ذفاصٛم انًُاظشج
 يشظغ انًُاظشج: C.01.2017
 انٓٛكم  :انششكح انٕطُٛح انؼماسٚح نهثالد انرَٕغٛح نهعُٕب
 انؼذد انًطهٕب 1 :
 انخطح انًطهٕتح  :يُٓذط يغاػذ
 ػُٕاٌ انًُاظشج  :اَرذاب يُٓذط يغاػذ
 االخرصاص انًطهٕب ُْ :ذعح يذَٛح أٔ يغٛش أشغال تُاء
 انشٓادج انًطهٕتح  :شٓادج انذساعاخ انركُٕنٕظٛح انؼهٛا (ذمُ ٙعاي)ٙ
 شٓائذ أخشٖ  * :أٔ انشٓادج انعايؼٛح نهركُٕنٕظٛا ف ٙإؼذٖ االخرصاصاخ انًطهٕتح * .أٔ شٓادج ذكُٕٛٚح يُظشج
تٓزا انًغرٕٖ ٔتانُغثح نهًرؽصه ٍٛػهٗ شٓائذ أظُثٛح أٔ شٓائذ يٍ انرؼهٛى انؼان ٙانخاص ٚرؼ ٍٛػهٓٛى إسعال يهفاخ
ذششؽٓى يصؽٕتح تشٓائذ انًؼادنح.
 يكاٌ انؼًم  :صفالظ
 ذاسٚخ فرػ انًُاظشج 2017-12-05 :
 ذاسٚخ غهك انرششػ ػهٗ انخظ 2017-12-24 :
 ذاسٚخ غهك انًُاظشج 2017-12-29 :
 ششٔط انرششػ - 1 :انششٔط انؼايح نهًشاسكح ف ٙانًُاظشج:
ٚعة ػهٗ كم يٍ ٚشغة ف ٙانرششػ إذثاع اإلظشاءاخ انرانٛح:
انرششػ انٕظٕت ٙػثش انثٕاتح انٕطُٛح نإلَرذاب ٔ www.concours.gov.tnرنك تاخرٛاس انخطح ٔذؼًٛش اعرًاسجانرششػ ٔانًصادلح ػهٓٛا شى اعرخشاظٓا ٔإيضائٓا نرضًُٓٛا تًهف انرششػ.
أٌ ٚكٌٕ انًرششػ يرؽصال ػهٗ انشٓادج انؼهًٛح انًطاتمح نهخطح ٔ االخرصاص انًطهٕب ٔ انًؽذد أػالِ.أٌ ال ٚرعأص عٍ انًرششػ األستؼ ٍٛعُح ( )40ف ٙغشج ظاَف.2017 ٙك ّم يرششػ يذػٕ إنٗ انرصثد يٍ دلح انًؼهٕياخ انًذ َّٔح ػهٗ ْاذّ االعرًاسج لثم ذغعٛهٓا تانًُظٕيح ٔٚرؽًم يغؤٔنٛرّكايهح ف ٙدلح ٔصؽح انًؼطٛاخ انرٚ ٙذسظٓا تٓزِ االعرًاسج ٔانرٚ ٙرى إػرًادْا.
ٚرشذة ػٍ ك ّم ذصشٚػ خاطئ نهًؼطٛاخ انًذسظح تاالعرًاسج (يؼذالخ ،شٓادج ػهًٛح ،عٍ ،خثشج )...إنغاء يهف انرششػ. تؽهٕل أظم خرى تاب انرششؽاخ ٚرٕلف آنٛا لثٕل ػًهٛاخ انرغعٛم ػٍ تؼذ ٔ ال ًٚكٍ نهًرششػ إػادج اعرخشاض اعرًاسجانرغعٛم.
ٚعة إٚذاع يهفاخ انرششػ ف ٙظشٔف يغهمح ٚكرة ػهٓٛا "يُاظشج إَرذاب يغ ركش االخرصاص ٔانخطح" ٔػثاسج "الٚفرػإالّ يٍ لثم نعُح انًُاظشج" ٔرنك يثاششج تًكرة انضثظ انًشكض٘ نهششكح يماتم ٔصم ف ٙرنك أٔ ػٍ طشٚك انثشٚذ
انًضًٌٕ انٕصٕل أٔ ػٍ طشٚك انثشٚذ انغشٚغ تانؼُـــٕاٌ انرانــ : ٙانششكح انٕطُٛح انؼماسٚح نهثالد انرَٕغٛح نهعُٕب َٓط
انشائذ انثعأ٘  3000صفالظ.
2يشاؼم إظشاء انًُاظشج:ذعشٖ انًُاظشج ػهٗ شالز يشاؼم:
*انًشؼهح األٔنٗ  :االَرماء األ ّٔنَ 50 : ٙمطح:
ٚرى االَرماء األ ّٔن ٙنهًرششؽ ٍٛتؼذ انرصثد ف ٙصؽح انٕشائك انًمذيح ٔيذٖ ذطاتمٓا يغ ششٔط انًُاظشج يٍ ؼٛس انغٍ،
انشٓادج انؼهًٛح ،االخرصاصٔ ...ذمٕو انهعُح إشش رنك ترشذٛة انًرششؽ ٍٛذشذٛثا ذفاضهٛا ؼغة انًعًٕع انشخص ٙنهُماط
انر ٙذغُذ نهًرششػ ٔفك انًماٛٚظ انًؼرًذج ًٔٚصم ْزا انؼذد َ 50مطح يٕصػح كًا ٚه:ٙ
)1يؼذل عُٕاخ انذساعح َ 30 :مطح :
انؼذد انًغُذ ٚغأ٘ انًؼذل انًرؽصم ػه( ّٛضاسب  )1.5خالل عُٕاخ انذساعح تانرؼهٛى انؼان ٙأ انركٕ ٍٚانًُٓ.ٙ
)2انخثشج َ 20 :مطح:

ذغُذ نكم يرششػ َ 4ماط ( )04ػٍ كم عُح خثشج ٔف ٙؼذٔد َ 20مطح ػهٗ ألصٗ ذمذٚش ػهٗ أٌ ذكٌٕ ْزِ انخثشج فٙاالخرصاص انًطهٕب نهخطح انًؼشٔضح نإلَرذاب يؼههح تُغخ يٍ ػمٕد ػًم أٔ شٓائذ ف ٙانخثشج ٔ تكشف يٍ انصُذٔق
االظرًاػ (CNSS) ٙتانُغثح نهز ٍٚنٓى خثشج يُٓٛح تانمطاع انخاص ٔٚرى اؼرغاب انخثشج تانغُح.
 ٚرى َشش لائًاخ انًرششؽ ٍٛانهز ٍٚعررى دػٕذٓى إلظرٛاص االخرثاس انكرات ٙػثش انثٕاتح انٕطُٛح نإلَرذاتاخ ٔwww.concours.gov.tnيٕلــــغ ٔاب انششكــــــــــــحٔ www.snitsud.com.tnذمثم االػرشاضاخ ػهٗ ْزِ
انًشؼهح خالل ( )07عثغ أٚاو انًٕانٛح نراسٚخ َشش ْزِ انمائًح.
*انًشؼهح انصاَٛح  :االخرثاس انكراتَ 30 : ٙمطح:
ذرى دػٕج انًرششؽ ٍٛانًمثٕن ٍٛف ٙانًشؼهح األٔنٗ ٔاألٔائم ف ٙانرشذٛة ٔرنــك تًكاذٛــة فشدٚـــح ذٕظـــّ ػهــٗػُأُٓٚى انًغعهح تاعرًاسج انرششػ ٔػٍ طشٚك تشٚذْى االنكرشَٔ( ٙتؼذ إلصاء انًرششؽ ٍٛانز ٍٚأدنٕا صهة اعرًاسج
انرششػ تًؼطٛاخ يغاٚشج نًؽرٕٖ انًهف أٔ انهز ٍٚنى ٚغرعٛثٕا نششٔط انرششػ) ٔرنك الظرٛاص االخرثاساخ انكراتٛح.
ٚرؼهك يٕضٕع االخرثاس تاخرصاص انًرششؽٓٚٔ ٍٛذف إنٗ ذمٛٛى يؼهٕياذٓى ف ٙاالخرصاص انًطهٕب*انًشؼهح انصانصح  :االخرثاس انشفاَْ 20 : ٙمطح :
ٓٚذف إنٗ ذمٛٛى يؼاسف انًرششػ ٔيكَٕاذّ انشخصٛح ٔلذسذّ ػهٗ انرٕاصم.ػهٗ إشش اظرٛاص االخرثاس انكراتٚ ٙر ّى دػٕج انًرششؽ ٍٛانًرؽصه ٍٛػهٗ انًشاذة األٔنٗ ػٍ ك ّم خطح يمرشؼح نهرُاظش ٔفمانهًماٛٚظ انًزكٕسجٔ ،رنك تًكاذٛة فشدٚح ذٕظّ ػهٗ ػُأُٓٚى انًغعهح تاعرًاسج انرششػ ٔػٍ طشٚك تشٚذْى اإلنكرشَٔ.ٙ
انمثٕل انُٓائٔ ٙذشذٛة انًرششؽ: ٍٛ
ٚرى ذشذٛة انًرششؽ ٍٛذفاضهٛا ؼغة انؼذد انًغُذ نهًهف تؽغاب َ 50مطح  +انؼذد انًغُذ تؼُٕاٌ االخرثاس انكرات ٙأٔانرطثٛم ٙتؽغاب َ 30مطح  +انؼذد انًغُذ تؼُٕاٌ االخرثاس انشفاْ ٙتؽغاب َ 20مطح (نٛكٌٕ انؽاصم اإلظًان100/ ...ٙ
َمطح ).
 ذرٕنٗ انششكح انٕطُٛح انؼماسٚح نهثالد انرَٕغٛح نهعُٕب انرصشٚػ تانُرائط انُٓائٛح نهًُاظشاخ ػثش انثٕاتح انٕطُٛحنالَرذاتاخ  ٔ www.concours.gov.tnيٕلــــغ ٔاب انششكــــــــــــح  www.snitsud.com.tnشى ٚمغ اعرذػاء
انُاظؽ ٍٛإلذًاو يهفاذٓى .
ذمذو االػرشاضاخ تخصٕص انُرائط انُٓائٛح ف ٙأظم ألصاِ  7أٚاو يٍ ذاسٚخ انُشش. ٚرى ضثظ لائًح ذكًٛهٛح خاصح تكم خطح يؼشٔضح نهرُاظش ٔرنك نرًك ٍٛانششكح ػُذ االلرضاء يٍ ذؼٕٚض انًرششؽٍٛانًذسظ ٍٛتانمائًح األصهٛح انز ٍٚال ٚهرؽمٌٕ تًشاكض ػًهٓى ٔ انًرخه ٍٛػٍ خطح االَرذاب انر ٙذششؽٕا نٓا.
 ُٗٓٚانؼًم تانمائًح انركًٛهٛح شالشح ( )3أشٓش ػهٗ ألصٗ ذمذٚش تؼذ انرصشٚػ تانمائًح األصهٛح.يالؼظـاخ ػايح :
ٚ1شفض ٔظٕتا ك ّم يطهة ذششػ ال ٚرضًٍ إؼذٖ انٕشائك انًزكٕسج أٔ غٛش يطاتك نششٔط انرششػ نهًُاظشج أٔ ذعأصآظال لثٕل انًطانة انًزكٕسج أػالِ كًا ال ذؼرًذ يطانة انشغم انٕاسدج لثم ذاسٚخ ْزا اإلػالٌ.
ٚ2شفض تصفح آنٛح كم يهف نى ٚرششػ صاؼثّ ػثش انثٕاتح انٕطُٛح تاالَرذابwww.concours.gov.tnٚ3شفض كم يهف ٚشد تؼذ اٜظال انًؽذدج ٔ ٚرى اػرًاد خرى يكرة انثشٚذ أٔ خرى يكرة انضثظ انًشكض٘ نهششكح .4تؼذ انُعاغ ف ٙانًُاظشج ٔلثم يثاششج انؼًم ٚعة ػهٗ ك ّم يرششػ إذًاو يهفّ تانٕشائك انرانٛح:*يضًٌٕ يٍ ععم انغٕاتك انؼذنٛح نى ًٚض ػهٗ ذاسٚخ ذغه ًّٛأكصش يٍ عُح.
*شٓادج طثٛح (األصم) نى ًٚض ػهٗ ذاسٚخ ذغهًٓٛا أكصش يٍ شالشح أشٓش ذصثد أٌ انًرششـػ ذرٕفش ف ّٛانًؤْالخ انثذَٛح
ٔانزُْٛح انًفشٔضح نًٛاسط ٔظٛفرّ تكايم ذشاب انعًٕٓسٚح .
 انٕشائك انًطهٕتح  )1 :اعرًاسج ذششػ ٚرى ذؼًٛشْا يٍ انؼُٕاٌ االنكرشَٔ www.concours.gov.tn ٙشى
طثاػرٓا ٔإيضاؤْا ٔذضًُٓٛا تانًهف.
)َ2غخح يٍ تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح .
)3يضًٌٕ ٔالدج نى ًٚض ػهٗ ذغهًّ  3أشٓش.
)4عٛشج راذٛح ٔاضؽح ٔيفصهح ذرضًٍ كم انرشتصاخ ٔانرعاسب انًُٓٛح نهًرششػ.
)َ5غخح يطاتمح نألصم يٍ انشٓادج انؼهًٛح يصؽٕتح تُغخح يٍ شٓادج انًؼادنح تانُغثح نهشٓائذ األظُثٛح أٔ انشٓائذ
انًغهًح يٍ انًؤعغاخ انرؼهًٛٛح انخاصح .

)َ6غخح يٍ تطالاخ األػذاد نغُٕاخ انذساعح تانرؼهٛى انؼان ٙأٔ انركٕ ٍٚانًُٓ. ٙ
)َ7غخح يٍ شٓادج ػًم أٔ ػمذ ػًم أٔ شٓادج ف ٙانخثشج انًُٓٛح تانُغثح نهز ٍٚعثك نٓى انؼًم تانمطاػ ٍٛانؼاو
ٔانخاص (ذشفك ْزِ انشٓادج إٌ ٔظذخ ٔظٕتا تانُغثح نهز ٍٚنٓى خثشج يُٓٛح تانمطاع انخاص تمائًح ف ٙانخذياخ يطاتمح
نٓزِ انخثشج يٍ انصُذٔق انٕطُ ٙنهضًاٌ االظرًاػ).ٙ
8) 2ظشٔف يرًُثشج ذؽًم انؼُٕاٌ انصؽٛػ نهًرششػ.
 يكاٌ إٚذاع انرششػ ٚ :عة إٚذاع يهفاخ انرششػ ف ٙظشٔف يغهمح ٚكرة ػهٓٛا "يُاظشج إَرذاب يغ ركش االخرصاص
ٔانخطح" ٔػثاسج "الٚفرػ إالّ يٍ لثم نعُح انًُاظشج" ٔرنك يثاششج تًكرة انضثظ انًشكض٘ نهششكح يماتم ٔصم ف ٙرنك أٔ
ػٍ طشٚك انثشٚذ انًضًٌٕ انٕصٕل أٔ ػٍ طشٚك انثشٚذ انغشٚغ تانؼُـــٕاٌ انرانــ : ٙانششكح انٕطُٛح انؼماسٚح نهثالد
انرَٕغٛح نهعُٕب َٓط انشائذ انثعأ٘  3000صفالظ.

