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 قـــــــرار

تنظيم المناظرة الداخلية يتعلق بضبط كيفية  2019جويلية  15مؤرخ في  رئيسة بلدية القلعة الصغرى من 

 بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بالجماعات المحلية .  كاتب تصرف بالملفات للترقية إلى رتبة

 ، رئيسة بلدية القلعة الصغرى إن 

  و بعد اإلطالعها على الدستور 

 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية  2018ماي  9المؤرخ في  2018لسنة   29و علـــى القانون األساسي  عدد  -

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان  1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112و على القانون عدد  -

و خاصة   الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية و على جميع النصوص التي نقحته 

 ،  2011سبتمبر  23المؤرخ في  2011لسنة  89المرسوم عدد 

و المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك  1998أفريل  13المؤرخ في  1998لسنة  834و األمر عدد  -

لسنة  2362اإلداري المشترك لإلدارة العمومية و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة األمر عدد 

 ،  2012أكتوبر  10المؤرخ في  2012

المتعلق بتسمية رئيس الحكومة             2016أوت  27المؤرخ في  2016لسنة  107 و على األمر الرئاسي عـــدد - -

 و أعضائها ، 

 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة  2018نوفمبر  14المؤرخ في  2018لسنة  125و على األمر الرئاسي عدد  -

واليات االنتداب و الترقية     المتعلق بضبط صيغ  2019مارس  22المؤرخ في  2019لسنة  291و على األمر عدد  -

 و الترسيم بالبلديات ، 

 رر ما يلي ــــــــــق

 
بالسلك اإلداري المشترك لإلإلدارات العموميإلة رتبة كاتب تصرف تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى : 1الفصل 

 وفقا ألحكام هذا القرار . 

بالسإللك اإلداري المشإلترك المشإلار  كاتب تصررفيمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة : 2الفصل 

( سإلنوات أقدميإلة علإلى األقإلل فإلي  5إليه أعاله مستكتبو اإلدارة و الراقنون المترسمون في رتبهم و المتوفر فيهم شإلرط   

 هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات .

المنإلإلاظرة الداخليإلإلة بالملفإلإلات المشإلإلار إليهإلإلا أعإلإلاله بقإلإلرار مإلإلن رئإلإليس البلديإلإلة المعنيإلإلة و لفائإلإلدة األعإلإلوان فإلإلتح ت:  3الفصررل 

 . الراجعين بالنظر إلى بلدية القلعة الصغرى دون سواها  

 و يضبط هذا القرار : 

 للتناظر عدد الخطط المعروضة  -

 تاريخ غلق قائمة الترشحات  -

  لجنة المناظرة  جتماع تاريخ ا -

يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله أن يودعوا مطالب ترشحهم لدى البلدية المعنية مصحوبة  : 4الفصل 

 بالوثائق التالية : 

تلخيص مفصل و مدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية و العسكرية عند اإلقتضاء التي قام بها المترشح و يكون هذا   -

 يس اإلدارة أو من ينوبه .التلخيص ممضى من قبل رئ

 نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية . -

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

 نسخة مطابقة لألصل من الشهائد العلمية . -

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

 ( سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة .5خالل الخمس  

نسخ مطابقة لألصل من شإلهائد المشإلاركة فإلي الملتقيإلات أو دورات التكإلوين المنظمإلة مإلن قبإلل اإلدارة منإلذ التسإلمية فإلي  -

 خطة مستكتب إدارة أو راقن .

 با كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات .و يرفض وجو

 

تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشإلار إليهإلا أعإلاله بمقتضإلى قإلرار وزيإلر الشإلؤون المحليإلة و  البي إلة ،          :  5الفصل 

 و تتولى هذه اللجنة بالخصوص : 



 المشاركة النظر في الترشحات و اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق  -

 تقييم الملفات و ترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض  -

 اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم  -

( يعبإلر عإلن أدائإله 20( و العشإلرين  0يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر  : 6الفصل 

 في أدائه لعمله .للمهام المنوطة بعهدته و إتقانه 

 تتولى لجنة المناظرة الداخلية  المشار إليها أعاله تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية : :  7الفصل

 األقدمية العامة للمترشح  -

 األقدمية في الرتبة للمترشح  -

 الشهائد أو المستوى التعليمي  -

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

 السيرة و المواظبة  -

  6العدد المسند من طرف الرئيس المباشر و المشار إليه بالفصل  -

و يمكن ألعضاء لجنإلة المنإلاظرة إضإلافة مقإلاييس أخإلرى تإلتالءم و خصوصإلية رتبإلة أو صإلنف المترشإلح و تضإلبط 

(        0ضإلوارب الخاصإلة بالمقإلاييس المإلذكورة مإلن قبإلل أعضإلاء اللجنإلة ويسإلند إلإلى كإلل مقيإلاس عإلدد يتإلراوح بإلين الصإلإلف  ال

  (  20و العشرين  

تتإلإلولى لجنإلإلة المنإلإلاظرة المشإلإلار إليهإلإلا أعإلإلاله تقيإلإليم الملفإلإلات المعروضإلإلة طبقإلإلا ألحكإلإلام هإلإلذا القإلإلرار و ترتيإلإلب :  8الفصررل 

المتحصل عليها و فإلي حالإلة التسإلاوي تعطإلى االولويإلة حسإلب األقدميإلة  اإلعدادع المترشحين حسب الجدارة  طبقا لمجمو

 ألكبرهم سنا . األولويةفي الرتبة و إذا تساوت أقدميتهم تعطى 

تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعإلاله مإلن قبإلل رئإليس البلديإلة المعنيإلة و بإلاقتراح  : 9الفصل

 من لجنة المناظرة .

  . بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية: ينشر هذا القرار 10الفصل 

 

 رئيسة البلدية          

  

 سميحة بوراوي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


