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وزارة الشؤون المحلية والبيئة    
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مصلحة المناظرات              
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  حسب بيانات الجدول  التالي: 2018بعنوان سنة لفائدة بعض البلديات   المشترك بالسلك االداريالى رتبة متصرف  بالملفاتتعتزم وزارة الشؤون المحلية والبيئة تنظيم مناظرة داخلية بالملفات للترقية 

ط المشاركةوشر الوثائق المطلوبة تاريخ ختم  

 الترشحات 

تاريخ اجتماع 

 لجنة المناظرة 

 الرتبة  عدد الخطط المعروضة للتناظر  وتوزيعها 

المصاحب يرسل عن  مطلب  ترشح حسب االنموذج  -

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 

مع وجوب التنصيص )قائمة في الخدمات(  من ينوبه

على فترات االحالة على عدم المباشرة والعطل دون 

 اجر والخصم من المرتب.

من قرار االنتداب  في الوظيفة  لألصلمطابقة نسخة  -2

 العمومية 

من قرار تسمية المترشح في نسخة مطابقة لألصل  -3

 الرتبة الحالية

نسخة طبق االصل من القرار الضابط آلخر حالة  -4

 )قرار تدرج( ادارية

من شهائد المشاركة في نسخ مطابقة لألصل  -5

الملتقيات او دورات التكوين المنظمة من قبل االدارة 

وشهائد النجاح في الوحدات القيمية المتحصل عليها في 

سنوات  (05)للخمساطار مراحل التكوين المستمر 

  االخيرة

                                                         الشهائد العلميةمن نسخ مطابقة لألصل  -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 

 االنموذج المصاحب

  ملحقو االدارة

م المترسمون في رتبه

المتوفر فيهم شرط و

( سنوات 50) خمس

اقدمية على االقل في 

 هذه الرتبة في تاريخ

 ختم الترشحات.

2019 افريل 30 2019 ماي 30   

حلو   ( 1المرسو    -( 20تونس)  خطة موزعة كااالتي: 181

أردرسو   -(4بورردن -(2سوددي حسود   -(1الكرم   –(1النادي  

-(1مسنب  -( 1المسدهل  -(2التضرم  -(1رناد -(3سكرة -(5 
بوووو   -(2الدسوووودا  -(2نادي اللدوووو  -(1طبربوووو  -(1المرسرقدوووو  

-(1مقوورد   -(3راد) -(1الزهوورا  -(2الموورن  -(2عوورن) 
-( 1المحمددوو  -(4حموورم افسوو  -(1حموورم ال)ووط -(1الخلدددوو  

-(1تدسجوووو  -(1بسووووزر   -( 1سعسوووور   -(1بنمهوووو  البسوووورتد  
بئووووور -(1زغووووونا  -( 1مسوووووز  عبووووود الرحمووووور  -(1المووووورتلد  

-(1بسووخ خدوورر -(1دار )ووعبر  الرهووري -(3سربوو  -( 1م)ووررق  
مسوووووز  -(2دار علووووون  -(1قلدبدووووو  -(1قربووووو  -(1المعموووونرة 

-(1قرسبرلدوووووو  -(1مسووووووز  بنزلروووووو  -(1سوووووولدمر  -(1تموووووودم 
-(1زرمووووووودد  -(1المكسووووووود  -(2سسوووووووتدر الم-(2الحمرمووووووور  

القلعووو  -(1السردضووو  -(1اكوووندة -(1حمووورم سنسووو  -(3سنسووو  

-(1المهددووو  -(1المسوووعدد  -(1القلعووو  الىوو ر  -(1الكبوور  
-(2العد  -(1قرمدة -(2سرقد  الدادر -(1طدس   -(15ىررق) 
حرجب -(3القدرنا  -(1سرقد  الزد  -(1 )المحر-(1الحس)  

-(1غسووون  -(1قووورب) -(1سووونر ال-(1القىووورد  -(1العدووون  
جربوو  -(1جربوو  مدوودن  -(1جوورجد) -(1بسقووردا  -(1موودسد  

-(1الذهدبووو  -(1تطووورند  -(3جربووو  حنمووو  السووون  -(1اجووودم 
-(1توووورجرند  -(1مجووورز البوووورب -(1سوووون  افحوووود -(2قبلوووخ 

 (.1طبرق  -(1السر) 
-دنار هد)ر-قرطر  لفائدة البلديات االتي ذكرها:خطة  29

-لد العر-رفرا -أنتدك-فن)رس -مرسر -الجدددة-بر  العرمري
د  تزغرا  بنكردم زان-تركلس -حمرم افغزاز-المددة-ترزرك 
ازرة عمدرة التن-بنعرقنب-زاند  الجدددي-بسخ خالد-المقردز

 متصرف 



حسب االنموذج تعمير وامضاء بطاقة االرشادات  -8

تتضمن العقوبات  المصاحب من قبل رئيس االدارة

( 03الثالث )المترشح خالل  لىالمسلطة ع التأديبية

من  لألصلوارفاقها بنسخ مطابقة  االخيرةسنوات 

او شهادة  في صورة وجودها التأديبيةقرارات العقوبات 

تثبت خلو الملف االداري  للمترشح من اي عقوبة 

 تأديبية.

 

- النرداسد-بنحجر-قىدب  المددنسخ-جمر -سددي بسنر–
-سدرس جب-الجم-كركر- ال)رب-البرادع -رجد -بنفد) -مسرك 
سددي -رقربال-فردرس -سىر هللا-ال)بدك -حرنز-ال)دحد -قرقس 
–رم  الح-)سسخ السحرل -مررث-بئر الحرخ-أنفد حرنز-بنزدد

-ر دق-تنزر-المتلني-القىر-قرى –رمردة –كترس  -الزارا 
الكردب.-فرسرس -بنسرلم-سبر-الطندر –جمس    

 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  -

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

  :المراجع 

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

 .2013مارس  26بتاريخ  25الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

العمومية لفائدة بعض البلديات  لإلداراتالمتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية الى رتبة متصرف بالسلك االداري المشترك  2019فيفري  06قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في  -

 .2018بعنوان سنة 


