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 املرسى،   بلدية إن رئيس    
 الــــــدستور،الع على  ـــــد اإلط ــــــ بع

  مبجلة اجلماعات احمللية،املتعلق  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29عدد وعلى القانون األساسي 
املتعلق بضبط النظام االساسي العام   1983ديسمرب  12املؤرخ يف  1983لسنة  112وعلى القانون عدد  
عوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أل

 ،   2011 ديسمرب 23املؤرخ يف   2011لسنة   89ومتمته وخاصة املرسوم عدد 
شروط ادماج بعض العملة   املتعلق بضبط و  1985 أكتوبر 05ملؤرخ يف ا  1985لسنة  1216مر عدد وعلى األ

 ضمن إطارات املوظفني ،  
النظام األساسي اخلاص  املتعلق بضبط  1999 أفريل 12املؤرخ يف  1999لسنة  821مر عدد وعلى األ

  114ابلسلك التقين املشرتك لإلدارات العمومية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة األمر عدد 
 ، 2009جانفي   21املؤرخ يف  2009لسنة 

املتعلق بضبط  النظام األساسي  اخلاص   1998ديسمرب  18املؤرخ يف  1998لسنة  2509وعلى االمر عدد 
 دولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ،بسلك عملة ال

املتعلق بضبط صيغ وآليات   2019مارس   22املؤرخ يف  2019لسنة  291عدد   األمر احلكوميوعلى 
 ت،اإلنتداب والرتقية والرتسيم ابلبلداي

 
  عونيف رتبة  7و    6و  5 لألصنافينظم اإلمتحان املهين ابالختبارات إلدماج العملة املنتمني  : الفصل األول

 ابلسلك التقين املشرتك لإلدارات العمومية وفقا ألحكام هذا القرار. تقين
 
 



 
 

ابلسلك التقين   تقين  عونلإلمتحان املهين ابالختبارات إلدماج العملة رتبة  ميكن أن يرتشح  :  الفصل الثاني
   املشرتك لإلدارات العمومية العملة املرتمسون:

 .على األقل  (5اخلامس ) صنف  واملرتبون ابل -

 سنوات خدمة مدنية فعلية على األقل يف اتريخ ختم الرتشحات.  (5) مخسعلى األقل والذين هلم  -

   الثالثة.السنة  وأمتوا بنجاحوالذين اتبعوا بنجاح مرحلة التعليم االبتدائي وت -

 . ختم التعليم األساسي أو حتصلوا على شهادة  -

 . املشار إليه أعاله ملستوىاباو حتصلوا على شهادة تكوينية منظرة   -
ــار إلـيه أعاله بقرار رئيس البـلدـية ولـفاـئدة األعوان  : لل الفصلللللل الثلا يفتح االمتحـان املهين ابالختـبارات املشــــــــــــ

 املعنية دون سواهم. البلديةالراجعني ابلنظر إىل 
 ويضبط هذا القرار :

 ، لإلمتحانعدد اخلطط املعروضة  -

 اتريخ غلق قائمة الرتشحات، -

 ،إجراء االختبارات اتريخ  -

تضـــــبط تركيبة جلنة االمتحان املهين ابالختبارات املشـــــار إليه أعاله مبقتضـــــى قرار من و ير    :  الرابعالفصللل     
 الشؤون احمللية.
جيب على املرتشــــحني لالمتحان املهين املشــــار إليه أعاله أن يودعوا مطالب ترشــــحهم  :الخامس  الفصللل 

 لدى البلدية املعنية مصحوبة ابلواثئق التالية : 
الال مة للخدمات املدنية وإن اقتضـــــى احلاد للخدمات العســـــكرية اليت مفصـــــل ومدعم ابحلج   تلخيص  -

و من أهبا  املرتشــــــــــح ويكون هذا التلخيص  ضــــــــــى من قبل رئيس اإلدارة اليت ينتمي إليها املرتشــــــــــح   قام
 ينوبه.

 نسخة مطابقة لألصل من قرار انتداب املرتشح. -

 شح يف صنفه.لألصل من قرار ترسيم املرت  نسخة مطابقة -

 دة العلمية أو الشهادة التكوينية املنظرة ابملستوى املشار إليه أعاله.صل من الشهانسخة مطابقة لأل -

مبكتب الضـبط  تسـجل مطالب الرتشـح لالمتحان املهين ابالختبارات املشـار إليه أعاله   :السلاسس الفصلل 
يصل بعد اتريخ غلق قائمة الرتشحات ويكون  لإلدارة اليت ينتمي إليها املرتشح ويرفض وجواب كل مطلب  

 اتريخ التسجيل مبكتب الضبط دليال على معرفة اتريخ اإلرساد.
 



 
قائمة املرتشـــحني املخود هلم حق املشـــاركة يف االمتحان املهين بصـــفة  ائية من   تضـــبط  : بعالسلاالفصلل  

 من جلنة املناظرة . قبل رئيس البلدية وابقرتاح
 يشتمل االمتحان املهين املشار إليه أعاله على االختبارات التالية : :الثامنالفصل     

 اختبار يف الثقافة العامة حود موضوع عام. -1

 تقين.اختبار  -2

 ويضبط امللحق املصاحب هلذا القرار برانم  االختبارات.      
 وتضبط املدة والضوارب احملددة لكل اختبار كما يلي :      

 الضارب املدة نوعية االختبار 
 اختبار يف الثقافة العامة

 موضوع عام
 1 ( 2ساعتان )

 2 ( 2ساعتان ) اختبار تقين
 
 اختيار املرتشح. حسبجيرى االختباران سواء ابللغة العربية أو ابلفرنسية  :التاسعالفصل    
ــند إىل كل اختبار عدد مرقم يرتاوح بني  :العاشلللرالفصلللل      يعرض االختباران على مصــــــــححني إدنني ويســــــ

 ويكون العدد النهائي مساواي للمعدد احلسايب للعددين املمنوحني.والعشرين  (0)الصفر  
ــارل بني العـــددين   ــار من قبـــل   (4)املمنوحني يفول األربع  وإذا كـــان الفـ نقـــاط تتم إعـــادة إصــــــــــــــالح االختبـ

 مصححني ادنني آخرين ويكون العدد النهائي مساواي للمعدد احلسايب للعددين املمنوحني األخريين.
 .رفض صاحبه (20)على العشرين  (6):  ينت  على كل عدد دون الستة الفصل الحاسي عشر 
مرتشـــــــح كان ابجتيا  االختبار الشـــــــفاهي إن   نر  على  موع من اليســـــــمح ألي :  الفصلللل الثاني عشلللر  

نقطـة على األـقل ـما   تقرر جلـنة االمتحـان خالف  (  30)النـقاط يف  موع االختـبارات الكـتابـية تـقدر بثالدني 
 ذلك.

نقطة   (40)من النقاط يقدر أبربعني    الميكن التصـــــــريح ابلقبود النهائي ألي مرتشـــــــح أن   نر  على  موع
 الكتابية والشفاهية .على األقل ابلنسبة جملموع االختبارات 

  هم مفغن حتصــــل عدة مرتشــــحني على نفس اجملموع من النقاط ابلنســــبة لكل االختبارات تكون األولوية ألقد
 ، فإذا تساوت هذه االقدمية تعطى األولوية ألكربهم سنا.يف الصنف

الميكن ان يوجد حتت تصـــــــرف املرتشـــــــحني طيلة مدة إجراء االختبارات ال كتب وال  :الفصللل الثال  عشللر  
 نشرايت وال مذكرات وال أي مسند مهما كان نوعه ما   تقرر جلنة املناظرة خالف ذلك.

 
 



 
 
 

التتبعات اجلزائية  : ينت  عن كل غش أو حماولة غش مت ضــــــبطه بصــــــفة قطعية  ايدة عن الفصللل الرابع عشللر
ــاركة ملدة   للحق العام طرد املرتشـــــــح حاال من قاعة االمتحان وإلغاء االختبارات اليت أجراها وحرمانه من املشـــــ

ــنوات يف كـل مـناظرة أو امتحـان إداري الحق ويقع هـذا التحجري مبقتضــــــــــــــى قرار من رئيس    (05)مخس  ســــــــــــ
البلدية وابقرتاح من جلنة االمتحان ويقع إعداد تقرير مفصـل من قبل القيم أو املمتحن الذي تفطن إىل الغش 

 أو حماولة الغش.
قبل رئيس البلدية وابقرتاح من جلنة    : تضــبط قائمة املرتشــحني املقبولني بصــفة  ائية منالفصلل الخامس عشلر

 املناظرة .
املوقع اإللكرتوين للبلدية والبوابة    ابجلريدة الرمسية للجماعات احملليةينشـــــر هذا القرار   :الفصللل السللاسس عشللر

 .مبقر البلدية يعلقاإللكرتونية للجماعات احمللية و 
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 املرسى،  بلديةإن رئيس  
 الــــــدستور، الع على ـــــد اإلطــــــبع

  مبجلة اجلماعات احمللية،املتعلق  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29عدد وعلى القانون األساسي 
عوان ساسي العام ألاملتعلق بضبط النظام األ  1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112وعلى القانون عدد  

ه ــــــــــــــــواجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته ومتمتالدولة  
 ،    2011 ديسمرب 23املؤرخ يف  2011لسنة  89وخاصة املرسوم عدد  

النظام األساسي اخلاص ابلسلك التقين  املتعلق بضبط    1999  أفريل  12املؤرخ يف    1999لسنة    821مر عدد  وعلى األ
املؤرخ يف   2009لسنة    114املشرتك لإلدارات العمومية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة األمر عدد  

 ، 2009جانفي  21

 املتعّلق بتسمية رئيس احلكومة و أعضائها ،  2020فيفري  27املؤرخ يف  2020لسنة   19وعلى األمر الرائسي عدد 
املتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والرتقية   2019مارس    22املؤرخ يف    2019لسنة    291عدد    األمر احلكوميلى  وع

   والرتسيم ابلبلدايت،
 

 
 

 تنظم املناظرة الداخلية ابمللفات للرتقية إىل رتبة مساعد تقين ابلسلك التقين املشرتك لإلدارات 
 العمومية وفقا ألحكام هذا القرار.   

ميكن أن يرتشح للمناظرة الداخلية ابمللفات للرتقية إىل رتبة تقين أود ابلسلك التقين املشرتك      :  
( سنوات أقدمية على األقل يف هذه  5لإلدارات العمومية التقنيون املرتمسون يف رتبهم واملتوفر فيهم شرط مخس )

 ريخ ختم الرتشحات. الرتبة يف ات



ولفائدة    املعنية  البلدية  بقرار من رئيس  إليها أعاله  املشار  الداخلية ابمللفات  املناظرة  تفتح 
 األعوان الراجعني ابلنظر إىل البلدية دون سواهم . 

 ويضبط هذا القرار : 
 عدد اخلطط املعروضة للتناظر ، -

 الرتشحات،اتريخ غلق قائمة  -

 اتريخ اجتماع جلنة املناظرة، -

جيب على املرتشحني للمناظرة املشار إليها أعاله أن يودعوا مطالب ترشحهم لدى البلدية    :   
 املعنية مصحوبة ابلواثئق التالية: 

ويكون هذا  ومدعم ابحلج  الال مة للخدمات امليدنية والعسكرية اليت قام هبا املرتشح  تلخيص مفصل   -
 التلخيص  ضى من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه، 

 نسخة مطابقة لألصل من قرار انتداب املرتشح يف الوظيفة العمومية ،  -

 نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمية املرتشح يف الرتبة احلالية،  -

 نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعين ابألمر، -

 لألصل من الشهائد العلمية، نسخ مطابقة  -

نسخ من القرارات املتعلقة ابلعقوابت التأديبية أوشهادة تثبت خلو امللف اإلداري للمعين ابألمر من أي  -
 ( سنوات األخرية السابقة لسنة فتح املناظرة،  5عقوبة أتديبية خالد اخلمس )

ارك فيها املرتشح ومت تنظيمها من نسخ مطابقة لألصل من شهائد الدورات التكوينية أو امللتقيات اليت ش -
 قبل اإلدارة منذ التسمية يف رتبة عون تقين، 

ويرفض وجواب كل مطلب ترشح يصل بعد اتريخ غلق قائمة الرتشحات ويكون اتريخ التسجيل مبكتب    
 الضبط دليال على معرفة اتريخ اإلرساد. 

 مبقتضى قرار من و ير الشؤون احمللية  تضبط تركيبة جلنة املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله   :     
   هذه اللجنة ابخلصوص :  وتتوىل

 النظر يف الرتشحات واقرتاح قائمة املرتشحني املخود هلم حق املشاركة .  -

 تقييم امللفات وترتيب املرتشحني طبقا للمقاييس احملددة يف الغرض.  -

 إقرتاح قائمة املرتشحني الذين ميكن قبوهلم. -

 
 



 
 

 (20-0)يتوىل الرئيس املباشر للمرتشح إسناد عدد تقييمي يرتاوح بني الصفر والعشرين     :   
 يعرب عن أدائه للمهام املنوطة بعهدته وانظباطه وإتقانه يف أدائه لعمله. 

 تضبط مقاييس تقييم ملفات املرتشحني كما يلي :    
 األقدمية العامة للمرتشح، -

 األقدمية يف الرتبة للمرتشح،  -

 الشهائد أو املستوى التعليمي للمرتشح ،  -

 املنظمني أو املرخص فيهما من قبل اإلدارة منذ التسمية يف رتبة عون تقين ، التكوين وامللتقيات  -

 السرية واملواظبة ،  -

 أعاله.  6العدد التقييمي املسند من طرف الرئيس املباشر للمرتشح واملشار إليه ابلفصل  -

ابملقاييس من وتضبط الضوارب اخلاصة  (  20)والعشرين    ( 0)ويسند إىل كل مقياس عدد يرتاوح بني الصفر  
 قبل أعضاء جلنة املناظرة . 

تتوىل جلنة املناظرة املشار إليها أعاله تقييم امللفات املعروضة عليها طبقا ألحكام هذا القرار    :
وترتيب املرتشحني حسب اجلدارة ابإلعتماد على  موع األعداد املتحصل عليها وإذا حتصل مرتشحان أو 

اجملموع من النقاط تكون األولوية ألقدمهم يف الرتبة وإذا تساوت هذه األقدمية   عدة مرتشحني على نفس
 تعطى األولوية ألكربهم سنا.

تضبط قائمة املرتشحني املقبولني  ائيا يف املناظرة املشار إليها أعاله من قبل رئيس البلدية   
 وإبقرتاح من جلنة املناظرة . 

القرار ابجلريدة الرمسية للجماعات احمللية واملوقع اإللكرتوين للبلدية والبوابة اإللكرتونية  ينشر هذا    
 للجماعات احمللية ويعّلق مبقر البلدية. 
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 املرسى،   بلدية إن رئيس    
 ،الــــــدستور الع على  ـــــد اإلط ــــــ بع

  مبجلة اجلماعات احمللية،املتعلق  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29عدد وعلى القانون األساسي 
املتعلق بضبط النظام االساسي العام   1983ديسمرب  12املؤرخ يف  1983لسنة  112وعلى القانون عدد  
عوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أل

 ،   2011 ديسمرب 23املؤرخ يف   2011لسنة   89ومتمته وخاصة املرسوم عدد 
شروط ادماج بعض العملة   املتعلق بضبط و  1985 أكتوبر 05املؤرخ يف  1985لسنة  1216مر عدد وعلى األ

 من إطارات املوظفني ،  ض
النظام األساسي اخلاص  املتعلق بضبط  1999 أفريل 12املؤرخ يف  1999لسنة  821مر عدد وعلى األ

  114ابلسلك التقين املشرتك لإلدارات العمومية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة األمر عدد 
 ، 2009جانفي   21املؤرخ يف  2009لسنة 

املتعلق بضبط  النظام األساسي  اخلاص   1998ديسمرب  18املؤرخ يف  1998لسنة  2509وعلى االمر عدد 
 دولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ،بسلك عملة ال

عدد   الرائسي  األمر  على  يف    2020لسنة    19و  احلكومة    2020فيفري    27املؤرخ  رئيس  بتسمية   املتعلق 
 و أعضائها، 

املتعلق بضبط صيغ وآليات   2019مارس   22املؤرخ يف  2019لسنة  291عدد   األمر احلكوميوعلى 
 اإلنتداب والرتقية والرتسيم ابلبلدايت،
بضبط كيفية تنظيم املتعلق  2020أوت  06املؤرخ يف  2020لسنة  799  وعلى قرار رئيس بلدية املرسى عدد 

ابلسلك  يف رتبة عون تقين 7و  6و  5لإلختبارات إلدماج العملة املنتمني لألصناف   وبرانم  االمتحان املهين
 . بلدية املرسى املشرتك لإلدارات العمومية لفائدة   لتقينا

 



 
واألايم املوالية امتحان مهين لإلختبارات    2020نوفمرب   12يفتح ببلدية املرســــــى ولفائد ا يوم    :الفصللل األول

يف رتبة عون تقين ابلســــــــلك التقين املشــــــــرتك لإلدارات العمومية   7و  6و 5إلدماج العملة املنتمني لألصــــــــناف  
 .2020بعنوان سنة 
 .(1حدد عدد اخلطط املراد سد شغورها خبطة واحدة ) : الفصل الثاني
 .2020أكتوبر   12يقع ختم الرتشحات يوم  : ل الفصل الثا
 ينشر هذا القرار ابجلريدة الرمسية للجماعات احمللية. : الرابعالفصل 

 
 

 

  

 



 

824182020

2020

 
 

 إن رئيس بلدية املرسى،      

 بعــــــد اإلطـــــالع على الــــــدستور،
 املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية،  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29وعلى القانون األساسي عدد 

القانون عدد    األ  1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112وعلى  النظام  العام املتعلق بضبط  ساسي 
على مجيع النصوص اليت نقحته ألعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية و 

 ،   2011ديسمرب  23املؤرخ يف   2011لسنة   89ومتمته وخاصة املرسوم عدد 
بضبط النظام األساسي اخلاص  املتعلق    2020  فيفري  25املؤرخ يف    2020لسنة    115عدد    احلكوميوعلى األمر  

 ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية،
بضبط مقاييس وكيفية التناظر للرتقية اإلستثنائية  تعلق  امل  2020  أوت   03  ؤرخ يفامل  ةاحلكوم  قرار رئيسوعلى  

 إىل خمتلف رتب السلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية. 

مناظرة داخلية ابمللفات و األاّيم املوالية    2020سبتمرب    30يوم    لفائد ا   يفتح ببلدية املرسى و   : 
 . 2020املشرتك لإلدارات العمومية بعنوان سنة   اإلداريابلسلك كاتب تصرف إىل رتبة   اإلستثنائية  للرتقية

 (. 1)  ة واحدةطخبحدد عدد اخلطط املعروضة للتناظر   :  

 . 2020أوت  28يقع غلق قائمة الرتشحات يوم   

ينشر هذا القرار ابجلريدة الرمسّية للجماعات احمللية .   
 

 



 

818182020

2020

 
 

 ،إن رئيس بلدية املرسى      

 ، الــــــدستوربعــــــد اإلطـــــالع على 
 املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية،  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29وعلى القانون األساسي عدد 

القانون عدد    العام   1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112وعلى  النظام االساسي  املتعلق بضبط 
صبغة اإلدارية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته ألعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات ال

 ،   2011ديسمرب  23املؤرخ يف   2011لسنة   89ومتمته وخاصة املرسوم عدد 
بضبط النظام األساسي اخلاص  املتعلق    2020  فيفري  25املؤرخ يف    2020لسنة    115عدد    احلكوميوعلى األمر  

 ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية،
بضبط مقاييس وكيفية التناظر للرتقية اإلستثنائية  تعلق  امل  2020  أوت   03  املؤرخ يف  ةاحلكوم  قرار رئيسوعلى  

 إىل خمتلف رتب السلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية. 

مناظرة داخلية ابمللفات واألايم املوالية    2020  ســـــــبتمرب  30 يوم  لفائد ا  يفتح ببلدية املرســـــــى و  
 .2020املشرتك لإلدارات العمومية بعنوان سنة  اإلداريابلسلك متصرف رئيس إىل رتبة  اإلستثنائية للرتقية

 .(5املعروضة للتناظر خبمسة خطط )حدد عدد اخلطط  
 .2020 أوت  28يقع غلق قائمة الرتشحات يوم  
 ينشر هذا القرار ابجلريدة الرمسّية للجماعات احمللية .:  

  

 



 

 

826182020

2020

 

 إن رئيس بلدية املرسى،    

 بعــــــد اإلطـــــالع على الــــــدستور، 
 املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية،  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29وعلى القانون األساسي عدد 

ساسي العام ألعوان املتعلق بضبط النظام األ  1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112وعلى القانون عدد  
الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته ومتمته 

 ،    2011ديسمرب  23املؤرخ يف  2011لسنة  89وخاصة املرسوم عدد  
بضبط النظام األساسي اخلاص  املتعلق    2020  فيفري  25املؤرخ يف    2020لسنة    115عدد    احلكوميوعلى األمر  

 ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية،
للرتقية اإلستثنائية  بضبط مقاييس وكيفية التناظر  تعلق  امل  2020  أوت   03  ؤرخ يفامل  ةاحلكوم  قرار رئيسوعلى  

 إىل خمتلف رتب السلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية. 

ــى ولفائد ا   ــبتمرب  30 يوم  يفتح ببلدية املرســـــــ مناظرة داخلية ابمللفات   واألايم الوالية  2020  ســـــــ
 .2020املشرتك لإلدارات العمومية بعنوان سنة  اإلداريابلسلك متصرف عام إىل رتبة  اإلستثنائية للرتقية

 .(2)  خبطتني املعروضة للتناظرحدد عدد اخلطط  : 
 . 2020أوت  28يقع غلق قائمة الرتشحات يوم  

 : ينشر هذا القرار ابجلريدة الرمسّية للجماعات احمللية . 

 
 

 

 

 



 

 

 

820182020  

2020

 إن رئيس بلدية املرسى،    

 بعــــــد اإلطـــــالع على الــــــدستور، 
 املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية،  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29وعلى القانون األساسي عدد 

القانون عدد    العام   1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112وعلى  النظام االساسي  املتعلق بضبط 
ألعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته 

 ،   2011ديسمرب  23املؤرخ يف   2011  لسنة 89ومتمته وخاصة املرسوم عدد 
بضبط النظام األساسي اخلاص  املتعلق    2020  فيفري  25املؤرخ يف    2020لسنة    115عدد    احلكوميوعلى األمر  

 ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية،
التناظر للرتقية اإلستثنائية  بضبط مقاييس وكيفية  تعلق  امل  2020  أوت   03  ؤرخ يفامل  ةاحلكوم  قرار رئيسوعلى  

 إىل خمتلف رتب السلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية. 
 

مناظرة داخلية ابمللفات   واألايم املوالية  2020  ســـــــبتمرب  30 ومي  لفائد ا  يفتح ببلدية املرســـــــى و  
 .2020املشرتك لإلدارات العمومية بعنوان سنة  اإلداريابلسلك متصرف مساعد إىل رتبة  اإلستثنائية للرتقية

 (.1حدد عدد اخلطط املعروضة للتناظر خبطة واحدة ) 

 .2020أوت  28يقع غلق قائمة الرتشحات يوم  

 ينشر هذا القرار ابجلريدة الرمسّية للجماعات احمللية .   

  

 



 

 

 816182020

2020

 

 ، إن رئيس بلدية املرسى  

 ، بعــــــد اإلطـــــالع على الــــــدستور
 املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية،  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29وعلى القانون األساسي عدد 

القانون عدد    العام   1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112وعلى  النظام االساسي  املتعلق بضبط 
ألعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته 

 ،   2011ديسمرب  23املؤرخ يف   2011  لسنة 89ومتمته وخاصة املرسوم عدد 
بضبط النظام األساسي اخلاص  املتعلق    2020  فيفري  25املؤرخ يف    2020لسنة    115عدد    احلكوميوعلى األمر  

 ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية،
التناظر للرتقية اإلستثنائية  بضبط مقاييس وكيفية  تعلق  امل  2020  أوت   03  ؤرخ يفامل  ةاحلكوم  قرار رئيسوعلى  

 إىل خمتلف رتب السلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية. 
 

واألايم املوالية مناظرة داخلية ابمللفات   2020  ســـــــــبتمرب  30 يوم  يفتح ببلدية املرســـــــــى ولفائد ا  
 .2020املشرتك لإلدارات العمومية بعنوان سنة  اإلداريابلسلك متصرف مستشار إىل رتبة  اإلستثنائية للرتقية

 (.4خطط ) أبربعةحدد عدد اخلطط املعروضة للتناظر  

 .2020أوت  28يقع غلق قائمة الرتشحات يوم  
 ينشر هذا القرار ابجلريدة الرمسّية للجماعات احمللّية . 

 



 

 

 

 822182020

 

2020

   
 ، إن رئيس بلدية املرسى

 ، بعــــــد اإلطـــــالع على الــــــدستور
 املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية،  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29وعلى القانون األساسي عدد 

القانون عدد    األ  1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112وعلى  النظام  العام املتعلق بضبط  ساسي 
ألعوان الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته 

 ،   2011ديسمرب  23املؤرخ يف   2011  لسنة 89ومتمته وخاصة املرسوم عدد 
بضبط النظام األساسي اخلاص  املتعلق    2020  فيفري  25املؤرخ يف    2020لسنة    115عدد    احلكوميوعلى األمر  

 ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية،
التناظر للرتقية اإلستثنائية  بضبط مقاييس وكيفية  تعلق  امل  2020  أوت   03  املؤرخ يف  ةاحلكوم  قرار رئيسوعلى  

 إىل خمتلف رتب السلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية. 
 

ــى ولفائد ا  : ــبتمرب  30 يوم  يفتح ببلدية املرســــــ واألايم املوالية مناظرة داخلية ابمللفات   2020  ســــــ
 .2020املشرتك لإلدارات العمومية بعنوان سنة  اإلداريابلسلك متصرف إىل رتبة  اإلستثنائية للرتقية

 (.2) تنيطخبحدد عدد اخلطط املعروضة للتناظر  
 .2020أوت  28يقع غلق قائمة الرتشحات يوم  
 ينشر هذا القرار ابجلريدة الرمسّية للجماعات احمللّية . 

 



 

 

8072020062020

2020
 

 املرسى،  بلديةإن رئيس    
 الــــــدستور، الع على ـــــد اإلطــــــبع

  مبجلة اجلماعات احمللية،املتعلق  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29عدد وعلى القانون األساسي 
عوان ساسي العام أل املتعلق بضبط النظام األ 1983ديسمرب  12املؤرخ يف  1983لسنة  112وعلى القانون عدد 

ه  ـــــــــــلى مجيع النصوص اليت نقحته ومتمتالدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وع
 ،    2011 ديسمرب 23املؤرخ يف  2011لسنة  89وخاصة املرسوم عدد  

النظام األساسي اخلاص ابلسلك  املتعلق بضبط  1999 أفريل 12املؤرخ يف  1999لسنة  821مر عدد وعلى األ
ة ـــــــــــــلسن 114التقين املشرتك لإلدارات العمومية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة األمر عدد 

 ، 2009جانفي  21املؤرخ يف  2009
املتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب  2019مارس   22املؤرخ يف  2019لسنة  291عدد   األمر احلكوميوعلى 

  والرتقية والرتسيم ابلبلدايت، 
املتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة الداخلية ابمللفات  2020أوت  06املؤرخ يف  805قرار البلدي عدد الوعلى 

 .   2020للرتقية إىل رتبة تقين أود ابلسلك التقين املشرتك لإلدارات العمومية بعنوان سنة  

واألايم املوالية مناظرة داخلية ابمللفات   2020نوفمرب   05يفتح ببلدية املرســــــــــــــى ولفائد ا يوم   
 .2020للرتقية إىل رتبة تقين أود ابلسلك التقين املشرتك لإلدارات العمومية بعنوان سنة 

 .3حدد عدد اخلطط املراد سد شغورها بــــــــــــــــ  
 .2020أكتوبر   05يقع ختم الرتشحات يوم  
ينشر هذا القرار ابجلريدة الرمسّية للجماعات احمللّية . 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

8052020062020

 

 املرسى،  بلدية إن رئيس   
 الــــــدستور، الع على ـــــد اإلطــــــبع

  مبجلة اجلماعات احمللية،املتعلق  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29عدد وعلى القانون األساسي 
عوان ساسي العام ألاملتعلق بضبط النظام األ  1983ديسمرب    12املؤرخ يف   1983لسنة    112وعلى القانون عدد  

ه ـــــــــــــــ الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته ومتمت
 ،    2011 ديسمرب 23املؤرخ يف  2011لسنة  89وخاصة املرسوم عدد  

النظام األساسي اخلاص ابلسلك املتعلق بضبط    1999  أفريل  12املؤرخ يف    1999لسنة    821مر عدد  وعلى األ 
لسنة   114التقين املشرتك لإلدارات العمومية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة األمر عدد  

 ،  2009جانفي  21املؤرخ يف  2009

 املتعّلق بتسمية رئيس احلكومة و أعضائها ،  2020فيفري  27املؤرخ يف  2020لسنة   19وعلى األمر الرائسي عدد 
املتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب   2019مارس    22املؤرخ يف    2019لسنة    291عدد    األمر احلكوميعلى    و

  والرتقية والرتسيم ابلبلدايت، 
 

 

 تنظم املناظرة الداخلية ابمللفات للرتقية إىل رتبة تقين أود ابلسلك التقين املشرتك لإلدارات   
 العمومية وفقا ألحكام هذا القرار.   

ميكن أن يرتشح للمناظرة الداخلية ابمللفات للرتقية إىل رتبة تقين أود ابلسلك التقين املشرتك      :  
( سنوات أقدمية على األقل يف هذه  5لإلدارات العمومية التقنيون املرتمسون يف رتبهم واملتوفر فيهم شرط مخس )

 ريخ ختم الرتشحات. الرتبة يف ات



تفتح املناظرة الداخلية ابمللفات املشـــــــار إليها أعاله بقرار من رئيس البلدية ولفائدة األعوان   :  
 الراجعني ابلنظر إىل البلدية دون سواهم .

 ويضبط هذا القرار :
 عدد اخلطط املعروضة للتناظر ، -

 اتريخ غلق قائمة الرتشحات، -

 إجتماع جلنة املناظرة، اتريخ  -

جيب  على املرتشحني للمناظرة املشار إليها أعاله أن يودعوا مطالب ترشحهم لدى البلدية    :   
 املعنية مصحوبة ابلواثئق التالية: 

ومدعم ابحلج  الال مة للخدمات املدنية والعسكرية اليت قام هبا املرتشح ويكون هذا  تلخيص مفصل   -
 التلخيص  ضى من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه، 

 نسخة مطابقة لألصل من قرار انتداب املرتشح يف الوظيفة العمومية ،  -

 نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمية املرتشح يف الرتبة احلالية،  -

 نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعين ابألمر، -

 نسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية،  -

قوابت التأديبية أوشهادة تثبت خلو امللف اإلداري للمعين ابألمر من أي  نسخ  من القرارات املتعلقة ابلع -
 ( سنوات األخرية السابقة لسنة فتح املناظرة،  5عقوبة أتديبية خالد اخلمس )

نسخ مطابقة لألصل من شهائد الدورات التكوينية أو امللتقيات اليت شارك فيها املرتشح ومت تنظيمها من  -
 يف رتبة تقين، قبل اإلدارة منذ التسمية

ويرفض وجواب كل مطلب ترشح يصل بعد اتريخ غلق قائمة الرتشحات ويكون اتريخ التسجيل مبكتب    
 الضبط دليال على معرفة اتريخ اإلرساد. 

  مبقتضى قرار من و ير الشؤون تضبط تركيبة جلنة املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله    :   
 احمللية . 
   هذه اللجنة ابخلصوص :  وتتوىل

 النظر يف الرتشحات واقرتاح قائمة املرتشحني املخود هلم حق املشاركة .  -

 تقييم امللفات وترتيب املرتشحني طبقا للمقاييس احملددة يف الغرض.  -

 إقرتاح قائمة املرتشحني الذين ميكن قبوهلم. -

 



والعشرين               :   الصفر  بني  يرتاوح  تقييمي  عدد  إسناد  للمرتشح  املباشر  الرئيس  يتوىل 
 يعرّب عن أدائه للمهام املنوطة بعهدته وإنظباطه وإتقانه يف أدائه لعمله.  (0-20)

 تضبط مقاييس تقييم ملفات املرتشحني كما يلي :   :  
 األقدمية العامة للمرتشح، -

  الرتبة للمرتشح، األقدمية يف -

 الشهائد أو املستوى التعليمي للمرتشح ،  -

 التكوين وامللتقيات املنظمني أو املرخص فيهما من قبل اإلدارة منذ التسمية يف رتبة تقين ، -

 السرية واملواظبة ،  -

 أعاله.  6العدد التقييمي املسند من طرف الرئيس املباشر للمرتشح واملشار إليه ابلفصل  -

وتضبط الضوارب اخلاصة ابملقاييس من (  20)والعشرين    ( 0)ويسند إىل كل مقياس عدد يرتاوح بني الصفر  
 قبل أعضاء جلنة املناظرة . 

تتوىل جلنة املناظرة املشار إليها أعاله تقييم امللفات املعروضة عليها طبقا ألحكام هذا القرار    
عتماد على  موع األعداد املتحصل عليها وإذا حتصل مرتشحان أو وترتيب املرتشحني حسب اجلدارة ابإل

عدة مرتشحني على نفس اجملموع من النقاط تكون األولوية ألقدمهم يف الرتبة وإذا تساوت هذه األقدمية 
 تعطى األولوية ألكربهم سنا.

ا أعاله من قبل رئيس البلدية تضبط قائمة املرتشحني املقبولني  ائيا يف املناظرة املشار إليه  
 وإبقرتاح من جلنة املناظرة . 

والبوابة     للبلدية  اإللكرتوين  واملوقع  احمللية  للجماعات  الرمسية  ابجلريدة  القرار  هذا  ينشر 
 اإللكرتونية للجماعات احمللية ويعّلق مبقر البلدية.

 
 

  

 



 

 

 

 

 

 املرسى،  بلدية إن رئيس   
 الــــــدستور، الع على ـــــد اإلطــــــبع

  مبجلة اجلماعات احمللية،املتعلق  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29عدد وعلى القانون األساسي 
عوان ساسي العام ألاملتعلق بضبط النظام األ  1983ديسمرب    12املؤرخ يف   1983لسنة    112وعلى القانون عدد  

ه ـــــــــــــــالعمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته ومتمتالدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات  
 ،    2011 ديسمرب 23املؤرخ يف  2011لسنة  89وخاصة املرسوم عدد  

النظام األساسي اخلاص ابلسلك املتعلق بضبط    1999  أفريل  12املؤرخ يف    1999لسنة    821مر عدد  وعلى األ 
لسنة   114التقين املشرتك لإلدارات العمومية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة األمر عدد  

 ،  2009جانفي  21املؤرخ يف  2009

املتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب   2019مارس    22املؤرخ يف    2019لسنة    291عدد    األمر احلكوميعلى    و
  والرتسيم ابلبلدايت،  والرتقية

 

 

 تنظم املناظرة الداخلية ابمللفات للرتقية إىل رتبة تقين رئيس ابلسلك التقين املشرتك لإلدارات   
 العمومية وفقا ألحكام هذا القرار.   

تقين رئيس ابلسلك التقين املشرتك    ميكن أن يرتشح للمناظرة الداخلية ابمللفات للرتقية إىل رتبة    :  
املتوفر فيهم شرط مخس ) التقنيون األولون املرتمسون يف رتبهم و  ( سنوات أقدمية على 5لإلدارات العمومية 

 األقل يف هذه الرتبة يف اتريخ ختم الرتشحات.  
 
 



بقرار من رئيس البلدية ولفائدة األعوان تفتح املناظرة الداخلية ابمللفات املشـــــــار إليها أعاله    :  
 الراجعني ابلنظر إىل البلدية دون سواهم .

 ويضبط هذا القرار :
 عدد اخلطط املعروضة للتناظر ، -

 اتريخ غلق قائمة الرتشحات، -

 اتريخ إجتماع جلنة املناظرة،  -

جيب  على املرتشحني للمناظرة املشار إليها أعاله أن يودعوا مطالب ترشحهم لدى البلدية    :   
 املعنية مصحوبة ابلواثئق التالية: 

ومدعم ابحلج  الال مة للخدمات املدنية والعسكرية اليت قام هبا املرتشح ويكون هذا  تلخيص مفصل   -
 التلخيص  ضى من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه، 

 مطابقة لألصل من قرار انتداب املرتشح يف الوظيفة العمومية ، نسخة  -

 نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمية املرتشح يف الرتبة احلالية،  -

 نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعين ابألمر، -

 نسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية،  -

التأديبية أوشهادة تثبت خلو امللف اإلداري للمعين ابألمر من أي    نسخ  من القرارات املتعلقة ابلعقوابت  -
 ( سنوات األخرية السابقة لسنة فتح املناظرة،  5عقوبة أتديبية خالد اخلمس )

نسخ مطابقة لألصل من شهائد الدورات التكوينية أو امللتقيات اليت شارك فيها املرتشح ومت تنظيمها من  -
 تبة تقين أود،قبل اإلدارة منذ التسمية يف ر 

ويرفض وجواب كل مطلب ترشح يصل بعد اتريخ غلق قائمة الرتشحات ويكون اتريخ التسجيل مبكتب    
 الضبط دليال على معرفة اتريخ اإلرساد. 

  مبقتضى قرار من و ير الشؤون تضبط تركيبة جلنة املناظرة الداخلية املشار إليها أعاله    :   
 احمللية . 
   هذه اللجنة ابخلصوص :  وتتوىل

 النظر يف الرتشحات واقرتاح قائمة املرتشحني املخود هلم حق املشاركة .  -

 تقييم امللفات وترتيب املرتشحني طبقا للمقاييس احملددة يف الغرض.  -

 إقرتاح قائمة املرتشحني الذين ميكن قبوهلم. -

 



والعشرين               :   الصفر  بني  يرتاوح  تقييمي  عدد  إسناد  للمرتشح  املباشر  الرئيس  يتوىل 
 يعرّب عن أدائه للمهام املنوطة بعهدته وإنظباطه وإتقانه يف أدائه لعمله.  (0-20)

 تضبط مقاييس تقييم ملفات املرتشحني كما يلي :   :  
 األقدمية العامة للمرتشح، -

  الرتبة للمرتشح، األقدمية يف -

 الشهائد أو املستوى التعليمي للمرتشح ،  -

 التكوين و امللتقيات املنظمني أو املرخص فيهما من قبل اإلدارة منذ التسمية يف رتبة تقين أود،  -

 السرية و املواظبة ،  -

 أعاله.  6العدد التقييمي املسند من طرف الرئيس املباشر للمرتشح واملشار إليه ابلفصل  -

وتضبط الضوارب اخلاصة ابملقاييس من (  20)والعشرين    ( 0)ويسند إىل كل مقياس عدد يرتاوح بني الصفر  
 قبل أعضاء جلنة املناظرة . 

تتوىل جلنة املناظرة املشار إليها أعاله تقييم امللفات املعروضة عليها طبقا ألحكام هذا القرار    
عتماد على  موع األعداد املتحصل عليها وإذا حتصل مرتشحان أو وترتيب املرتشحني حسب اجلدارة ابإل

عدة مرتشحني على نفس اجملموع من النقاط تكون األولوية ألقدمهم يف الرتبة وإذا تساوت هذه األقدمية 
 تعطى األولوية ألكربهم سنا.

ا أعاله من قبل رئيس البلدية تضبط قائمة املرتشحني املقبولني  ائيا يف املناظرة املشار إليه  
 وإبقرتاح من جلنة املناظرة . 

والبوابة     للبلدية  اإللكرتوين  واملوقع  احمللية  للجماعات  الرمسية  ابجلريدة  القرار  هذا  ينشر 
 اإللكرتونية للجماعات احمللية ويعّلق مبقر البلدية.

 
  

 



 

 

 

      

 

 إن رئيس بلدية املرسى بعد إّطالعه، 
 و املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية،   2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29على القانون األساسي 

املتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان   1983ديسمرب  12املؤرخ يف  1983لسنة  112القانون عدد  و على
الدولة و اجلماعات احمللية و املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية و على مجيع النصوص اليت نقحته أو  

 ، 2011سبتمرب  23املؤرخ يف  2011لسنة  89متمته و خاصة املرسوم عدد 
املتعلق بضبط النظام األساسي اخلاص بسلك   1998ديسمرب    18املؤرخ يف    1998لسنة    2509على األمر عدد    و

 عملة الدولة و اجلماعات احمللية و املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
املتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب   2019مارس    22املؤرخ يف    2019لسنة    291و على األمر احلكومي عدد  
 والرتقية والرتسيم ابلبلدايت، 
املؤرخ يف   املقرر  املهنية    2014فيفري    24و على  االمتحاانت  و  االختبارات  برانم   نظام و  بضبط  املتعلق 

 النتداب و ترقية عملة اجلماعات احملليــــــة ابلوحدات األوىل و الثانية و الثالثة، 
املتعلق بضبط عدد العملة املزمع ترقيتهم من صنف إىل   2020جويلية    30املؤرخ يف     771  و على املقرر عدد

 ، 2020صنف أعلى مباشرة ببلدية املرسى بعنوان سنة 
 قـرر مـا يلـي 

 

يفتح ببلدية املرسى امتحان مهين لرتقية العملة من صنف إىل صنف أعلى مباشرة و ذلك وفقا   الفصل األول:
 ملقتضيات اجلدود التايل ) أنظر الوديقة امللحقة (. 

 و األايم املوالية.  2020سبتمرب   10جترى االمتحاانت املهنية يوم  :2الفصل  
 .2020أوت  10يقع ختم قائمة الرتشحات يوم  :3الفصل  

 . 2020  جويلية 30  املؤرخ يف 770يعّوض هذا القرار القرار البلدي عدد  :  4صلالف

 ينشر هذا القرار ابجلريدة الرمسية للجماعات احمللية.  : 5  الفصل
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 املرسى،  بلديةإن رئيس   
 الــــــدستور، الع على ـــــد اإلطــــــبع

  مبجلة اجلماعات احمللية،املتعلق  2018ماي   09املؤرخ يف  2018لسنة   29عدد وعلى القانون األساسي 
عوان ساسي العام ألاملتعلق بضبط النظام األ  1983ديسمرب    12املؤرخ يف    1983لسنة    112وعلى القانون عدد   

الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته ومتمته وخاصة  
 ،   2011  ديسمرب 23املؤرخ يف  2011لسنة   89املرسوم عدد 

النظام األساسي اخلاص ابلسلك التقين  املتعلق بضبط    1999  أفريل  12املؤرخ يف    1999لسنة    821مر عدد  وعلى األ
املؤرخ    2009ة  ــــــــــــلسن  114املشرتك لإلدارات العمومية وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة األمر عدد  

 ،  2009جانفي  21يف 

اب والرتقية املتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتد  2019مارس    22املؤرخ يف    2019لسنة    291عدد    األمر احلكوميوعلى  
   والرتسيم ابلبلدايت،

 املتعّلق بتسمية رئيس احلكومة و أعضائها ،  2020فيفري  27املؤرخ يف  2020لسنة   19وعلى األمر الرائسي عدد 

املتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة    2020أوت    06املؤرخ يف    2020لسنة    804  قرار رئيس بلدية املرسى عدد  وعلى  
 ، 2020الداخلية ابمللفات للرتقية إىل رتبة مساعد تقين ابلسلك التقين املشرتك لإلدارات العمومية بعنوان سنة  

واألايم املوالية مناظرة داخلية ابمللفات    2020نوفمرب   09يفتح ببلدية املرســـــــــــــى ولفائد ا يوم   
  .2020للرتقية إىل رتبة مساعد تقين ابلسلك التقين املشرتك لإلدارات العمومية بعنوان سنة 

 . (1خبطة واحدة )حدد عدد اخلطط املراد سد شغورها                   
.  2020أكتوبر  09يقع ختم قائمة الرتشحات يوم    
ينشر هذا القرار ابجلريدة الرمسّية للجماعات احمللية .   :

 

 


