
 الجمهورية التونسية      

 وزارة الشؤون المحلية و البيئة 

 قــــرار 

يتعلق بضبط كيفية تنظيم و برنامج اإلمتحان   2019جويلية  15مؤرخ في  رئيسة بلدية القلعة الصغرى  من

بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات مستكتب إدارة في رتبة  7و 6و 5المهني إلدماج العملة المنتمين لألصناف 

 العمومية لفائدة بلدية القلعة الصغرى  

 ، رئيسة بلدية القلعة الصغرى   إن

  بعد اإلطالعها  على الدستور ،  

 ،المتعلق بمجلة الجماعات المحلية  2018ماي  9المؤرخ في  2018لسنة   29و علـــى القانون األساسي  عدد  -

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان  1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112و على القانون عدد  -

أو تممته   الدولة و الجماعات  المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية و على جميع النصوص التي نقحته 

 ،  2011بر سبتم 23المؤرخ في  2011لسنة  89و خاصة المرسوم عدد 

و المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة  1985أكتوبر  05المؤرخ في  1985لسنة  1216و على األمر عدد  -

 ضمن إطارات الموظفين ، 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري  1998أفريل  13المؤرخ في  1998لسنة  834و األمر عدد  -

المؤرخ  2012لسنة  2362على جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة األمر عدد  المشترك لإلدارة العمومية و

 ،  2012أكتوبر  10في 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك  1998ديسمبر  18المؤرخ في  1998لسنة  2509و على األمر عدد  -

 ة اإلدارية ،عملة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغ

المتعلق بتسمية رئيس الحكومة             2016أوت  27المؤرخ في  2016لسنة  107و على األمر الرئاسي عـــدد  -

 و أعضائها ، 

 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة  2018نوفمبر  14المؤرخ في  2018لسنة  125و على األمر الرئاسي عدد  -

المتعلق بضبط صيغ واليات االنتداب و الترقية      2019مارس  22المؤرخ في  2019لسنة  291و على األمر عدد  -

 و الترسيم بالبلديات ، 

 رر ما يلي ــــــــــق

فاي  7و 6و  5:يضبط هذا القرار كيفية تنظيم و برناامج اإلمتحاان المهناي إلدمااج العملاة المنتماين لألصاناف  1الفصل 

 المشترك لإلدارات العمومية لفائدة البلديات .بالسلك اإلداري مستكتب إدارة رتبة 

 العملة المترسمون :  رتبة مستكتب إدارةيمكن أن يشارك في اإلمتحان المهني لإلدماج في : 2الفصل 

 قل و المرتبون بالصنف الخامس على األ -

 لترشحات ( سنوات في الخدمة المدنية الفعلية عند تاريخ ختم ا 05و الذين قضوا على األقل خمس )  -

 و الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم اإلبتدائي و أتموا بنجاح السنة الثالثة على األقل من التعليم الثانوي .  -

 أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم األساسي على األقل  -

 أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه أعاله  -

بلدياة المهني المشار إليه أعاله بقرار من رئيس البلدية و لفائدة األعوان الراجعين بالنظر إلى  : يفتح اإلمتحان 3الفصل 

 . القلعة الصغرى دون سواها 

 و يضبط هذا القرار : 

 عدد الخطط المعروضة للتناظر  -

 تاريخ غلق قائمة الترشحات  -

 تاريخ اجراء اإلختبارات  -

 لمهنية بقرار من وزير الشؤون المحلية و البيئة تضبط تركيبة لجنة اإلمتحانات ا : 4الفصل 

يجب على المترشحين لإلمتحان المهني المشار إلياه اعااله أن يودعاوا مطالاب ترشاحهم لادى البلدياة المعنياة :  5الفصل 

 مصحوبة بالوثائق التالية : 

تلخيص مفصل و مدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية و العسكرية عند االقتضاء التي قام بها المترشح و يكون هذا  -

 التلخيص ممضى من قبل رئيس اإلدارة او من ينوبه 

 نسخة مطابقة لألصل من قرار اإلنتداب في الوظيفة العمومية  -

 مر في صنفه نسخة مطابقة لألصل من قرار ترسيم المعني باأل -



الضابط دلايال  : يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات و يكون تاريخ التسجيل بمكتب6الفصل 

 رسال او الوصول على معرفة تاريخ اإل

   : تضبط قائمة المترشحين المخولة لهم حق المشاركة في اإلمتحان المهني بصفة نهائياة مان قبال رئايس البلدياة 7الفصل

 اقتراح من لجنة المناظرة و ب

 : : يشتمل اإلمتحان المهني على اإلختبارات التالية  8الفصل 

 عوان الدولة إختبار في الثقافة العامة حول الحياة المهنية أل -1

 اختبار تطبيقي حسب اختيار المترشح يتعلق أما :  -2

  بالتصرف في الموظفين 

  أو التصرف في العتاد 

  أو التصرف في المالي 

 تبارات بالملحق المصاحب لهذا خضبط برنامج اإل

 المدة و الضوارب المحددة لكل اختبار مفصلة كاآلتي : 

 الضارب المدة نوعية اإلختبار

 1 س(2ساعتان ) اختبار في الثقافة العامة حول الحياة المهنية ألعوان الدولة 

 اختبار تطبيقي حسب اختيار المترشح يتعلق أما : 

 بالتصرف في الموظفين أو التصرف في العتاد أو بالتصرف المالي 

 1 س(2ساعتان )

 تجرى اإلختبارات سواء باللغة العربية أو اللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح  : 9الفصل

           (0: يعاارا اإلختباااران علااى مصااححين اثنااين و يسااند إلااى كاال اختبااار عاادد ماارقم يتااراوح بااين الصاافر )10الفصللل 

 ( و يكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي العديدين الممنوحين  20و العشرين )

ح اإلختباار مان قبال مصاححين اثناين ( نقااط تاتم إعاادة إصاال4رق بين العددين الممنوحين يفاوق األرباع )او إذا كان الف

 اآلخرين خرين و يكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين آ

 ( رفض صاحبه 20( على العشرين )6ينتح عن كل عدد دون الستة ):  11الفصل 

( 20ال يمكن التصريح بالقبول النهائي ألي مترشح أن لم يحارز علاى مجماون مان النقااط يقادر بعشارين ) : 12الفصل 

 .ختبارات اإلن نقطة على األقل بالنسبة لمجمو

ختبارات تكون األولوية ألقادمهم فاي الصانف ، لمجمون من النقاط بالنسبة لكل اإلفإن تحصل عدة مترشحين على نفس ا

 .فإذا تساوت هذه االقدمية تعطى األولوية ألكبرهم سنا 

ختبااارات ال كتااب و ال نشااريات و ال جااراء اإلإصاارف المترشااحين طيلااة ماادة : ال يمكاان أن يوجااد تحاا  ت 13الفصللل 

 .ما لم تقرر لجنة المناظرة خالف ذلك مستند مهما كان نوعه  يمذكرات و ال أ

 دينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعياة زياادة عان التتبعاات الجةائياة للحاق العاام طار : 14الفصل 

( سنوات فاي 05جراها و حرمانه من المشاركة لمدة خمس )أالمترشح حاال من قاعة اإلمتحان و إلغاء اإلختبارات التي 

     حان اداري الحق و يقع هذا التحجير بمقتضى قارار مان رئايس البلدياة و بااقتراح مان لجناة اإلمتحاان كل مناظرة أو امت

 .و يقع اعداد تقرير مفصل من قبل القيم او الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش

 اح من لجنة المناظرة تضبط قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية من قبل رئيس البلدية و باقتر : 15الفصل 

  : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .  16الفصل 

 رئيسة البلدية                    

 سميحة بوراوي 

 

 



 

 قــــــــحـــــــلـــــــــم

 
 اإلدارة و الحياة المهنية للموظف :  -1

 عوان الدولة النظام األساسي العام أل 

  نظام التقاعد ألعوان الدولة 

 

  اإلختبار التطبيقي : -2

  التصرف في الموظفين* 

  ).... إعداد قرار إداري ) انتداب ، إلحاق ، عدم مباشرة 

  إعداد ملحوظة أو محضر جلسة 

 درس ملف إداري 

  

  التصرف في العتاد :* 

  درس ملف يتعلق بإبرام صفقة عمومية 

  تعهد و تسيير مستودن السيارات العمومية 

  اإلعتناء بالبناءات و ترميمها 

 

  التصرف المالي :* 

  إعداد مشرون ميةانية خلية إدارية 

  إعداد الةام بالدفع 

  إعداد إذن بالدفع 

 

 

 


