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  :التالية الوثائق وجوبا الترشح ملف يتضمن  ـ 4 صلالف

  :األصناف جميع بين المشتركة الوثائق ـ 1

 على تحميله يتم أنموذج( باإلمضاء معرف ترشح مطلب -
  ).tn.arp.www اإللكتروني الموقع

  ،شمسية صورة -

  تونسي، سفر زجوا من أو الوطنية التعريف بطاقة من نسخة -

  ذاتية، سيرة -

 تاريخ على يمض لم المدنية الحالة دفاتر من مضمون -
  أشهر، ثالثة من أكثر تسليمه

 تقديم يتم أن شرط اإليداع في وصل أو 3 عدد بطاقة -
 باب غلق تاريخ من أيام) 7 (سبعة أقصاه جلأ في البطاقة

  الترشحات،

  .عليها تحصلالم العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة -

  :صنف بكل الخاصة الوثائق ـ 2

 في مختص جامعي أستاذ عدلي، قاضي أصناف في -
 محاضر، أستاذ أو عالي تعليم أستاذ برتبة المعلومات تكنولوجيا

 الهيكل عن صادرة شهادة: واألرشيف اإلدارية الوثائق في مختص
 عن تقل ال للمترشح فعلي عمل أقدمية تثبت صنف بكل المعني
  .الترشح تقديم تاريخ في سنوات) 10 (عشر

 المعطيات لحماية الوطنية الهيئة عن ممثل صنف في -
 صلبها مسؤولية تحمل تثبت الهيئة عن صادرة شهادة: الشخصية

  .سنتين عن تقل ال لمدة

  .المطلوبة الوثائق إحدى من منقوص ملف كل الغيا     ويعد 

 ةللجمهوري الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 5 الفصل

  .التونسية

  .2021 مارس 23باردو في 
  

 

  اللجنة االنتخابيةرئيس 
 سمير ديلو

 

 

 

 

 25 مؤرخ في 2021  لسنة28رئاسي عدد بمقتضى أمر 
  .2021 مارس

يسند الصنف الرابع من وسام الوفاء والتضحية للعريف صابر 
  . بالتجنيد35798/2004الرحموني رقم 

 مارس 24مؤرخ في  الديوان الرئاسيمن الوزيرة مديرة قرار 
بالملفات   يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية2021

 محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية للترقية إلى رتبة

 .لإلدارات العمومية 

  إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12ؤرخ في  الم1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 فيفري 15 في  المؤرخ1999 لسنة 365وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999

 112وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية، المتمم باألمر عدد 
  .2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009لسنة 

  :قررت ما يلي

تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  ـ الفصل األول

  .ذا القراررتبة محلل مركزي وفقا ألحكام ه

يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله  ـ 2الفصل 

) 5(المحللون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس 

سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة 

  .الترشحات

تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها  ـ 3الفصل 

ويضبط . ر من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسيبالفصل األول بقرا

  :هذا القرار 

  عدد الخطط المعروضة للتناظر،ـ 

  تاريخ غلق قائمة الترشحات،ـ 

  .تاريخ اجتماع لجنة المناظرةـ 

تشرف على المناظرة المشار إليها أعاله لجنة يتم  ـ 4الفصل 
تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة 

  :خصوص بال

  اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،ـ 

  تقييم ملفات المترشحين،ـ 

  ترتيب المترشحين حسب الجدارة،ـ 

  .اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهمـ 
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يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها ـ   5الفصل 
اإلداري أعاله أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل 

وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون 
  :مرفوقة بالوثائق التالية 

  نسخة من قرار انتداب المترشح،ـ 

  نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،ـ 

  نسخة من القرار الضابط آلخر وضعية إدارية للمعني باألمر،ـ 

   للمترشح حق التنفيل،نسخة من الشهادة العلمية التي تخولـ 

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية وإن ـ 
اقتضى األمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني باألمر ويكون 

  هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه،

نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين ـ 
  اإلدارة منذ التسمية في رتبة محلل،المنظمة من قبل 

نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على ـ 
  المعني باألمر،

العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص ـ 
  بالمناظرة المفتوحة،

ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط 
  .حاتالمركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترش

تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله  ـ 6الفصل 
  :تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية 

تنفيل حاملي شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها باثنتي ـ 
  نقطة،) 12(عشرة 

تنفيل حاملي شهادة األستاذية أو الشهادة الوطنية لإلجازة ـ 
ادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا أو شه) نظام إمد(

  نقاط،) 10(المستوى بعشر 

عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه ) 1(نقطة واحدة ـ 

  المترشح وتم تنظيمه من قبل اإلدارة منذ التسمية في رتبة محلل،

نفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص ـ ت
  نقاط،) 5( سنوات األخيرة بخمس السيرة والمواظبة خالل الخمس

  عن كل سنة أقدمية في رتبة محلل،) 2(نقطتان ـ 

  عن كل سنة لبقية األقدمية العامة،) 1(نقطة واحدة ـ 

العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص ـ 
 )20(والعشرين ) 0(بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر 

ام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه ويعبر عن أداء العون للمه
  .في أدائه لعمله

تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب  ـ 7الفصل 
المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع األعداد المتحصل 

  .عليها

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع 
  .من النقاط تكون األولوية ألكبرهم سنا

ضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في ت ـ 8الفصل 
المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله من قبل الوزيرة مديرة 

  .الديوان الرئاسي

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 9الفصل 
  .التونسية

  .2021 مارس 24تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  لرئاسيالوزيرة مديرة الديوان ا

 نادية عكاشة

  

 مارس 24من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في قرار 
يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  2021
 بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات  مركزيمحلل

 بعنوان سنة  العمومية بالهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية
2020.  

  ة مديرة الديوان الرئاسي،إن الوزير

 بعـد االطـالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999

 لسنة 112 باألمر عدد المتمموتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية 
  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009

 24رة مديرة الديوان الرئاسي المؤرخ في وعلى قرار الوزي
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية 2021مارس 

 بسلك محللي وتقنيي  مركزيمحللبالملفات للترقية إلى رتبة 
  .العمومية برئاسة الجمهوريةاإلعالمية لإلدارات 

  :قررت ما يلي 

 ة والمالية يومالفصل األول ـ تفتح بالهيئة العليا للرقابة اإلداري
   واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية2021ماي  24

 بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات  مركزيمحللإلى رتبة 
 .العمومية

 )1 (  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة2الفصل 
  .واحدة




