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 الجمهورية التونسية

 ة التنمية واالستثمار والتعاون الدوليوزار
 

 

 
مـقــرر  

                            
 

 : فتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى الخطط التالية )

( مهندس رئيس، متصرف رئيس، محلل رئيس، مهندس عام، متصرف عام

 

 

  إن الـمـديـرة العــامة للمنــدوبيـة العــامـة للتنميـة الـجهـويـة

 :بعــد إطالعهـا

 والمتعلـق بضبـط النـظـام األسـاسـً 1985 أوت 5 الـمإرخ فـً 1985 لسنــة 78القــانــون عـدد  على ـ 

العـام ألعـوان الـدواوٌــن والمـإسســات العمـومٌــة ذات الصبغــة الصنــاعٌــة والتجــارٌــة والشـركـات 

بصفــة مبـاشـرة وكلٌــا وجمٌع  التـً تمتلـك الـدولـة أو الجمـاعــات العمـومٌــة المحلٌــة رأسمـالهـا

،  أو تممته النصوص التً نقحته

 والمتعلّـق بالمصـادقـة علـى 1999 أوت 31 الـمإرخ فـً 1999 لسنـة 1857ـ وعلـى األمـر عـدد 

 وتممته النظـام األسـاسً الخـاص بؤعـوان المنـدوبٌـة العـامة للتنمٌـة الجهـوٌـة وجمٌع النصوص التً نقحته

  جدٌد منه،36وخاصة الفصل 

 المتعلق بتعٌٌن سلطة اإلشراف على 2005 مارس 24 المإرخ فً 2005 لسنة 910ـ وعلى األمر عدد 

 المنشآت العمومٌة وعلى المإسسات العمومٌة التً ال تكتسً صبغة إدارٌة، وجمٌع النصوص التً نقحته

 وتممته،

 والمتعلق بالمساهمات واإلشراف على 25/08/1997 المإرخ فً 38ـ وعلى منشور الوزٌر األول عدد 

، المنشآت والمإسسات العمومٌة
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يلـي  قــــررت ما

مهندس رئٌس، متصرف  خطة بالملفات للترقٌة إلى فتح المناظرة الداخلٌة المزمع تنظٌمهات :الفصل األول 

 28يوم  المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة إطاراترئٌس، محلل رئٌس، مهندس عام، متصرف عام، لفائدة 

. واأليام الموالية 2016ديسمبر 

: حدد عدد الخطط المراد سد شغورها على النحو التالي   :الثاني الفصل

الشغورات الخطة 

 05 مهندس رئٌس

 10 متصرف رئٌس

 01 محلل رئٌس

 03 عاممهندس 

 04 عاممتصرف 

  

. 2016 ديسمبر 26 ليــومحدد تارٌخ غلق الترشحات   :الثالثالفصل 

 

 .05/10/2016بتارٌخ  2477عدد ٌلغً هذا المقرر وٌعوض المقرر : الرابعالفصل 

 

. تتولى إدارة الشإون اإلدارٌة والمالٌة تنفٌذ هذا المقرر: الخامسالفصل 

                                                                         

المديرة العامة 
 

نجوى باألمين بالحاج 
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 الجمهورية التونسية

 ة التنمية واالستثمار والتعاون الدوليوزار
 

 

  

مـقــرر                                
 

 : تنظيم مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى الخطط التالية )

 (متصرف عام، مهندس رئيس، متصرف رئيس، محلل رئيس، مهندس عام

 

 

  إن الـمـديـرة العــامة للمنــدوبيـة العــامـة للتنميـة الـجهـويـة

 :بعــد إطالعهـا

 والمتعلـق بضبـط النـظـام األسـاسـً 1985 أوت 5 الـمإرخ فـً 1985 لسنــة 78القــانــون عـدد  على ـ 

العـام ألعـوان الـدواوٌــن والمـإسســات العمـومٌــة ذات الصبغــة الصنــاعٌــة والتجــارٌــة والشـركـات 

بصفــة مبـاشـرة وكلٌــا وجمٌع  التـً تمتلـك الـدولـة أو الجمـاعــات العمـومٌــة المحلٌــة رأسمـالهـا

،  أو تممته النصوص التً نقحته

 والمتعلّـق بالمصـادقـة علـى 1999 أوت 31 الـمإرخ فـً 1999 لسنـة 1857ـ وعلـى األمـر عـدد 

  وتممتهالنظـام األسـاسً الخـاص بؤعـوان المنـدوبٌـة العـامة للتنمٌـة الجهـوٌـة وجمٌع النصوص التً نقحته

، (النقطة الثانٌة) جدٌد منه 36وخاصة الفصل 

 المتعلق بتعٌٌن سلطة اإلشراف على 2005 مارس 24 المإرخ فً 2005 لسنة 910ـ وعلى األمر عدد 

 المنشآت العمومٌة وعلى المإسسات العمومٌة التً ال تكتسً صبغة إدارٌة، وجمٌع النصوص التً نقحته

 وتممته،
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 والمتعلق بالمساهمات واإلشراف على 25/08/1997 المإرخ فً 38ـ وعلى منشور الوزٌر األول عدد 

 المنشآت والمإسسات العمومٌة،

 

قــــررت ما يلـي 

مهندس رئٌس، متصرف رئٌس، : تنظم مناظرة داخلٌة بالملفات للترقٌة إلى الخطط التالٌة  :الفصل األول  

وذلك وفقا ألحكام  المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌةإطارات محلل رئٌس، مهندس عام، متصرف عام، لفائدة 

 . هذا المقرر 

 

 ٌمكن أن ٌترشح للمناظرة الداخلٌة بالملفات للترقٌة إلى الخطط المشار إلٌها بالفصل األول، : الفصل الثاني 

  .ختم الترشحات فً تارٌخ خمس سنوات على األقل في الصنف األدنى مباشرةاألعوان المكتسبٌن ألقدمٌة 

 

تفتح المناظرة الداخلٌة للترقٌة بالملفات المشار إلٌها أعاله بمقرر من المدٌرة العامة للمندوبٌة  :الفصل الثالث 

:   وٌضبط هذا المقرر .العامة للتنمٌة الجهوٌة

 عدد الخطط المعروضة للتناظر، -

 تارٌخ ختم الترشحات، -

 .تارٌخ إجراء المناظرة -

 

 على المترشحٌن للمناظرة الداخلٌة المشار إلٌها أعاله تقدٌم مطالب ترشحهم بإسم ٌجب :الفصل الرابع 

عن طرٌق التسلسل اإلداري وعبر البرٌد مضمون  لمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌةلالسٌدة المدٌرة العامة 

تجاوز تارٌخ ختم يالوصول أو اإلٌداع المباشر بمكتب الضبط المركزي للمندوبٌة ال غٌر فً أجل ال 

: مصحوبة بالوثائق التالٌةتكون هذه المطالب  .الترشحات

 مرفقة وجوبا بالشهائد العلمٌة،للمترشح سٌرة ذاتٌة  -

ٌتضمن األنشطة التً ،  المباشرهمصادق علٌه من قبل رئٌسالمترشح تقرٌر ٌتم إعداده من قبل  -

 أو ملتقٌات لفتح المناظرة، باإلضافة إلى ال باحتساب السنة الجارٌةاألخٌرتٌنقام بها خالل السنتٌن 

التً تم تنشٌطها أو تقدٌم مداخالت فٌها أو المشاركة فٌها تكون ُمدّعمة محاضرات الندوات أو ال

 . نسخ من األعمال والبحوث والمنشوراتبالوثائق الثبوتٌة وعند اإلقتضاء

 

بعد  ٌرفض كل مطلب ترشح ٌرد على مكتب الضبط بالمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة  :الخامسالفصل 

ضبط دلٌال على تارٌخ الوٌكون تارٌخ ختم البرٌد أو تارٌخ التسجٌل بمكتب . تارٌخ غلق قائمة الترشحات

 .اإلرسال والوصول
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، (20)وعشرٌن  ( 0)ٌتولّى الرئٌس المباشر إسناد عدد تقٌٌمً للمترشح ٌتراوح بٌن صفر  :السادسالفصل 

ٌُعّبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه فً أدائه  ٌُضّمن ببطاقة تقٌٌم معّدة للغرض، 

. لعمله

 

 

تشـرف على المناظرة المشار إلٌها بالفصل األول لجنة مناظرة ٌتم تعٌٌن أعضائها بمقرر  :السابعالفصل 

 . من المدٌرة العامة

:  وتتولى هذه اللجنة بالخصوص 

 ضبط قائمة األعوان المقبولٌن للمشاركة فً المناظرة، -

 :تقٌٌم ملفات المترشحٌن طبقا للمقاٌٌس التالٌة -

 الشهائد العلمٌة للمترشح، -

 األقدمٌة العامة فً العمل، -

 األقدمٌة فً الخطة، -

 تقرٌر النشاط المعد من قبل المترشح، -

 الدورات التكوٌنٌة والتربصات التً شارك فٌها المترشح للسنتٌن األخٌرتٌن باحتساب السنة الجارٌة، -

 ، سنوات األخٌرة باحتساب السنة الجارٌةالثالثة خالل السٌرة والمواظبة -

 . العدد التقٌٌمً المشار إلٌه بالفصل السادس أعاله -

 

. وٌمكن ألعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاٌٌس أخرى تتالئم وخصوصٌة خطة المترشح 

 . من قبل أعضاء اللجنةالمذكورةوتضبط الضوارب الخاصة بالمقاٌٌس 

وفً حالة التساوي تعطً األولوٌة . ترتٌب الناجحٌن حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل علٌها. 3

 .حسب األقدمٌة فً الخطة وإذا تساوت أقدمٌتهم  تعطى األولوٌة ألكبرهم سنا

 

بالملفات للترقٌة فً الخطة من الداخلٌة الناجحٌن نهائٌا فً المناظرة المترشحٌن تضبط قائمة : الثامنالفصل 

 .قبل المدٌرة العامة للمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة

 

 .05/10/2016 الصادر بتارٌخ 2476ٌلغً هذا المقرر وٌعوض المقرر عدد  : التاسعالفصل 

 

.  تتولى إدارة الشإون اإلدارٌة والمالٌة تنفٌذ هذا المقرر : العاشرالفصل 

 المديرة العامة                                                                                    

 

                      نجوى باألمين بالحاج
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 الجمهورية التونسية

 ة التنمية واالستثمار والتعاون الدوليوزار
 

 

 

   

مـقــرر                                
 

: فتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى الخطط التالية )

( مهندس أول، متصرف أول

 

 

  إن الـمـديـرة العــامة للمنــدوبيـة العــامـة للتنميـة الـجهـويـة

 :بعــد إطالعهـا

 والمتعلـق بضبـط النـظـام األسـاسـً 1985 أوت 5 الـمإرخ فـً 1985 لسنــة 78القــانــون عـدد  علىـ 

العـام ألعـوان الـدواوٌــن والمـإسســات العمـومٌــة ذات الصبغــة الصنــاعٌــة والتجــارٌــة والشـركـات 

بصفــة مبـاشـرة وكلٌــا وجمٌع  التـً تمتلـك الـدولـة أو الجمـاعــات العمـومٌــة المحلٌــة رأسمـالهـا

،  أو تممته النصوص التً نقحته

 والمتعلّـق بالمصـادقـة علـى 1999 أوت 31 الـمإرخ فـً 1999 لسنـة 1857ـ وعلـى األمـر عـدد 

 وتممته النظـام األسـاسً الخـاص بؤعـوان المنـدوبٌـة العـامة للتنمٌـة الجهـوٌـة وجمٌع النصوص التً نقحته

 ،(الفقرة الثانٌة) جدٌد منه 36وخاصة الفصل 

 المتعلق بتعٌٌن سلطة اإلشراف على 2005 مارس 24 المإرخ فً 2005 لسنة 910ـ وعلى األمر عدد 

 المنشآت العمومٌة وعلى المإسسات العمومٌة التً ال تكتسً صبغة إدارٌة، وجمٌع النصوص التً نقحته

 وتممته،

 والمتعلق بالمساهمات واإلشراف على 25/08/1997 المإرخ فً 38ـ وعلى منشور الوزٌر األول عدد 

 المنشآت والمإسسات العمومٌة،
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يلـي  قــــررت ما

 مهندس أول، متصرف أول ةبالملفات للترقٌة إلى خط فتح المناظرة الداخلٌة المزمع تنظٌمهات :الفصل األول 

 .واأليام الموالية 2016 ديسمبر 28يوم  العامة للتنمٌة الجهوٌة المندوبٌة بلفائدة إطارات 

 

: حدد عدد الخطط المراد سد شغورها على النحو التالي   :الثاني الفصل

الشغورات الخطة 

 05 مهندس أول

 09  أولمتصرف

 

. 2016 ديسمبر 26 يــوملحدد تارٌخ غلق الترشحات   :الثالثالفصل 

 

 .05/10/2016بتارٌخ  2477عدد ٌلغً هذا المقرر وٌعوض المقرر : الرابعالفصل 

 

. تتولى إدارة الشإون اإلدارٌة والمالٌة تنفٌذ هذا المقرر : الخامسالفصل 

 

 

المديرة العامة 
 

نجوى باألمين بالحاج 
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 الجمهورية التونسية

 ة التنمية واالستثمار والتعاون الدوليوزار
 

  

مـقــرر                                 
 

 : تنظيم مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى الخطط التالية )

( مهندس أول، متصرف أول 

 

 

  إن الـمـديـرة العــامة للمنــدوبيـة العــامـة للتنميـة الـجهـويـة

 :بعــد إطالعهـا

 والمتعلـق بضبـط النـظـام األسـاسـً 1985 أوت 5 الـمإرخ فـً 1985 لسنــة 78القــانــون عـدد على ـ 

العـام ألعـوان الـدواوٌــن والمـإسســات العمـومٌــة ذات الصبغــة الصنــاعٌــة والتجــارٌــة والشـركـات 

بصفــة مبـاشـرة وكلٌــا وجمٌع  التـً تمتلـك الـدولـة أو الجمـاعــات العمـومٌــة المحلٌــة رأسمـالهـا

،  أو تممته النصوص التً نقحته

 والمتعلّـق بالمصـادقـة علـى 1999 أوت 31 الـمإرخ فـً 1999 لسنـة 1857ـ وعلـى األمـر عـدد 

 وتممته النظـام األسـاسً الخـاص بؤعـوان المنـدوبٌـة العـامة للتنمٌـة الجهـوٌـة وجمٌع النصوص التً نقحته

 ،(النقطة الثانٌة) جدٌد منه 36وخاصة الفصل 

 المتعلق بتعٌٌن سلطة اإلشراف على 2005 مارس 24 المإرخ فً 2005 لسنة 910ـ وعلى األمر عدد 

 المنشآت العمومٌة وعلى المإسسات العمومٌة التً ال تكتسً صبغة إدارٌة، وجمٌع النصوص التً نقحته

 وتممته،



9 

 

 والمتعلق بالمساهمات واإلشراف على 25/08/1997 المإرخ فً 38ـ وعلى منشور الوزٌر األول عدد 

 المنشآت والمإسسات العمومٌة،

 

قــــررت ما يلـي 

مهندس أول و متصرف أول، : تنظم مناظرة داخلٌة بالملفات للترقٌة إلى الخطط التالٌة  :الفصل األول  

 .  هذا المقرر  وذلك وفقا ألحكام  المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌةإطاراتلفائدة 

 

 ٌمكن أن ٌترشح للمناظرة الداخلٌة بالملفات للترقٌة إلى الخطط المشار إلٌها بالفصل األول، : الفصل الثاني 

  .ختم الترشحات فً تارٌخ خمس سنوات على األقل في الصنف األدنى مباشرةاألعوان المكتسبٌن ألقدمٌة 

 

تفتح المناظرة الداخلٌة للترقٌة بالملفات المشار إلٌها أعاله بمقرر من المدٌرة العامة للمندوبٌة  :الفصل الثالث 

:  العامة للتنمٌة الجهوٌة، وٌضبط هذا المقرر 

 عدد الخطط المعروضة للتناظر، -

 تارٌخ ختم الترشحات، -

 .تارٌخ إجراء المناظرة -

 

 ٌجب على المترشحٌن للمناظرة الداخلٌة المشار إلٌها أعاله تقدٌم مطالب ترشحهم بإسم :الفصل الرابع 

عن طرٌق التسلسل اإلداري وعبر البرٌد مضمون العامة للتنمٌة الجهوٌة السٌدة المدٌرة العامة للمندوبٌة 

تجاوز تارٌخ ختم يالوصول أو اإلٌداع المباشر بمكتب الضبط المركزي للمندوبٌة ال غٌر فً أجل ال 

: مصحوبة بالوثائق التالٌةتكون هذه المطالب  .الترشحات

 مرفقة وجوبا بالشهائد العلمٌة،للمترشح سٌرة ذاتٌة  -

ٌتضمن األنشطة التً قام   المباشرهمصادق علٌه من قبل رئٌسالمترشح تقرٌر ٌتم إعداده من قبل  -

 أو ملتقٌات لفتح المناظرة، باإلضافة إلى ال باحتساب السنة الجارٌةاألخٌرتٌنبها خالل السنتٌن 

 نسخ من التً شارك فٌها تكون ُمدّعمة بالوثائق الثبوتٌة وعند اإلقتضاءمحاضرات الندوات أو ال

 . األعمال والبحوث والمنشورات

 

بعد العامة للتنمٌة الجهوٌة ٌرفض كل مطلب ترشح ٌرد على مكتب الضبط بالمندوبٌة   :الخامسالفصل 

ضبط دلٌال على تارٌخ الوٌكون تارٌخ ختم البرٌد أو تارٌخ التسجٌل بمكتب . تارٌخ غلق قائمة الترشحات

 .اإلرسال والوصول
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، (20)وعشرٌن  ( 0)ٌتولّى الرئٌس المباشر إسناد عدد تقٌٌمً للمترشح ٌتراوح بٌن صفر  :السادسالفصل 

ٌُعّبرعن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه فً أدائه  ٌُضّمن ببطاقة تقٌٌم معّدة للغرض، 

 .لعمله

 

تشـرف على المناظرة المشار إلٌها بالفصل األول لجنة مناظرة ٌتم تعٌٌن أعضائها بمقرر  :السابع الفصل 

 . من المدٌرة العامة

:  وتتولى هذه اللجنة بالخصوص 

 ضبط قائمة األعوان المقبولٌن للمشاركة فً المناظرة، -

 :تقٌٌم ملفات المترشحٌن طبقا للمقاٌٌس التالٌة -

 الشهائد العلمٌة للمترشح، -

 األقدمٌة العامة فً العمل، -

 األقدمٌة فً الخطة، -

 تقرٌر النشاط المعد من قبل المترشح، -

 الدورات التكوٌنٌة والتربصات التً شارك فٌها المترشح للسنتٌن األخٌرتٌن باحتساب السنة الجارٌة، -

 ، سنوات األخٌرة باحتساب السنة الجارٌةالثالثة خالل السٌرة والمواظبة -

 . العدد التقٌٌمً المشار إلٌه بالفصل السادس أعاله -

  

. وٌمكن ألعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاٌٌس أخرى تتالئم وخصوصٌة خطة المترشح

 . من قبل أعضاء اللجنةالمذكورةوتضبط الضوارب الخاصة بالمقاٌٌس 

 

 وفً حالة التساوي تعطً .ترتٌب الناجحٌن حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل علٌها -

 .األولوٌة حسب األقدمٌة فً الخطة وإذا تساوت أقدمٌتهم  تعطى األولوٌة ألكبرهم سنا

  

بالملفات للترقٌة فً الخطة من الداخلٌة الناجحٌن نهائٌا فً المناظرة المترشحٌن تضبط قائمة : الثامن الفصل 

 .قبل المدٌرة العامة للمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة

 

 .05/10/2016 الصادر بتارٌخ 2476ٌلغً هذا المقرر وٌعوض المقرر عدد  : التاسعالفصل 

 

.  تتولى إدارة الشإون اإلدارٌة والمالٌة تنفٌذ هذا المقرر : العاشرالفصل 

 المديرة العامة               
 
 

                            نجوى باألمين بالحاج

 


