وزارة الفالحـة والموارد المائٌة والصٌد البحري
إعـــالن عـــن فتــح مـناظــــرة
وبعــد  ,تعتزم وزارة الفالحة و الموارد المائٌة و الصٌد
البحري فتح مناظرات خارجٌة باإلختبارات النتداب تقنٌٌن و
مساعدٌن تقنٌٌن و أعوان تقنٌٌن وفقا للبٌانات المضمنة بالجدول
التالً :

الرتبة

اإلختصاص

عدد الخطط
المراد سد
شغورها

تاريخ غلق
قائمة
الترشحات

تاريخ إجراء
المناظرة
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 30دٌسمبر -أن ال ٌتجاوز المترشح سن أربعٌن (  )40سنة على األكثر
تحتسب وفق أحكام األمر عدد  1031لسنة  2016المؤرخ فً
2016
 18أفرٌل . 2016و المحرز على :
و األٌام
 شهادة فنً سامً مسندة من قبل المعاهد العلٌا للدراساتالموالٌة
التكنولوجٌا أو من قبل المعهد الوطنً للعلوم التطبٌقٌة
و التكنولوجٌا أو شهادة معترف بمعادلتها لها أو شهادة الدرسات
الجامعٌة للمرحلة األولى فً إختصاص تقنً أو شهادة معترف
بمعادلتها لها .
 أو شهادة تكوٌنٌة منظرة بالمستوى المشار إلٌها بالفقرة األولىأعاله.
و ٌتم تقدٌر السن القصوى بداٌة من تارٌخ التسجٌل بمكتب
التشغٌل وذلك بالنسبة للمناظرات المفتوحة خالل الخمس
السنوات التً تلً هذا التسجٌل.
و فً صورة عدم تسجٌل المترشح بمكتب التشغٌل ٌتم تقدٌر
السن القصوى من أول جانفً من سنة .2016

 30نوفمبر
2016

 30نوفمبر
2016

 30دٌسمبر -أن ال ٌتجاوز المترشح سن خمسة وثالثٌن (  )35سنة على  -األمر عدد  821لسنة  1999المؤرخ فً
 1229لسنة  12 1982أفرٌل  1999المتعلق بضبط النظام
األكثر تحتسب وفق أحكام األمر عدد
2016
المؤرخ فً  02سبتمبر 1982و المتحصل على :
األساسً الخاص بالسلك التقنً المشترك
و األٌام
لإلدارات العمومٌة كما تم تنقٌحه وإتمامه
الموالٌة
باألمر عدد  2633لسنة  2003المؤرخ فً
شهادة مؤهل تقنً مهنً فً اإلختصاص المذكور و ٌتم تقدٌر
23دٌسمبر  2003؛
السن القصوى بداٌة من تارٌخ التسجٌل بمكتب التشغٌل وذلك
مقرر وزٌر الفالحة و الموارد المائٌة وبالنسبة للمناظرات المفتوحة خالل الخمس السنوات التً تلً
 21أكتوبر
الصٌد البحري المؤرخ فً
تارٌخ هذا التسجٌل.
 2016المتعلق بضبط كٌفٌة تنظٌم المناظرة
و فً صورة عدم تسجٌل المترشح بمكتب التشغٌل ٌتم تقدٌر
السن القصوى من أول جانفً من سنة .2016
الخارجٌة باالختبارات النتداب مساعدٌن
تقنٌٌن بالسلك التقنً المشترك لإلدارات
العمومٌة.
 30دٌسمبر أن ال ٌتجاوز المترشح سن خمسة وثالثٌن (  )35سنة على  -األمر عدد  821لسنة  1999المؤرخ فً
 1229لسنة  12 1982أفرٌل  1999المتعلق بضبط النظام
األكثر تحتسب وفق أحكام االمر عدد
2016

تقنً

صٌد بحري-إعالمٌة

مساعدٌن
تقنٌٌن

-صٌد بحري

13

أعوان
تقنٌٌن

-صٌد بحري

10
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شروط المشاركة
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المراجع القانونية

و الترتيبية

 األمر عدد  821لسنة  1999المؤرخ فً 12أفرٌل  1999المتعلق بضبط النظام
األساسً الخاص بالسلك التقنً المشترك
لإلدارات العمومٌة كما تم تنقٌحه وإتمامه
باألمر عدد  2633لسنة  2003المؤرخ فً
23دٌسمبر  2003؛
مقرر وزٌر الفالحة و الموارد المائٌة و 21أكتوبر
الصٌد البحري المؤرخ فً
 2016المتعلق بضبط كٌفٌة تنظٌم المناظرة
الخارجٌة باالختبارات النتداب تقنٌٌن بالسلك
التقنً المشترك لإلدارات العمومٌة.

و األٌام
الموالٌة

المؤرخ فً  02سبتمبر  1982و المتحصل على :
شهادة الكفاءة المهنٌة فً اإلختصاص المذكور
و ٌتم تقدٌر السن القصوى بداٌة من تارٌخ التسجٌل بمكتب
التشغٌل وذلك بالنسبة للمناظرات المفتوحة خالل الخمس
السنوات التً تلً تارٌخ هذا التسجٌل.
و فً صورة عدم تسجٌل المترشح بمكتب التشغٌل ٌتم تقدٌر
السن القصوى من أول جانفً من سنة .2016
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األساسً الخاص بالسلكالتقنً
المشتركلإلدارات العمومٌة كما تم تنقٌحه
وإتمامه باألمر عدد  2633لسنة 2003
المؤرخ فً 23دٌسمبر2003؛
مقرر وزٌر الفالحة و الموارد المائٌة والصٌد البحري المؤرخ فً  21أكتوبر 2016
المتعلق بضبط كٌفٌة تنظٌم المناظرة
الخارجٌة باالختبارات النتدابأعوان تقنٌٌن
بالسلكالتقنً المشتركلإلدارات العمومٌة.

ٌجب على المترشحٌن للمناظرات المشار إلٌها أعالهالتسجٌلعلى
الموقع  http://www.concours.agrinet.tnثم إٌداع مطالب ترشحهم بمكتب ضبط اإلدارة العامة
للمصالح اإلدارٌة والمالٌة لوزارة الفالحة و الموارد المائٌة و الصٌد البحري أوإرسالها بواسطة رسالة
مضمونة الوصول  ، 30نهج آالن سافاري البلفدٌر  1002تونسوٌكون ختم البرٌد أو تارٌخ التسجٌل
بمكتب ضبط اإلدارة العامة للمصالح اإلدارٌة والمالٌة دلٌال على معرفة تارٌخ اإلرسال أو
الوصولمرفوقة بالوثائق التالٌة :
أ) –عند الترشح للمناظرة :
)1
)2
)3
)4

إستمارة ترشحتسحب من الموقع المشار إلٌه أعاله.
نسخة مجردة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة دون حاجة إلى اإلشهاد بمطابقتها لألصل.
نسخة مجردة من الشهادة العلمٌة دون حاجة إلى اإلشهاد بمطابقتها لألصل مصحوبة
بالنسبة إلى الشهائد األجنبٌة بنسخة من شهادة المعادلة.
شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنٌة فعلٌة أو التسجٌل بمكتب التشغٌل و العمل المستقلبالنسبة
لمن تجاوزوا السن القانونٌة.

ب) –بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل :
ٌجب على المترشح إضافة الوثائق األساسٌة الالزمة وخاصة :
 )1مضمون من سجل السوابق العدلٌة (األصل) لم ٌمض على تارٌخ تسلٌمه أكثر من سنة.
 )2مضمون والدة لم ٌمض على تارٌخ تسلٌمه أكثر من سنة.
شهادة طبٌة (األصل) لم ٌمض على تارٌخ تسلٌمها أكثر من ثالثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فٌه
المؤهالت البدنٌة والذهنٌة المفروضة لٌمارس وظٌفته بكامل تراب الجمهورٌة.
 )3نسخةمشهودبمطابقتهالألصلمنالشهادةالعلمٌةأومنشهادةالمعادلة.

وٌرفض وجوبا كل مطلب ترشح ٌرد بعد تارٌخ غلق قائمة الترشحات وٌكون ختم البرٌد أو
تارٌخ التسجٌل بمكتب ضبط اإلدارة العامة للمصالح اإلدارٌة والمالٌة بوزارة الفالحةو الموارد المائٌة و
الصٌد البحرٌدلٌال على معرفة تارٌخ اإلرسال أو الوصول.
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