
الجمهورية التونسية            

وزارة الشؤون المحلية والبيئة    

االدارة العامة للشؤون االدارية والمالية    

مصلحة المناظرات              

الغــــــــــــــــــــــــــــــــب  

حسب بيانات الجدول  2018 بعنوان سنةلفائدة بعض البلديات  المشتركبالسلك االداري  مستشار الى رتبة متصرف بالملفاتتعتزم وزارة الشؤون المحلية والبيئة تنظيم مناظرة داخلية بالملفات للترقية 

  التالي: 

تاريخ ختم  شرط المشاركة الوثائق المطلوبة

 الترشحات 

 تاريخ اجتماع

  لجنة المناظرة

 الرتبة  عدد الخطط المعروضة للتناظر  وتوزيعها 

االنموذج المصاحب يرسل عن مطلب  ترشح حسب 

طريق التسلسل االداري يتضمن نوع المناظرة ويرفق 

 وجوبا بالوثائق التالية:

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات  -1

المدنية والعسكرية عند االقتضاء التي قام بها المترشح 

ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس االدارة او 

لخدمات( مع وجوب التنصيص من ينوبه )قائمة في ا

على فترات االحالة على عدم المباشرة والعطل دون 

 اجر والخصم من المرتب.

نسخة مطابقة لألصل من قرار االنتداب  في  -2

 الوظيفة العمومية 

نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمية المترشح في  -3

 الرتبة الحالية

ة نسخة طبق االصل من القرار الضابط آلخر حال -4

 ادارية )قرار تدرج(

نسخ مطابقة لألصل من شهائد المشاركة في  -5

الملتقيات او دورات التكوين المنظمة من قبل االدارة 

وشهائد النجاح في الوحدات القيمية المتحصل عليها في 

سنوات  (05)للخمساطار مراحل التكوين المستمر 

  االخيرة

 نسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية  -6

عدد تقييمي  خاص  بالمناظرة يسند من طرف  -7

يتراوح بين  في ظرف مغلقالرئيس المباشر للمترشح 

( يعبر عن ادائه للمهام 20( والعشرين )0الصفر)

المنوطة بعهدته واتقانه في أدائه لعمله وذلك حسب 

 المتصرفون

المترسمون في 

 المتوفرو رتبهم

 خمسفيهم شرط 

( سنوات 05)

 اقدمية على االقل

ي في هذه الرتبة ف

تاريخ ختم 

 الترشحات.

افريل  30

2019 

ماي  30

2019 

خطط موزعة كاالتي: 219  

 -(3الكرم )-(1قرطاج) –( 5المرسى ) -(1حلق الوادي ) -(15تونس)

قلعة  -(2رواد) -(2سكرة)-(6أريانة )- -(2سيدي حسين) -(1باردو)

بن  -(1وادي الليل) -(1الجديدة)-( 2المنيهلة)-(2التضامن)-(1االندلس)

 -(2مقرين )-(1مرناق)-(1رادس) -(1الزهراء) -(2المروج) -( 1عروس )

بومهل  -( 1فوشانة )– (1المحمدية)-( 3حمام االنف) -(1حمام الشط)

منزل -(1ماطر)-(2منزل بورقيبة)-(1تينجة)-(5بنزرت ) -(1البساتين)

 -(2منزل تميم) -(1قربة) -(1دار شعبان الفهري) -(2نابل) - (1جميل)

بنان -(1جمال) -(1المكنين)-( 1المنستير)-(1سليمان) -(1تاكلسة)

حمام  -(3سوسة) -(2قصرهالل) - (1طبلبة) -(1بوحجر) -(1بوضر)

 -(1السواسي) –( 1الجم) -(1ملولش) -(1المهدية)-(1اكودة) -(1سوسة)

ساقية  -(1الشيحية)-(1الحنشة) -(1قرمدة) -(1)ساقية الداير -(6صفاقس)

 -(1فوسانة) -(1تالة)-(1القيروان) - (1عقارب) - (1قرقنة) -(1الزيت)

-(3( قابس)1منزل بوزيان) –( 1سوق الجديد) -(1سبيبة) -( 1الزهور)

جربة  -(1بنقردان) -(2مدنين) -(1مطماطة الجديدة)-(1غنوش)-(1الحامة)

-(1السند) -(1الرديف) -(2قفصة)-(2ق)جربة حومة السو -(1ميدون)

 -(1بوسالم) -(1الكاف ) -(1قبالط) -(1جمنة)-(1دقاش) -( 1القصر)

 (1سليانة)-(1جندوبة) -(1طبرقة)

-ربةطب-المرناقية -منوبة-سيدي بوسعيد ة للبلديات االتي ذكرها:خط 52

-وانزغ-الحشاشنة-غار الملح -اوتيك-منزل عبد الرحمان-نعسان-الخليدية

-زازحمام االغ-أزمور-قليبية-الميدة-الصمعة-المعمورة-جبل الوسط-ظورالنا

–ة قرنبال-زاوية الجديدي-منزل بوزلفة-الشريفات بوشراي-دار علوش

يبة قص-عميرة التوازرة-الساحلين معتمر–الهوارية -الحمامات -بوعرقوب

 متصرف

  مستشار



 االنموذج المصاحب

تعمير وامضاء بطاقة االرشادات حسب االنموذج  -8

المصاحب من قبل رئيس االدارة تتضمن العقوبات 

( 03الثالث )المترشح خالل  لىالمسلطة ع التأديبية

من  لألصلوارفاقها بنسخ مطابقة  االخيرةسنوات 

او  في صورة وجودها التأديبيةقرارات العقوبات 

للمترشح من اي شهادة تثبت خلو الملف االداري  

 عقوبة تأديبية

( صفحات على اقصى 10في عشر ) نشاط التقرير  -9

من االنشطة واالعمال التي ضتقدير يعده المترشح  يت

لفتح المناظرة ويكون   لسنتين السابقتيناقام بها خالل 

هذا التقرير مصحوبا بمالحظات الرئيس المباشر 

 للمترشح.

جد سيدي عامر مس-الغنادة-زرمدين-الوردانين-منزل النور-طوزة-المديوني

-بوعلي سيدي–مساكن –القلعة الصغرى -القلعة الكبرى-النفيضة-ىعيس

الشابة -قصور الساف-الزهور–زاوية سوسة -سيدي الهاني-القصيبة الثريات

بئر علي -الغريبة-الصخيرة-منزل شاكر-العين-طينة–هبيرة -شربان-كركر–

–ة السبيخ-نصر هللا-منزل المهيري-حفوز-العالء–المحرس -بن خليفة

-صرينالق-ماجل بلعباس–فريانة –حيدرة  -تالبت-ب العيونحاج-الشبيكة

ي شنن -تبلبو–مارث -أوالد حفوز-سيدي علي بن عون–جلمة -السبالة

ام -القطار- تطاوين-جرجيس–وذرف -ماطة القديمةمط–المطوية -النحال

-مليز وادي-تاجروين-بهرة-دوز-القلعة-قبلي-حامة الجريد–نفطة -العرائس

 –تستور  –باجة  -برقو -العروسة-مكثر-عين دراهم-فرنانة-غار الدماء

.(15مجاز الباب)  

 مالحظة : 

 .بعد تاريخ ختم الترشحات الواردةاو  واالرشادات الالزمة  جميع الترشحات التي ترد غير مرفوقة  بكامل الوثائق المطلوبة يقع الغاء -

مصلحة المناظرات  –االدارة العامة للشؤون االدارية والمالية  –( الى وزارة الشؤون المحلية والبيئة محلياتوجه مطالب الترشح )مصحوبة بكامل الوثائق بعد الحصول عليها من المصالح المختصة  -

 الترشحات عن طريق البريد او مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي لدى الوزارة.تونس ، قبل ختم  1003نهج التنمية  حي الخضراء  –الحي االداري   واالختبارات المهنية

  :المراجع 

بالسلك االداري المشترك لإلدارات العمومية والصادر  مستشار المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية الى رتبة متصرف 2013مارس  19قرار رئيس الحكومة المؤرخ في  -

 .2013مارس  26بتاريخ  25بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

ك لإلدارات العمومية لفائدة بعض بالسلك االداري المشتر مستشار المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية الى رتبة متصرف 2019فيفري  06قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في  -

 .2018البلديات بعنوان سنة 

 


