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  .................بوعطوش ثامر الحبیب بلدیة تسمیة بتغییر یتعلق 2021 جانفي 17  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  الھواریة

 بقرار یتعلق 2020 أوت 16  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 والشغل االجتماعیة الشؤون لجنة برئاسة المؤدب ھیثم السید تكلیف

  . الھواریة ببلدیة االعاقة وحاملي السند وفاقدي

  : إطالعھ بعد الھواریة بلدیة رئیس السید إن

 09 في والمؤرخ  2018 لسنة ـدد29عـ االساسي القانون على -   

   .المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 1966 أفریل 02 في المؤرخ 1966 لسنة 136عدد األمر وعلى -   

  . الھواریة بلدیة باحداث المتعلق

 بتاریخ الھواریة بلدیة رئیس تنصیب ةإعاد جلسة محضر وعلى -  

  .2018 أوت 30

 2018 لسنة ـدد29عـ االساسي القانون من 211 الفصل وعلى -    

   بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلیة الجماعات     

  . بالھوایة البلدي للمجلس الداخلي النظام من 73 الفصل وعلى -    

 المنعقدة 2020 لسنة الثالثة العادیة لدورةا مداولة مضمون وعلى -    

   بالمصادقة والمتعلق 15/08/2020 بتاریخ

 وفاقدي والشغل االجتماعیة الشؤون بلجنة الشغور تسدید على     

  .( والمقرر الرئیس) االعاقة وحاملي السند

  یلي ما قــرر  

 الشؤون لجنة برئاسة المؤدب ھیثم السید تكلیف یتم : األول الفصل  

      . الھواریة ببلدیة االعاقة وحاملي السند وفاقدي والشغل االجتماعیة

  .إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یتم : 02 الفصل    

  2020/08/17: في الھواریة

  بلدیة رئیس
  األسطا  فھمي

  

  الفحص

  

  بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 2020 دیسمبر 11 في مؤرخ الفحص بلدیة رئیس من رارقــــــــــــ

 الى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة

  .الفحص بلدیة

  الفحص بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ساسياأل القانون وعلى  

   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ تيال

  .2011 سبتمبر 23 في

 بلدیة بإحداث المتعلق 1941 ماي 22 في المؤرخ األمر وعلى

  .الفحص

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  .والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

  .المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 بضبط یتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف الى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس

   .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 دیسمبر 11 في المؤرخ الفحص بلدیة رئیس ارقر وعلى

 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح والمتعلق

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

2020.  

   یلـــي مـــا قـــرر

 لترقیةل بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة
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 بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان الفحص بلدیة لفائدة العمومیة

 من 2020 دیسمبر 11 في والمؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار قرار

  :السادة

   رئیس        ینوبھ من أو البلدیة رئیس-

  عضو     ینوبھ من أو زغوان بوالیة لبلدیةا الشؤون دائرة رئیس-

    عضو       عام متصرف الورتاني زھیر-

      عضو    بالبلدیة مستشار متصرف المرواني الرزاق عبد  السید-

 لم آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن :2 الفصل 

 أو جنةلل الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لإلستعانة

  09/12/2020:في الفحص

  بلدیة رئیس   
  السعیدي  الطارق

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

  بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 2020 دیسمبر 11 في مؤرخ الفحص بلدیة رئیس من قــــــــــــرار

 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة ظرةالمنا بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

  .الفحص

  الفحص بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى  

   لیةالمح الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي

  .2011 سبتمبر 23 في

 بلدیة بإحداث المتعلق 1941 ماي 22 في المؤرخ األمر وعلى

  .الفحص

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  .والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

  .المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 بضبط یتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف الى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس

   .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

   یلــــي مـــا قــــرر

 2020 دیسمبر 11 یوم ولفائدتھا الفحص ببلدیة یفتح :األول الفصل

 رتبة الى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

2020.   

 واحدة بخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد - :2 الفصل   

(01).  

  .2021 جانفي 10 یوم الترشحات ختم یقع - 

  09/12/2020:في الفحص

  بلدیة رئیس   
  السعیدي  الطارق

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

  فریانة

 یتعلق 2020 دیسمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 مھندس النتداب باالختبارات الخارجیــة المناظرة بفتح یتعلــق بقرار

 اختصاص العمــومیــة اإلدارات لمھندســي المشترك بالسلك أول

  2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة ــائـــدةلف  مدنیة ھندسة

 دیسمبر 16 : فـي  مــؤرخ فـریانة بلـدیـة رئیس مـــن قـــــــرار

 مھندس النتداب باالختبارات الخارجیــة المناظرة بفتح یتعلــق  2020

 اختصاص العمــومیــة اإلدارات لمھندســي المشترك بالسلك أول

    . 2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفــائـــدة  مدنیة ھندسة

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن  

  ، الــدستــور على  اإلطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى  

    المحلیــة الجماعات بمجلــة المتعلق 2018

 دیسمبـر 12 فــي المؤرخ 1983 لـسنة 112 عدد الـقانـون وعلـى  

 الـدولـة ألعـــوان العـــام األساســي الـنظــام بضبط تعلقالـم 1983

 اإلداریــة الصبغــة ذات العمــومیــة والمؤسســات المحلیة والجماعات

 المـرسوم وخاصة تممتــھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلــى

   2011 سبتمبـر 23 فـي والمــؤرخ 2011 لسنة 89 عـدد

 بلـدیة بإحداث المتعلق 1920 نوفمبر 18 في المؤرخ األمر وعلـى

  . فریانة

 1999 أفریل 12 فــي المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلـى

 لمھندسي المشترك بالسلك الخــاص األساســي النظــام بضبط المتعلق

 تممتـھ أو نقحتھ التـي النصوص جمیع وعلى العمومیة اإلدارات

 جوان 30 في لمؤرخا 2014 لسنة 2285 عــدد األمر وخاصة

2014 .  



  225صفحـة   2021 جانفي 19 ––محلية الجريدة الرسمية للجماعات ال  05عـــــدد 

 2006 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى

 احتسابھا كیفیة وضبط القصوى السن لتحدید أحكام بضبط المتعلق

 المناظــرات فــي المشاركة مـن العلیا الشھادات حاملي لتمكین

 في لالنتداب التكوین مراحل إلى الدخول مناظــرات أو الخارجیــة

  . العمومي القطاع

 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى

 وزیر إلى الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016

   المحلیة الشؤون

 22 فــي المــؤرخ 2019 لسنة 291 عــدد الحكومــي األمر وعلى

 والترقیة االنتداب وآلیــات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   . بالبلدیات لترسیموا

 سبتمبر 02 فـي المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

   . وأعضائھا الحكومــة رئـیس بتسمیـة المتعلــق 2020

 دیسمبر 16 فــي المـؤرخ فریانة بلدیة رئیس السیـد قــرار وعلـى

 باالختبارات الخارجیـة المناظـرة تنظیــم كیفیـة بضبط المتعلـق 2020

 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك أول مھندسین نتدابال

  . 2020 سنة بعنوان فریانـة بلدیة لفائدة

   یلـــي مــا قـــــرر

  2021 فیفري 17 : یوم ولفائدتھا فریانة ببلدیة یفتح : األول الفصل

 أول مھندس النتداب باالختبارات خارجیة مناظـرة الموالیة واألیام

 مدنیة ھندسة اختصاص العمومیة اإلدارات لمھندسي لمشتركاا بالسلك

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

  . 2021 جانفي 18 : یوم الترشحات قائمة تختم : 3 الـفصـل 

   فـي فـریـانـة 

  بلدیة رئیس
  سعداوي  فتحي

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 15  يف مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 باالختبــارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلــق بقرار

 العمــومیــة اإلدارات لمھندســي المشترك بالسلك أول مھندس النتـداب

   2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفــائـــدة  مدنیــة ھندسـة اختصـــاص

 2020 دیسمبر 16 : في  مؤرخ انةفـری بلـدیـة رئیس مـــن قـــــــرار

 النتـداب باالختبــارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلــق

 العمــومیــة اإلدارات لمھندســي المشترك بالسلك أول مھندس

   2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفــائـــدة  مدنیــة ھندسـة اختصـــاص

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن

  ، الــدستــور على  طالعاإل بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى  

    المحلیــة الجماعات بمجلــة المتعلق 2018

 دیسمبـر 12 فــي المؤرخ 1983 لـسنة 112 عدد الـقانـون وعلـى  

 الـدولـة ألعـــوان العـــام األساســي الـنظــام بضبط الـمتعلق 1983

 اإلداریــة الصبغــة ذات العمــومیــة والمؤسســات المحلیة عاتوالجما

 المـرسوم وخاصة تممتــھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلــى

   2011 سبتمبـر 23 فـي والمــؤرخ 2011 لسنة 89 عـدد

 بلـدیة بإحداث المتعلق 1920 نوفمبر 18 في المؤرخ األمر وعلـى

  . فریانة

 1999 أفریل 12 فــي المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلـى

 لمھندسي المشترك بالسلك الخــاص األساســي النظــام بضبط المتعلق

 تممتـھ أو نقحتھ التـي النصوص جمیع وعلى العمومیة اإلدارات

 2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر وخاصة

.  

 2006 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى

 احتسابھا كیفیة وضبط القصوى السن لتحدید أحكام بضبط المتعلق

 المناظــرات فــي المشاركة مـن العلیا الشھادات حاملي لتمكین

 في لالنتداب التكوین مراحل إلى الدخول مناظــرات أو الخارجیــة

  . العمومي القطاع

 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى

 وزیر الى الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016

   المحلیة الشؤون

 22 فــي المــؤرخ 2019 لسنة 291 عــدد الحكومــي األمر وعلى

 والترقیة االنتداب وآلیــات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   . بالبلدیات والترسیم

 سبتمبر 02 فـي المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومــة رئـیس بتسمیـة المتعلــق 2020

   یلـــي مــا قـــــرر 

 الخارجیّــة المناظـرة تنظیـم كیفیّة القرار ھذا یضبط : األول الفصل

 لمھندســي المشترك بالسلك أول مھندسیــن النتــداب باالختبــارات

 وفقا فریانة بلدیة لفائدة مدنیــة ھندسـة اختصاص العمــومیــة اإلدارات

  .القرار ھذا ألحكام

 لمھندسـي المشترك بالسلك األول المھندسون ینتدب : 2 الفصل

 المترشحین بیــن مـن فــریانة بلدیة لفائـدة العمومیـة اإلدارات

 المناظرة طریق عن المھندسین عمادة بجدول المرسمین الخارجیین

 الوطنیة الشھادة على زینللمحر والمفتوحة باالختبارات الخارجیة

 علیھـــا المنصوص االختصاصات فـــي لھا معادلة شھادة أو لمھندس

 علـى سنة (40) أربعین العمر من البالغین ،  المصاحب بالملحـــق
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 2006 لسنـــة 1031 عــــدد األمر أحكـام وفق تحتسب األكثـر

  . أعاله إلیھ المشار 2006 أفریل 13 في المؤرخ

 إلیھا الخارجیة،المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 3 الفصل

 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل أعاله،

 مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سحب ثم ، للغرض

 بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعــار مـع الوصـول

 مــن یتكــون بملف وجوبــا مرفقــة االستمارة وتكـون المناظرة فتح

  : التالیة الوثائق

  :للمناظرة الترشح عند ـ أ

 لبوابة االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة ـ 1

  ، (www.concours.gov.tn العمومیة المناظرات

  ، الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة ـ 2

  ، الباكالوریا أعداد بطاقة من نسخة ـ 3

  ، التخرج سنة أعداد بطاقة من نسخة ـ 4

 للشھائد بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة ـ 5

  ، معادلة بشھادة األجنبیة

  ، المھندسین عمادة بجدول الترسیم شھادة من مصورة نسخة ـ 6

  ، وعنوانھ المترشح السم حامالن البرید معلوم خالصا ظرفان ـ 7

 مكاتب بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات زإنجا تثبت شھادة ـ 8

 طالب بصفة القانونیة السن تجــاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل

 قائمة ختم تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا على یمض لم الشغل

 القصوى القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحــات

  .باألمر للمعني

 أو  فریانة ببلدیة الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي اتالملف تقبل ال

  .الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة

  : المناظرة في النجاح بعد ـ ب

 تاریخ على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون ـ

  أشھر، ثالثة من أكثر تسلیمھ

 ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون ـ

  أشھر،

  ، حدیثتان شمسیّتان صورتان -

  یعادلھا، ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -

  الباكالوریا، أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

  التخرج، سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

 ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم (األصل) طبیة شھادة ـ

 والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر

 قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة

  . للصحة عمومیة مؤسسة

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح :ـ 4 الفصل

  :القــرار ھــذا ویضبط فریانة بلدیة رئیس

  تناظر،لل المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات، قائمة ختم تاریخ ـ

  .المناظرة فتح تاریخ -

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیّة المناظرة على تشرف : 5 الفصل

 ھذه تتولى  والبیئة المحلیة الشــؤون وزیر من بقرار تركیبتھــا تضبط

  : بالخصوص اللجنة

  ناظرة،الم في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح ـ

  االختبارات، سیر على واإلشراف الملفات دراسة ـ

  الجدارة، حسب المترشحین ترتیب ـ

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح ـ

 البرید طریق عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض : 6 الفصل

 الوثائق جمیع یتضمن لــم أو السریع البرید أو الوصول مضمون

 وتعتمـد القرار، ھــذا مـن ("أ" الفقرة) الثالث فصلبال إلیھا المشار

  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البریــد ختـم المناظــرة لجنــة

 في المشاركة حقّ  لھم المخّول المترّشحین قائمة تضبط : 7 الفصل

 لجنة من وباقتراح فریانة بلدیة رئیس قبـل مــن نھائیّة بصفة المناظرة

  .المناظرة

 على أعاله إلیھ المشار الخارجیّة المناظرة تشتمل  : 8 الفصل

  : مرحلتین

  :األولى المرحلة ـ 1

 للمجموع وفقا تفاضلیا ترتیبا للمناظرة للمترشحین األولي الترتیب یتم

 یحتسب والذي المناظرة في التسجیل عند علیھ المتحصل الشخصي

  :التالي النحو على

 معــدل) + ( 1,5× كالوریاالب شھادة معدل) = الشخصي المجمــوع

 شھادة على الحصول سنــة مقیــاس عــدد) + ( 3× التخرج سنـة

  (جامعیة

  األقصـــى المعیــــارالعـــدد

  نقطة 30البكالوریا لشھادة النھائي المعدل

  نقطة 60( أعداد كشف آخر حسب ) التخرج لسنة النھائي المعدل

  نقاط 10 الجامعیة الشھادة على الحصول سنة

  نقطة 100الشخصي المجموع
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 معیار لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد احتساب كیفیة ضبط یتم

  : التالي النحو على

  نقطة 30 األقصى العدد :األول المعیار*

  (1,5 × البكالوریا لشھادة النھائي المعدل)

  نقطة 60 األقصى العدد :الثاني المعیار*

  (3× التخرج لسنة النھائي المعدل)

  نقاط 10 األقصى العدد :الثالث عیارالم*

  : التالي بالجدول مبین ھو ما حسب النقاط وتسند

 عــدد الترشحات غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول أقدمیة

  النقاط

  نقاط 10سنوات 5 من أقل

  نقاط 8سنوات 10 من وأقل سنوات 5 من

  نقاط 6 سنة 15 من وأقل سنوات 10 من

  نقاط 4فوق فما سنة 15

 مرات 6 حدود في الشفاھي االختبار إلجراء المترشحین دعوة یتم

 التفاضلي الترتیب حسب وذلك للتناظــر المفتوحة الخطط عــدد

 بین التســاوي حالة فــي . الشخصي لمجموعھم وفقا للمترشحین

  . سنا لألكبر األولویــة تعطى المترشحین

  : الثانیة المرحلة ـ 2

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ وضوعم حول شفاھي اختبار

 طریق عن السؤال اختیار یقع المناظرة، لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 العدد یقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة وفي.السحب

  .اثنین على إلیھ یسند الذي

   : یلي كما االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب االختبارالمدةعدد نوعیة

   : شفاھي اختبار

   دقیقة  20     التحضیر -

   دقیقة  20     العرض -

   دقیقة  20       الحوار -

   1(20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد

 الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة الشفاھي االختبار یجري : 9 الفصل

  .المترشح اختیار حسب

 إن الشفاھي االختبار في المشاركة رشحمت ألي یسمح ال : 10 الفصل

  .األولى المرحلة في فوق فما (50) نقطة خمسین على یحرز لم

 (20) عشرین على (6) ستة من أقل عدد كل عن ینتج : 11 الفصل

  .المترشح قبول رفض الشفاھي االختبار في

 المترشح قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع : 12 الفصل

  : كاآلتي

  المرحلةالضارب حسب النقاط عمجمو

  2أ = األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  1ب = الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  3 (x  1 ب +  x  2أ    ) = النھائي الحاصل

 تفاضلیا ترتیبا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : 13 الفصل  

 یمكن الذین المترشحین فــي قائمتین وتقترح النھائي الحاصل حسب

  : نھائیة بصفة قبولھم

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل : األصلیة القائمة (1

 الذي النھائي للحاصل طبقــا الجــدارة ترتیب حسب المناظرة فــي

   .تسدیدھا المزمع المراكز حدود وفي المترشح علیھ تحصل

 تكون النقاط من المجموع نفس على نمترشحی عدة تحصل وإذا (2

  .سنا ألكبرھم األولویة

 أقصى على 50 %حدود في القائمة ھذه إعداد یتم :التكمیلیة القائمة (3

 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلیــن المترشحیـن عــدد مــن تقدیر

 لم الذین الناجحین المترشحین تعویض من االقتضاء عند اإلدارة

   .عملھم بمراكز یلتحقوا

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 14 الفصل

 رئیس قبل من الخارجیة المناظــرة فــي نھائیــا المقبولیــن للمترشحین

  . فریانة بلدیة

 واستدعــاء األصلیة بالقائمة بالتصریح فریانة بلدیة تقوم : 15 الفصل

 أجل انقضاء وبعد . عملھم كــزبمرا لاللتحــاق الناجحیــن المترشحین

 بالقائمة التصریح تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على (یوما 30) شھر

 رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولـى ، األصلیة

 بمراكز االلتحاق علیھم بأن ، بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة

  . یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم

  المترشحین قائمة مـن ویحذفون للتسمیة رافضین عتبرونی أو

 بالقائمة المسجلیـن بالمترشحین تعویضھم ویتـم المناظرة في الناجحین

  .التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة

 تاریخ من تقدیر أقصى على أشھر ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي

  .األصلیة بالقائمة التصریح

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشری : 16 الفصل

  بلدیة رئیس 
  سعداوي  فتحي
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  القصر

 یتعلق 2020 دیسمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة النھائیة بنتائج  بالتصریح بقرار

  متصرف رتبة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة النھائیة ئجبنتا  بالتصریح قرار

  متصرف رتبة

 لبلدیة 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  القصر

  القصر بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و

 التي النصوص جمیع على و المحلیة اعاتالجم بمجلة المتعلق 2018

  .تممتھ و نقحتھ

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الجماعات و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق

 جمیع على و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم اصةخ و تممتھ او نقحتھ التي النصوص

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 فیفري 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و

 المشترك االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط یتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات

 فیفري 25 في مؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي االمر على و

 االداري السلك رتب درجات بین المطابقة ضبطب یتعلق 2020

  .التأجیر مستوى و العمومیة لإلدارات المشترك

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و

 الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 المتعلق 2020 اوت 25 في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و

 بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 اوت 25في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

2020.  

 لضبط 2020 اوت 25 في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و

 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة في بالملفات

  .2020 سنة بعنوان العمومیة

 الرسمیة بالجریدة الصادر القصر بلدیة اعوان مجموع ارقر على و

  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة للجماعات

 تطبیق كیفیة حول" 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و

 الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلقة االحكام

  ."بالبلدیات

 من للترقیة الداخلیة للمناظرة الترشح مطالب فرز جلسة محضر على و

  2020 سنة بعنوان متصرف رتبة الى ادارة ملحق رتبة

   .الثالثاء لیوم الموافق 2020 دیسمبر 15 بتاریخ 

 الداخلیة للمناظرات األعداد مقاییس ضبط حول جلسة محضر على و

 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة متصرف رتب الى للترقیة بالملفات

  .الثالثاء لیوم الموافق 2020 دیسمبر 15 اریخبت2020

 بالملفات الداخلیة المناظرة بنتائج التصریح جلسة محضر على و

 بوالیة القصر بلدیة لفائدة متصرف رتبة الى ملحق رتبة من للترقیة

  .2020 دیسمبر 15 بتاریخ 2020 سنة قفصة

 خلیةالدا المناظرة في للناجحین االولیة بالنتائج التصریح على و

 22 بتاریخ 2020 سنة بعنوان متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات

  .2020 دیسمبر

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و

  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و

  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و

  یلي مـــا قـــــــرر

   :األول الفصل

 الصنف إدارة ملحق رتبة من العمائریة دمحم بن مكرم السید یرتقي -

 من بدایة "2أ" الفرعي الصنف متصرف رتبة إلى "3أ" الفرعي

   .الثالثاء لیوم الموافق 2020  دیسمبر 15 تاریخ

 ما في كل مكلفان بالقصر المالیة القابض و العام الكاتب :الثاني الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

 الموقع و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة ینشر :الثالث الفصل

  .القصر لبلدیة االلكتروني

  :في القصر

  بلدیة رئیس
  ضو عادل
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 علقیت 2020 دیسمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة النھائیة بنتائج  بالتصریح بقرار

  أول تقني رتبة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة النھائیة بنتائج  بالتصریح قرار

  أول تقني رتبة

 بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  2020 سنة

  القصر بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و

 التي النصوص جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .تممتھ و نقحتھ

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الجماعات و الدولة ألعوان مالعا االساسي النظام بضبط المتعلق

 جمیع على و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التي النصوص

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي االمر على و

 1999 لسنة 821 عدد مراال اتمام و بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في المؤرخ

  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1240 عدد الحكومي االمر على و

 في المؤرخ 1999 لسنة 822 عدد االمر بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر

 السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1999 افریل 12

  .التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1241 عدد الحكومي االمر على و

 في المؤرخ 1999 لسنة 823 عدد االمر بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر

 المشترك التقني السلك تأجیر نظام بضبط المتعلق 1999 افریل 12

  .العمومیة اتلإلدار

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و

 الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات

 المتعلق 2020 اوت 25في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و

 تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول

 المتعلق 2020 اوت 25 في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و

 بالسلك اول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 لضبط 2020 اوت 25 في المؤرخ القصر لدیةب رئیس قرار على و

 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة في بالملفات

  .2020 سنة بعنوان

 الرسمیة بالجریدة الصادر القصر بلدیة اعوان مجموع قرار على و

  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ ةالمحلی للجماعات

 من للترقیة الداخلیة للمناظرة الترشح مطالب فرز جلسة محضر على و

 دیسمبر 15 بتاریخ 2020 سنة بعنوان أول تقني الى تقني رتبة

   .الثالثاء لیوم الموافق 2020

 الداخلیة للمناظرات األعداد مقاییس ضبط حول جلسة محضر على و

 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة أول تقني رتب ىال للترقیة بالملفات

  .الثالثاء لیوم الموافق 2020 دیسمبر 15 بتاریخ2020

 بالملفات الداخلیة المناظرة بنتائج التصریح جلسة محضر على و

 قفصة بوالیة القصر بلدیة لفائدة أول تقني رتبة الى تقني من للترقیة

  .2020 دیسمبر 15 بتاریخ 2020 سنة

 الداخلیة المناظرة في للناجحین االولیة بالنتائج لتصریحا على و

 22 بتاریخ 2020 سنة بعنوان أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات

  .2020 دیسمبر

 الداخلیة المناظرة في للناجحین االولیة بالنتائج التصریح على و

 22 بتاریخ 2020 سنة بعنوان أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات

  .2020 دیسمبر

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و

  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و

  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و

  یلي ما قرر

   :االول الفصل

 الفرعي الصنف تقني رتبة من حمدي الحسین بن جھاد السید قيیرت -

 15 تاریخ من بدایة "2أ" الفرعي الصنف  أول تقني  رتبة إلى "3أ"

   .الثالثاء لیوم الموافق 2020 دیسمبر

 ما في كل مكلفان بالقصر المالیة القابض و العام الكاتب :الثاني الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

 الموقع و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة ینشر :الثالث الفصل

  .القصر لبلدیة االلكتروني

  :في القصر

  بلدیة رئیس
  ضو عادل
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  عیش سیدي

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة النھائیة بالنتائج التصریح حول بقرار

  2020 سنة بعنوان مستشار متصرف رتبة إلى 

 بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 24/12/2020 في مؤرخ قــــــرار

 بالملفات الداخلیة للمناظرة النھائیة بالنتائج التصریح حول عیش سیدي

 من بدایة 2020 سنة بعنوان مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة

  .العمومیة لإلدارة المشترك اإلداري بسلك 24/12/2020

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة في الناجحین قاتمة 

  : العمومیة لإلدارة  المشترك اإلداري بسلك مستشار متصرف

  .الصالح على بن الدین نور-

  24/12/2020:في عیش سیدي

  بلدیة رئیس
  الحاج بن  نجیب

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

  بوعطوش ثامر الحبیب

  

 بقرار یتعلق 2021 جانفي 7  في مؤرخ 2021   ةلسن 1 عدد قرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 الحبیب ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  .بوعطوش ثامر

    قـــــــــــــــــرار

  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 2021 جانفي 08 في مؤرخ بوعطوش ثامر الحبیب لدیةب رئیس من

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق.

 الحبیب ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  .بوعطوش ثامر

  بوعطوش ثامر الحبیب بلدیة رئیس إن    

  ، الدستـــــــور على اإلطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و 

  . المحلیة الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة صبغةال ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاّصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

   .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 

 بلدیة بإحداث المتعلق 2016 ماي 26 في المؤرخ األمر على و

   بوعطوش ثامر الحبیب

  1988 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى 

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي بالنظام بضبط المتعلق

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات

 .2012 أكتوبر 10في المؤرخ 2012 لسنة ـدد2362عـ األمر خاّصة

 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة ـدد107عـ الرئاسي األمر وعلى

  .ھاأعضائ و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلّق 2016

 في المؤرخ2018 لسنة125عدد الرئاسي األمر وعلى 

  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق2018نوفمبر14

 المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى

   بضبط المتعلق2019مارس22في

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیـــغ

  یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات ةالداخلی المناظرة تنظم : األول  الفصل

 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصّرف

   . القرار

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل

 ملحقو أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك متصّرف رتبة

 سنوات خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون اإلدارة

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 األعوان لفائدة و بوعطوش ثامر الحبیب بلدیة رئیس من بقرار

  .واھمس دون بوعطوش ثامر الحبیب  بلدیة إلى بالنظر الراجعین

  :القرار ھذا یضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل

 بالوثائق مصحوبا مطلب  بوعطوش ثامر الحبیب بلدیة لدى یودعوا

   :التالیة

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و صلمف تلخیص - 

 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

    . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى
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  للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -

     .باألمر

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

 خلو تثبت شھادة و التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -

 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة لفتح السابقة األخیرة سنوات

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -

  .إدارة ملحق خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من ةالمنظم التكوین

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة اللجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل

  .المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین ئمةقا واقتراح الترشحات في النظر -

  .المشاركة

 الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -

.  

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : السادس الفصل 

 للمھام ئھأدا عن یعبر (20) العشرین و (0)الصفر بین یتراوح

  . للعمل أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : السابع الفصل

   : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  . للمترشح العامة األقدمیة -

  . للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  .التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و تكوینال -

  . إدارة ملحق رتبة في التسمیة

  . المواظبة و السیرة -

 ستة الفصل في إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

.  

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و

 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة أو خصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند و . اللجنة أعضاء قبل من المذكورة

  . (20) العشرین و (0) الصفر بین

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل

 الجدارة حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 تعطى التساوي حالة في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع اطبق

 تعطى أقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب األولویة

  . سنا ألكبرھم األولویة

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل

 من احباقتر و بوعطوش ثامر الحبیب بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا

  . المناظرة لجنة

 للجماعات الرسمیة الجریدة في القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل

  . المحلیة

  بلدیة رئیس
  حریزي  فائزة

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

 یتعلق 2021 جانفي 17  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  بوعطوش ثامر الحبیب بلدیة تسمیة بتغییر

  بوعطوش ثامر الحبیب بلدیة تسمیة ةإعاد  قــــــــــــــــــــــرار

  بوعطوش، ثامر الحبیب لبلدیة  البلدي المجلس رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة ـــدد29عـــــــ األساسي القانون على اإلطالع بعد

  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي09 في

 المتعلق 2016 ماي 26 في المؤرخ ـــدد601عــ األمر وعلى -

  .بوعطوش ثامر الحبیب بلدیة إحداثب

  .2019 لسنة الرابعة العادیة العامة الجلسة محضر وعلى -

  : یلـــــــــــــــــــي ما قرر   

 بلدیة إلى بوعطوش ثامر الحبیب بلدیة إسم تغییر وقع : األول الفصل

  الغربیة الحامة

 فیما كل مكلفان بھا المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب : 2 الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

  بلدیة رئیس
  حریزي  فائزة
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