  ـدد027عـوعلى األمر 

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. 0303سبتمبر  30المؤرخ في  0303ـدد لسنة 28وعلى األمر الرئاسي عـ

ضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية المتعلق ب 71/30/0307وعلى قرار رئيسة بلدية المهدية المؤرخ في 

 إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية.

 
 ي ـــا يلـــرر مـــق

 
ة تثنائية إلى رتبواأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية اإلس 20/16/2120اإلثنين يفتح ببلدية المهدية يوم :  الفصل األول

 .0307بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بعنوان سنة كاتب تصرف 

 ( خطط.31حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمسة ) :  2ل ـــالفص

 .20/15/2120الجمعة يقع ختم قائمة الترشحات يوم :  3 لـــالفص
 
 
 

 ـــةة البلديــرئيس
 

 رـــزة بوبكـــفائ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 رارقـــــــــــ
 

إلى رتبة  اإلستثنائية يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية 71/30/0307من رئيسة بلدية المهدية مؤرخ في 

 0307بعنوان سنة  بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية المهدية مستكتب إدارة
 

 إن رئيسة بلدية المهدية
 بعد إطالعها على الدستور 
 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية  0372ماي  32المؤرخ في  0372ـدد لسنة 02وعلى القانون األساسي عـ

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  7220ديسمبر  70المؤرخ في  7220ـدد لسنة 770وعلى القانون عـ

ـدد لسنة 22ات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـذمومية المحلية والمؤسسات الع

 . 0377سبتمبر  00المؤرخ في  0377

 المتعلق بإحداث بلدية المهدية، 7221جانفي  07وعلى األمر المؤرخ في 

 غ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات،المتعلق بضبط صي 0372مارس  00المؤرخ في  0372لسنة  ـدد027عـوعلى األمر 

فيفري المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري المشترك  01المؤرخ في  0303ـدد لسنة 771وعلى األمر عـ

 لإلدارات العمومية .

 الحكومة وأعضائها.المتعلق بتسمية رئيس  0303سبتمبر  30المؤرخ في  0303ـدد لسنة 28وعلى األمر الرئاسي عـ

يتعلق بضبط مقاييس وكيفية التناظر للترقية اإلستثانية إلى مختلف رتب  0303أوت  30وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 

 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية.
 

 ي ـــا يلـــرر مـــق
 

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

المشترك  بالسلك اإلداري مستكتب إدارةيمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية إلى رتبة  :  2ل ـــالفص

( سنوات على األقل في 8المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم  أقدمية أربع )  لإلدارات العمومية أعوان اإلستقبال

 هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. 
تفتح المناظرة للترقية اإلستثنائية المشار إليها أعاله بقرار من رئيس بلدية المهدية  ولفائدة األعوان الراجعين بالنظر :  3 لـــالفص

 واهم. ويضبط هذا القرار :إلى بلدية المهدية دون س

 عدد الخطط المعروضة للتناظر 

 تاريخ غلق قائمة الترشحات 

  تاريخ إجتماع لجنة المناظرة 

 تقدم ملفات الترشح عن طريق التسلسل اإلداري وتسجل وجوبا بمكتب الضبط لبلدية المهدية وتشمل الوثائق التالية: :  4ل ـــالفص

 مطلب ترشح للترقية اإلستثنائية 

 مة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبهقائ 

 نسخة من قرار اإلنتداب 

  أو اإلدماج في الرتبة الحاليةنسخة من قرار تسمية المترشح  

 نسخة من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعني باألمر 

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليال على  :  5ل ـــالفص

 معرفة تاريخ اإلرسال

تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار رئيس بلدية المهدية وتتولى هذه اللجنة  :  6ل ـــالفص

 بالخصوص: 

  حات وإقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرةترشالالنظر في 

 تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض 

 إقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم 

 رة طبقا للمقاييس التالية : تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله تقييم ملفات المترشحين للمناظ :  7ل ـــالفص

 قدمية العامة للمترشحاأل 



 األقدمية في الرتبة للمترشح 

تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا ألحكام هذا القرار وإعداد قائمة في  :  8ل ـــالفص

 األعوان المقترح ترقيتكم.
تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعاله من قبل رئيسة بلدية المهدية وبإقتراح من  :  9ل ـــالفص

 لجنة المناظرة.
ال تتم هذه الترقية اإلستثنائية إال مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون وال تشمل جميع األعوان المدمجين الذين :  01 لـــالفص

 ادة تكوين مسارهم المهني.تمتعوا بإع

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية والموقع اإللكتروني لبلدية المهدية.:  00 لـــالفص

 
 
 

 ـــةة البلديــرئيس
 

 رـــزة بوبكـــفائ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 رارقـــــــــــ
 

ستكتب مإلى رتبة  اإلستثنائية المناظرة الداخلية بالملفات للترقيةبفتح يتعلق  71/30/0307من رئيسة بلدية المهدية مؤرخ في 

 لفائدة بلدية المهدية اإلداري المشترك لإلدارات العموميةسلك الب إدارة
 

 إن رئيسة بلدية المهدية
 بعد إطالعها على الدستور 

 تعلق بمجلة الجماعات المحلية والم 0372ماي  32المؤرخ في  0372ـدد لسنة 02وعلى القانون األساسي عـ

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  7220ديسمبر  70المؤرخ في  7220ـدد لسنة 770وعلى القانون عـ

ـدد لسنة 22ات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـذالمحلية والمؤسسات العمومية 

 . 0377سبتمبر  00المؤرخ في  0377

 المتعلق بإحداث بلدية المهدية، 7221جانفي  07وعلى األمر المؤرخ في 

فيفري المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري المشترك  01المؤرخ في  0303ـدد لسنة 771وعلى األمر عـ

 لإلدارات العمومية .

 المتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات، 0372مارس  00المؤرخ في  0372لسنة  ـدد027عـوعلى األمر 

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. 0303سبتمبر  30المؤرخ في  0303ـدد لسنة 28وعلى األمر الرئاسي عـ

ضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية المتعلق ب 71/30/0307وعلى قرار رئيسة بلدية المهدية المؤرخ في 

 إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية.

 
 ي ـــا يلـــرر مـــق

 
 اإلستثنائية إلى رتبةواأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية  20/16/2120اإلثنين يفتح ببلدية المهدية يوم :  الفصل األول

 .0307بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بعنوان سنة مستكتب إدارة 

 (واحدة.37حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة  ) :  2ل ـــالفص

 .20/15/2120الجمعة يقع ختم قائمة الترشحات يوم :  3 لـــالفص
 
 
 

 ـــةة البلديــرئيس
 

 رـــزة بوبكـــفائ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


