
 الجمهورية التونسية    

 وزارة الشؤون المحلية و البيئة 

 قـــــــرار

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

 بالسلك التقني  المشترك لإلدارات العمومية لفائدة البلديات  .  تقني أول بالملفات للترقية إلى رتبة 

 وزير الشؤون المحلية و البيئة ، إن 

  و بعد اإلطالع على الدستور 

 مجلة الجماعات المحلية بالمتعلق  2018ماي  9المؤرخ في  2018لسنة   29و علـــى القانون األساسي  عدد  -

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان  1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112و على القانون عدد  -

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

 ،  2011سبتمبر  23المؤرخ في  2011لسنة  89المرسوم عدد 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني  1999أفريل  12ؤرخ في الم 1999لسنة  821و األمر عدد  -

 2009لسنة  114المشترك لإلدارات العمومية و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة األمر عدد 

 ،  2009جانفي  21المؤرخ في 

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

 و أعضائها ، 

 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  -

 يم بالبلديات ، و الترس

 رر ما يلي ــــــــــق

 
بالسلك التقني  المشترك لإلدارات العمومية وفقا  تقني أول   رتبةتنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى : 1الفصل 

 ألحكام هذا القرار . 

بالسالك التقناي  المشاترك لاإلدارات تقنيي أول  يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفاات للترقياة إلاى رتباة : 2الفصل 

( سانوات أقدمياة علاى األقال فاي هاذب الرتباة فاي 5العمومية التقنيون المترسمون في رتبهم و المتوفر فيهم شرط خمس )

 تاريخ ختم الترشحات .

األعااوان  المناااظرة الداخليااة بالملفااات المشااار إليهااا أعااالب بقاارار ماان رئاايس البلديااة المعنيااة و لفائاادةفااتح ت:  3الفصييل 

 . الراجعين بالنظر إلى الجماعة المحلية دون سواهم 

 و يضبط هذا القرار : 

 عدد الخطط المعروضة للتناظر  -

 تاريخ غلق قائمة الترشحات  -

 تاريخ اجتماع لجنة  المناظرة  -

للمناظرة المشار إليها أعالب أن يودعوا مطالب ترشحهم لدى البلدية المعنية مصحوبة  يجب على المترشحين : 4الفصل 

 بالوثائق التالية : 

تلخيص مفصل و مدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنياة و العساكرية التاي قاام بهاا المترشاح و يكاون هاذا  التلخايص  -

 ممضى من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه .

 ألصل من قرار انتداب المترشح في الوظيفة العمومية ، نسخة مطابقة ل -

 نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية . -

 نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعني باألمر  -

 نسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية . -

ات التأديبية أو شهادة تثبت خلو الملف اإلداري للمعني باألمر من أي عقوبة تأديبياة نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوب -

 ( سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة .5خالل الخمس )

نسخ مطابقة لألصل من شهائد الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح و تم تنظيمها مان قبال اإلدارة  -

 ة في رتبة تقني ،  منذ التسمي

و يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات و يكاون تااريخ التساجيل بمكتاب الضابط دلايال 

 على معرفة تاريخ اإلرسال  .



     تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشاار إليهاا أعاالب بمقتضاى قارار وزيار الشاؤون المحلياة و  البي اة ،     :  5الفصل 

 و تتولى هذب اللجنة بالخصوص : 

 النظر في الترشحات و اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة .  -

 تقييم الملفات و ترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض . -

 اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم . -

( يعبار عان أدائاه 20-0إسناد عدد تقييمي يتاراوح باين الصافر  و العشارين )يتولى الرئيس المباشر للمترشح : 6الفصل 

 للمهام المنوطة بعهدته و انضباطه  و إتقانه في أدائه لعمله .

 تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي :  :  7الفصل

 األقدمية العامة للمترشح . -

 األقدمية في الرتبة للمترشح . -

 أو المستوى التعليمي للمترشح . الشهائد -

 التكوين و الملتقيات المنظمين أو المرخص فيهما من قبل اإلدارة منذ التسمية في رتبة تقني  -

 السيرة و المواظبة  -

 أعالب  6العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر و المشار إليه بالفصل  -

و تضابط الضاوارب الخاصاة بالمقااييس  (  20( و العشارين )0ر )و يسند إلى كل مقياس عدد  يتراوح بين الصف

 من قبل أعضاء لجنة المناظرة .

تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاالب تقيايم الملفاات المعروضاة عليهاا طبقاا ألحكاام هاذا القارار و ترتياب :  8الفصل 

حسب الجدارة باالعتماد على مجماوع األعاداد المتحصال عليهاا و إذا تحصال مترشاحان أو عادة مترشاحين  المترشحين

 على نفس المجموع من النقاط تكون األولية ألقدمهم  في الرتبة و إذا تساوت هذب االقدمية  تعطى االولوية ألكبرهم سنا.

ة المعنياة ـاـل رئيس البلديــالب من قبــا أعــار إليهــرة المشتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظ : 9الفصل

 و باقتراح من لجنة المناظرة .

  .  بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية: ينشر هذا القرار 10الفصل 

 

 رئيسة البلدية  

 

 سميحة بوراوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


