
 الجمهورية التونسية     

 وزارة الشؤون المحلية و البيئة 

 قـــــــرار

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

 لإلدارات العمومية لفائدة البلديات  .  محلل  بسلك محللي و تقنيي اإلعالمية  بالملفات للترقية إلى رتبة 

 وزير الشؤون المحلية و البيئة ، إن 

  بعد اإلطالع 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  -

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

 ،  2011سبتمبر  23المؤرخ في  2011لسنة  89و خاصة المرسوم عدد 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي    1999ي فيفر 15المؤرخ في   1999لسنة  365و األمر عدد  -

 ،  2009جانفي  21المؤرخ في  2009لسنة  112و تقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية المتمم باألمر عدد 

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

 أعضائها ،  و

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

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

 و الترسيم بالبلديات ، 

 رر ما يلي ــــــــــق

 
لإلإلدارات العموميإلة  محلل بسلك محللي و تقنيي اإلعالميةة  رتبةتنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى : 1الفصل 

 وفقا ألحكام هذا القرار . 

محلةةل بسةةلك محللةةي و تقنيةةي اإلعالميةةة  يمكإلإلن أن يتر إلإلم للمنإلإلاظرة الداخليإلإلة بالملفإلإلات للترقيإلإلة إلإلإلى رتبإلإلة : 2الفصةةل 

( سإلنوات أقدميإلة علإلى األقإل  5لإلدارات العمومية واضعو البرامج المترسمون في رتبهم و المتوفر فإليهم  إلرط خمإلس   

 في هذه الرتبة في تاريخ ختم التر حات 

المنإلإلاظرة الداخليإلإلة بالملفإلإلات الميإلإلار إليهإلإلا أعإلإلاله بقإلإلرار مإلإلن رئإلإليس البلديإلإلة المعنيإلإلة و لفائإلإلدة األعإلإلوان فإلإلتم ت:  3الفصةةل 

 . بالنظر إلى الجماعة المحلية دون سواهم الراجعين 

 و يضبط هذا القرار : 

 تاريخ فتم المناظرة  -

 عدد الخطط المعروضة للتناظر  -

 تاريخ غلق قائمة التر حات  -

يجب على المتر حين للمناظرة الميار إليها أعاله أن يودعوا مطالب تر حهم لدى البلدية المعنية مصحوبة  : 4الفصل 

 ة : بالوثائق التالي

تلخيص مفص  و مدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنيإلة و العسإلكرية التإلي قإلام بهإلا المتر إلم و يكإلون هإلذا  التلخإليص  -

 ممضى من قب  رئيس اإلدارة أو من ينوبه .

 نسخة مطابقة لألص  من قرار انتداب المتر م في الوظيفة العمومية ، 

 في الرتبة الحالية . نسخة مطابقة لألص  من قرار تسمية المتر م -

 نسخة مطابقة لألص  من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعني باألمر.  -

 نسخ مطابقة لألص  من اليهائد العلمية . -

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

 ( سنوات األخيرة السابقة لسنة فتم المناظرة .5خالل الخمس  

نسخ مطابقة لألص  من  هائد الدورات التكوينية أو الملتقيات التي  ارك فيها المتر م و تم تنظيمها مإلن قبإل  اإلدارة  -

 منذ التسمية في رتبة واضع برامج.

يخ التسإلجي  بمكتإلب الضإلبط دلإليال و يرفض وجوبا ك  مطلب تر م يص  بعد تاريخ غلق قائمة التر حات و يكإلون تإلار

 على معرفة تاريخ اإلرسال  .

 



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

 و تتولى هذه اللجنة بالخصوص : 

 لهم حق المياركة النظر في التر حات و اقتراح قائمة المتر حين المخول  -

 تقييم الملفات و ترتيب المتر حين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض  -

 اقتراح قائمة المتر حين الذين يمكن قبولهم  -

( يعبإلر عإلن أدائإله 20( و العيإلرين  0يتولى الرئيس المبا ر للمتر م إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر  : 6الفصل 

 انضباطه و إتقانه في أدائه لعمله .للمهام المنوطة بعهدته و 

 تضبط مقاييس تقييم ملفات المتر حين كما يلي :  :  7الفصل

 األقدمية العامة للمتر م  -

 األقدمية في الرتبة للمتر م  -

 اليهائد أو المستوى التعليمي للمتر م  -

( سنوات التي تسبق سنة فتم 5التكوين و الملتقيات المنظمين أو المرخص فيهما من قب  اإلدارة خالل الخمس   -

 المناظرة ،  

 السيرة و المواظبة  -

 أعاله  6العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المبا ر و الميار إليه بالفص   -

و تضإلبط الضإلوارب الخاصإلة بالمقإلاييس  (  20و العيإلرين   (0و يسند إلى ك  مقياس عدد  يتراوح بين الصفر  

 من قب  أعضاء لجنة المناظرة 

تتولى لجنة المناظرة الميار إليها أعإلاله تقيإليم الملفإلات المعروضإلة عليهإلا طبقإلا ألحكإلام هإلذا القإلرار و ترتيإلب :  8الفصل 

ا تحصإل  متر إلحان أو عإلدة متر إلحين المتر حين حسب الجدارة باإلعتماد على مجموع  االعداد المتحصإل  عليهإلا و إذ

 على نفس المجموع من النقاط تكون األولوية ألقدمهم في الرتبة و إذا تساوت هذه األقدمية  تعطى االولوية ألكبرهم سنا.

تضبط قائمة المتر حين المقبولين في المناظرة الميار إليها أعإلاله مإلن قبإل  رئإليس البلديإلة المعنيإلة و بإلاقتراح  : 9الفصل

 ة المناظرة .من لجن

  .  بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية: ينير هذا القرار 10الفصل 

 

 رئيسة البلدية 

 

 سميحة بوراوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


