وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للجنوب
إعالن فتح مناظرة خارجيت
بالملفاث واالختباراث
ذؼـهٍ انشؽكــح انٕطُٛــح انؼماؼٚــح نهثالظ انرَٕكٛح نهدُٕب فرر يُاظؽاخ ضاؼخٛح تانًهفاخ يشفٕػح تاضرثاؼاخ كراتٛح ٔ شفاْٛح الَرعاب  4يرؽشس ٍٛزكة انثٛاَاخ ٔ انشؽٔط انرانٛح:
سمز
المىاظشة

السلك

الشتبت

االختصاص

عذد الخطط
المعشوضت

C.01.2019

ئطاؼ

يرصؽف

شإٌٔ ػماؼٚح

1

انركٛٛؽ

يهسك ئظاؼج

يساقثح

1

يشتشط في المتششح :
 أٌ ٚكٌٕ يرسصال ػهٗ شٓاظج انعؼاقاخ انركُٕنٕخٛح انؼهٛا ( ذمُ ٙقاي )ٙأٔ شٓاظج ػهًٛح يٍانًؽزهــح األٔنــٗ يٍ انرؼهٛى انؼان ٙف ٙاالضرصاص انًطهٕب أٔ شٓاظج يؼاظنـــــح أٔ شٓاظج
ذكُٕٛٚح يُظؽج تٓػا انًكرٕٖ ٔتانُكثح نهًرسصه ٍٛػهٗ شٓائع أخُثٛح أٔ شٓائع يٍ انرؼهٛى انؼانٙ
انطاص ٚرؼ ٍٛػهٓٛى ئؼقال يهفاخ ذؽشسٓى يصسٕتح تشٓائع انًؼاظنح.

يُٓعـ يكاػع

لٛف أؼاضٙ

1

يشتشط في المتششح :
 أن ٚكٌٕ يرسصال ػهٗ شٓاظج انعؼاقاخ انركُٕنٕخٛح انؼهٛا ( ذمُ ٙقاي )ٙأٔ انشٓاظج اندايؼٛحنهركُٕنٕخٛا ف ٙاالضرصاص انًطهٕب أٔ شٓاظج يؼاظنـــــح أٔ شٓاظج ذكُٕٛٚح يُظؽج تٓػا انًكرٕٖ
ٔتانُكثح نهًرسصه ٍٛػهٗ شٓائع أخُثٛح أٔ شٓائع يٍ انرؼهٛى انؼان ٙانطاص ٚرؼ ٍٛػهٓٛى ئؼقال
يهفاخ ذؽشسٓى يصسٕتح تشٓائع انًؼاظنح.

زافع يطاؾٌ
يكاػع

زافع يطاؾٌ يكاػع

1

يشتشط في المتششح :
 أن ٌكون المستوى التعلٌمً للمترشح من السنة الثامنة أساسً (نظام جدٌد) منهاة إلى السنةالثانٌة ثانوي (نظام جدٌد) منهاة أو من السنة الثانٌة ثانوي (نظام قدٌم) منهاة إلى السنة الخامسة
ثانـــوي (نظام قدٌم ) منهاة و من المستحسن ان ٌكون متحصل على رخصة سٌـــاقة صنــــف
"ب " .

C.02.2019

انركٛٛؽ
C.03.2019

C.04.2019

انرُفٛػ

المستوى التعليمي
يشتشط في المتششح :
 أٌ ٚكٌٕ يرسصال ػهٗ شٓاظج االخاؾج انرطثٛمٛح أ يا ٚؼاظنٓا ف ٙاالضرصاص انًطهٕبٔتانُكثح نهًرسصه ٍٛػهٗ شٓائع أخُثٛح أٔ شٓائع يٍ انرؼهٛى انؼان ٙانطاص ٚرؼ ٍٛػهٓٛى ئؼقال
يهفاخ ذؽشسٓى يصسٕتح تشٓائع انًؼاظنح.

مشكز العمل

صفالف

صفالف

صفالف

صفالف

ْػا ٔلع زعظخ انكٍ انمصٕٖ نالَرعاب تأؼتؼ )40 ( ٍٛقُح ػهٗ األكثؽ ف ٙغؽج خاَف ٙيٍ قُح فرر انًُاظؽج تانُكثح نؽذثح يرصؽف،يهسك ئظاؼج ٔ يُٓعـ يكاػع ٔ ًُٚر ف ٙصٕؼج ذدأؾ انًرؽشر انكٍ انمإََٛح نالَرعاب
اقرثُاء نهًشاؼكح ف ٙانًُاظؽج طثما ألزكاو األيؽ ػعظ  1031نكُح  2006يإؼش ف 2006/04/13 ٙانًرؼهك تضثظ أزكاو ضاصح نرسعٚع انكٍ انمصٕٖ ٔ ضثظ كٛفٛح ازركاتٓا نرًك ٍٛزايه ٙانشٓاظاخ انؼهٛا يٍ انًشاؼكح فٙ
انًُاظؽاخ انطاؼخٛح أٔ يُاظؽاخ انعضٕل ئنٗ يؽازم انركٕ ٍٚنالَرعاب ف ٙانمطاع انؼًٕي ٙػهٗ أٌ ال ذردأؾ انكٍ انمصٕٖ نهًرؽشر ضًكا ٔ أؼتؼ )45( ٍٛقُح ف ٙغؽج خاَف ٙيٍ قُح فرر انًُاظؽج.
أيا تانُكثح نؽذثح زافع يطاؾٌ يكاػع فمع زعظخ انكٍ انمصٕٖ نالَرعاب تطًف ٔ ثالث )35 ( ٍٛقُح ػهٗ األكثؽ ف ٙغؽج خاَف ٙيٍ قُح فرر انًُاظؽج ٔ ًُٚر ف ٙصٕؼج ذدأؾ انًرؽشر انكٍ انمإََٛح نالَرعاب اقرثُاء
نهًشاؼكح طثما ألزكاو األيؽ ػعظ  1229نكُح  1982يإؼش ف 1982/09/02 ٙانًرؼهك تأزكاو اقرثُائٛح ضاصح تانًشاؼكح ف ٙيُاظؽاخ االَرعاب انطاؼخٛح ػهٗ أٌ ال ذردأؾ انكٍ انمصٕٖ نهًرؽشر اؼتؼ )40( ٍٛقُح ف ٙغؽج خاَفٙ
يٍ قُح فرر انًُاظؽج.
مالحظت ٚ :دة ذمعٚى شٓاظج ذؽقٛى يٍ يكرة انرشغٛم أٔ اإلظالء تًا ٚفٛع انمٛاو تأػًال يعَٛح فؼهٛح ف ٙانمطاع انؼًٕي ٙتانُكثح نهػ ٍٚذدأؾٔا انكٍ انمصٕٖ نهرؽشر.
فؼهٗ انؽاغث ٍٛف ٙانرؽشر نهًُاظؽج انًشاؼ ئنٓٛا أػالِ ٔانساصه ٍٛػهٗ انشٓاظاخ ف ٙاالضرصاصاخ انًطهٕتح انًُصٕص ػهٓٛا تٓػا اإلػالٌ ٔانًكردٛث ٍٛنشؽٔط ٔ يماٛٚف انرؽشر انًصازثح نّ  ،ذؼًٛؽ االقرًاؼج
انًٕضٕػح ػهٗ غيرٓى ػٍ تؼع ٔخٕتا ػثؽ انثٕاتح انٕطُٛح نإلَرعاب ٔ www.concours.gov.tnغنك تاضرٛاؼ انطظ ج ( انؽذثح ) ٔذؼًٛؽ اقرًاؼج انرؽشر ٔانًصاظلح ػهٓٛا ثى اقرطؽاخٓا ٔئيضائٓا نرضًُٓٛا تًهف انرؽشر ٔك ّم
يرؽشر يعػٕ ئنٗ انرثثد يٍ ظلح انًؼهٕياخ انًعَّٔح ػهٗ ْاذّ االقرًاؼج لثم ذكدٛهٓا تانًُظٕيح ٔزعظ آضؽ ذاؼٚص نهركدٛم يوم .2020/01/10
ٔٚدة ئٚعاع يهفاخ انرؽشر ف ٙظؽٔف يغهمح ٚكرة ػهٓٛا "مىاظشة اوتذاب مع ركش الشتبت واالختصاص " ٔػثاؼج "ال يفتح إالّ مه قبل لجىت المىاظشة" ٔغنك يثاشؽج تًكرة انضثظ انًؽكؿ٘ نهشؽكح يماتم ٔصم ف ٙغنك أٔ
 3000صفالف ٔ ٚؼرًع ف ٙغنك ضرى يكرة انثؽٚع أ ضرى يكرة انضثظ
ػٍ طؽٚك انثؽٚع انًضًٌٕ انٕصٕل أٔ ػٍ طؽٚك انثؽٚع انكؽٚغ تانؼُـــٕاٌ انرانــ : ٙانشؽكح انٕطُٛح انؼماؼٚح نهثالظ انرَٕكٛح نهدُٕب َٓح انؽائع انثدأ٘
انًؽكؿ٘ نهشؽكح.
ٔلع ز ّعظ آضؽ أخم نمثٕل انًهفاخ يوم .2020/01/17
ويتكون ملف التششح مه الوثائق التاليت :
 )1اقرًاؼج ذؽشر ٚرى ذؼًٛؽْا يٍ انؼُٕاٌ االنكرؽَٔ www.concours.gov.tn ٙثى طثاػرٓا ٔئيضاؤْا ٔذضًُٓٛا تانًهف.
َ )2كطح يٍ تطالح انرؼؽٚف انٕطُٛح.
 )3يضًٌٕ ٔالظج نى ًٚض ػهٗ ذكهًّ  3أشٓؽ.
 )4قٛؽج غاذٛح ٔاضسح ٔيفصهح ذرضًٍ كم انرؽتصاخ ٔانرداؼب انًُٓٛح نهًرؽشر.
َ )5كطح يطاتمح نألصم يٍ انشٓاظج انؼهًٛح يصسٕتح تُكطح يٍ شٓاظج انًؼاظنح تانُكثح نهشٓائع األخُثٛح أٔ انشٓائع انًكهًح يٍ انًإقكاخ انرؼهًٛٛح انطاصح ٔتانُكثح نططح زافع يطاؾٌ يكاػع انًطهٕب اإلظالء تُكطح يٍ شٓاظج يعؼقٛح
ذثثد انًكرٕٖ انرؼه ًٙٛنهًرؽشر.
َ )6كطح يٍ تطالح أػعاظ ايرساٌ انثاكانٕؼٚا ٔ َكطح يٍ تطالح أػعاظ قُح انرطؽج ذرضًُاٌ ٔخٕتا انًؼعل انؼاو انكُٕ٘ تانُكثح نططح يرصؽف  ،يهسك ئظاؼج ٔ يُٓعـ يكاػع ٔ تانُكثح نططح زافع يطاؾٌ يكاػع انًطهٕب اإلظالء تثطالح
أػعاظ آضؽ قُح ظؼاقٛح يُٓاج ٔ ف ٙصٕؼج ػعو االؼذماء ئنٗ انًؽزهح انثإَٚح ٚ ،كرظٓؽ انًرؽشر تثطالح أػعاظ آضؽ قُح ظؼاقٛح يُٓاج تانًؽزهح االػعاظٚح .
َ )7كطح يٍ شٓاظج ػًم أٔ ػمع ػًم أٔ شٓاظج ف ٙانطثؽج انًُٓٛح تانُكثح نهػ ٍٚقثك نٓى انؼًم تانمطاػ ٍٛانؼاو ٔانطاص (ذؽفك ْػِ انشٓاظج ئٌ ٔخعخ ٔخٕتا تانُكثح نهػ ٍٚنٓى ضثؽج يُٓٛح تانمطاع انطاص تكشف  CNSSيطاتك
نٓػِ انطثؽج يٍ انصُعٔق انٕطُ ٙنهضًاٌ االخرًاػ.)ٙ
 4 )8ظؽٔف يرًُثؽج ذسًم انؼُٕاٌ انصسٛر نهًرؽشر.
مالحظـت ٚ )1 :ؽفض ٔخٕتا ك ّم يطهة ذؽشر ال ٚرضًٍ ئزعٖ انٕثائك انًػكٕؼج أٔ غٛؽ يطاتك نشؽٔط انرؽشر نهًُاظؽج أٔ ذدأؾ آخال لثٕل انًطانة انًػكٕؼج أػالِ كًا ال ذؼرًع يطانة انشغم انٕاؼظج لثم ذاؼٚص هزا اإلعالن.
 )2تؼع انُداذ ف ٙانًُاظؽج ٔلثم يثاشؽج انؼًم ٚدة ػهٗ ك ّم يرؽشر ئذًاو يهفّ تانٕثائك انرانٛح :
 -1يضًٌٕ يٍ قدم انكٕاتك انؼعنٛح نى ًٚض ػهٗ ذاؼٚص ذكه ًّٛأكثؽ يٍ قُح.
 -2شٓاظج طثٛح (األصم) نى ًٚض ػهٗ ذاؼٚص ذكهًٓٛا أكثؽ يٍ ثالثح أشٓؽ ذثثد أٌ انًرؽشـر ذرٕفؽ ف ّٛانًإْالخ انثعَٛح ٔانػُْٛح انًفؽٔضح نًٛاؼـ ٔظٛفرّ تكايم ذؽاب اندًٕٓؼٚح.

