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تاريخ ختم
الرتشحات

الوثائق املطلوبة

شروط الرتشح

يجب عىل ر
المتشح أن يكون:
*متحص ل ل ل ل ل ل ل ع ل ل ل ل ل ل للىل ش ل ل ل ل ل ل ل ا
 2022/03/18الباكالوري للا أو شل ل ا موا ل للة أو
شل ل ل ل ل ل ل ل ا تك ي ي ل ل ل ل ل ل للة م ل ل ل ل ل ل ل ل
بالمستوى سالف الذك .
*أن يكل ل للون ل ل ل ل م ل ل ل الوم ل ل ل 18
سل ل ة ولل ل تج للاو سل ل خمس للة
وثالث للون  )35س ل ة ع للىل األ للت
م ل للا م اع ل للا أ ل للام األم ل ل ع ل ل
 1229لسل ل ة  1982المل ل ر
02س ل ل ل ل ل ل تمت  1982المتول ل ل ل ل ل ل
بأ للام اس للة ا ية بالمش للاركة
م اظ ات االنت اب الخارجية.

يجب عىل ر
المتشحي للم اظ المشار إلي ا أعللالت جسللجي ت شللحات عل بول عللت المو للا
االلكل ل رلتوا المول ل للحل ل م ثل ل س للحب اس للتمار ر
التشل للح و رس للال ا بواس للسة رس للالة م للمونة
الوصول ما اإلشللوار بللالبل باسل السللي ر لللد بل يللة لي يللة عللىل الو للوان الم صللو عليل
أسف هذا وتكون االستمار م فقة وج با بملف ت م الوثا التالية:
*اسللتمار ت شللح للت تومتهللا وسللح ا م ل المو للا االلكل رلتوا ل وابللة الم للاظ ات الوموميللة
)) www.concour.gov.tn
*نسخة م بسا ة التوريف الوط ية
*نسل للخة مصل للور م ل ل الش ل ل ا الولميل للة مصل للح بة بال سل للبة إ الش ل ل ا األج يل للة ش ل ل ا
موا لة
ر
المتشح وع وان
*ظ فان خالصان مولوم التي يحمالن اس
*ش ا تثبت إنجا خ مات م نيللة فوليللة أو شل ا ت سللي بأ ل م اتللب الةشللحي بال سللبة
ر
للمتشح الذي تجاو الس القانونية بصفة طالب شح ل يمللع عللىل تللاريل للم جسللليم ا أ للت
ت للاري للم خ للت ر
التش للحات لس للر م ل ه للذت الخ ل مات م ل الس ل القانوني للة
م ل ثالث للة أش ل
القصوى للمون باألم .

مالحظات هامة:الن ت إي اع ا ر
*ال تقب الملفات ر
مباش بمكتب ال بط الم كزي لبل ية لي ية أو ل تت م جميا الوثا

المسل بة أو الوار بو غل

* ت س مسالب ر
التشح باس السي ر لد بل ية لي ية عىل الو وان التا  :شارع الح يب بور يبة  8090 -لي ية
المتشح ر
*يجب عىل ر
التشح لخسة وا

التشحات وتوتم لج ة الم اظ خت التي لتح ي تاري للم إرسال ملف ر
ا مة ر
التشح

ظ ف محل ما كتابة رتبة ر
التشح وعبار ال يفتح إال م

ب لج ة الم اظ ).

.

املراجع:✓ قرار رئيس بلدية قليبية مؤرخ يف  2021/10/25يتعلق بفتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب كتبة تصرف بالسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية بعنوان سنة 2021

✓ قرار رئيس بلدية قليبية مؤرخ يف  2021/8/21يتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة اخلارجية باالختبارات النتداب كتبة تصرف بالسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية

من رئيس بلدية قليبية مؤرخ يف  2021/8/21يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية باالختبارات النتداب
ر
المشتك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية.
كتبة تصف بالسلك اإلداري
إن رئيس بلدية قليبية
بعد اإلطالع عىل الدستور ,
وعىل القانون عدد  29لسنة  2018المؤرخ يف  09ماي  2018المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ،
األساس ألعوان الدولة
سمب  1983والمتعلق بضبط النظام
وعىل القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ يف  12دي ر
ي
الت تممته أو نقحته وخاصة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعىل جميع النصوص ي
ديسمب  2011والقانون عدد  27لسنة  2021المؤرخ يف  07جوان ،2021
المرسوم عدد  89لسنة  2011المؤرخ يف 23
ر
ديسمب  1957المتعلق بإحداث بلدية قليبية.
و عىل األمر عـ121ـدد لسنة  1957المؤرخ يف 13
ر
ـبتمب  1982المتعلـ ــق بأحكـ ــام اسـ ــلمنارية بالممـ ــار ة يف منـ ــا رات
وع ل للىل األمـ ــر عـ ــدد  1229لسـ ــنة  1982المـ ــؤرخ يف 02سـ ـ ر
االنتداب الخارجية المتمم باألمر عدد  1551لسنة  1992المؤرخ يف  28أوت ، 1992
وعللىل األمــر عــدد  428لســنة  2007المــؤرخ يف  06مــار  2007المتعلــق بضـبط اإلطــار العــام لضــبط المنــا رات الخارجيــة
الت تنظمها اإلدارات العمومية،
باالختبارات لالنتداب ومنا رات الدخول إىل مراحل التكوين ي
ـاس الخـاص بالسـل اإلداري
وعلىل األمـر عـدد  115لسـنة  2020المـؤرخ يف 25فيفـري 2020المتعلـق بضـبط النظـام األس ي
الممبك لإلدارات العمومية،
الحكوم عدد  291لسنة  2019المؤرخ يف  22مار
وعىل األمر
ي

 2019المتعلق بضبط صيغ و آليات االنتداب

والبقية و البسيم بالبلديات،
ـبتمب  2019المتعل ــق بكيفي ــة تأل ي ــق األحك ــام المتعلق ــة
وع للىل منم ـور وزي ــر الم ــؤون المحلي ــة وال ــة ع ــدد 14بت ــاريـ ـ  18س ـ ر
بضبط صيغ وآليات االنتداب والبقية والبسيم بالبلديات،
قـــرر مـــا يـــلي
تاـل بالســل
الفصللا الو  :يضــبط اــلا الق ـرار يفيــة تنظــيم المنــا ر الخارجيــة باالختبــارات لالنتــداب يف رتبــة تاتــف ـ
اإلداري الممبك لإلدارات العمومية ببلدية قليبية.
تاـل بالس ــل اإلداري المم ــبك ل ــإلدارات العمومي ــة للمبش ــح
ـ
الفصل للا  :2تف ــتم المن ــا ر الخارجي ــة النت ــداب تب ــة
المح ــرزين ع ــىل ش ــهاد الباكالوري ــا أو ش ــهاد معادل ــة ،أو ش ــهاد تكويني ــة منظ ــر بالمس ــتوا س ــال

ال ــل ر ،وال ــللن ل ــم تتج ــاوز

سنهم خمسة وثالثون ( )35سنة .
وي ــتم تق ــدلر الس ــن القص ــوا بداي ــة م ــن ت ــاريـ ـ اللس ــجيل بمكت ــف اللم ــغيل وذلـ ـ بالنسـ ـبة إىل المن ــا رات المفتوح ــة خ ــالل
تىل تاريـ ـ الا اللسجيل.
الت ي
الخمس سنوات ي
وف ص ــور ع ــدم اس ــجيل المبش ــم يف مكت ــف ام ــغيل ل ــتم تق ــدلر الس ــن القص ــوا ل ـوم غ ــر ج ــان ي م ــن الس ــنة ال ـ يـت تف ــتم فيه ــا
ي
المنا ر .

الفصا  :3تفتم المنا ر الخارجية الممار اليها ألعاله بقرار من رريس بلدية قليبية.
ويضبط الا القرار :
عدد الخألط المعروضة للتنا ر
تاريـ ـ ختم قارمة البشحات
تاريـ ـ فتم المنا ر
الفص لا  :4يجــف عــىل المبشــح للمنــا ر الممـار إليهــا أعــاله اســجيل ترشــحاتهم عــن بعــد عـ رـب الموقــع االلدــبو ي المعــد
للغرض ثـم سـحف اسـتمار البشـم و إرسـالها بواسـألة رسـالة مضـمونة الوصـول مـع اإلشـعار بـالبلو عـىل العنـوان المنصـوص
عليه بقرار فتم المنا ر وتكون االستمار مرفقة وجوبا بمل لتضمن الوثارق التالية :
أ * عند الرتشح للمناظرة :
اس ـ ـ ـ ـ ــتمار ترش ـ ـ ـ ـ ــم (ل ـ ـ ـ ـ ــتم تعمبا ـ ـ ـ ـ ــا وس ـ ـ ـ ـ ــح ها م ـ ـ ـ ـ ــن الموق ـ ـ ـ ـ ــع االلد ـ ـ ـ ـ ــبو ي ل واب ـ ـ ـ ـ ــة المن ـ ـ ـ ـ ــا رات العمومي ـ ـ ـ ـ ــة
)) www.concour.gov.tn
نسخة من بألاقة التعري الوطنية
نسخة مصور من المهاد العلمية مصحوبة بالنسبة إىل المهارد األجنبية بمهاد معادلة
البيد يحمالن اسم المبشم وعنوانه
رفان خالصان معلوم ر
شهاد تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهاد ترسيم بأحـد مكاتـف اللمـغيل بالنسـبة للمبشـم الـلي تجـاوز
السن القانونية بصفة طالـف شـغل لـم يمـ عـىل تـاريـ ـ اسـليمها أ كـب مـن ثالثـة أشـهر يف تـاريـ ـ خـتم البشـحات
لألرح مد اله الخدمات من السن القانونية القصوا للمعت باألمر.
ال تقبــل الملف ــات ال ـ يـت ل ــتم إي ــداعها مب ــا ب بمكت ــف الض ــبط المر ـ ي للبلدي ــة المعني ــة أو ال ــوارد بع ــد غل ــق قارم ــة
البشحات.
ب * بعد النجاح يف املناظرة :
 .1مضمون من سجل السوابق العدلية (األصل) لم يم عىل تاريـ ـ اسليمه أكب من ثالثة ( )03أشهر
 .2مضمون والد (األصل) لم يم عىل تاريـ ـ اسليمه أكب من ثالثة( )03أشهر
 .3صورتان شمس تان حدلثتان
 .4نسخة مألابقة لألصل من المهاد العلمية أو ما يعادلها.
 .5شهاد ط يـة لـم يمـ عـىل تـاريـ ـ اسـليمها أ كـب مـن ثالثـة أشـهر تثبـت أن المبشـم تتـوفر فيـه المـؤاالت البدنيـة
واللانية المفروضة ليمار و يفته بكامل تراب الجمهورية مسلمة من قبل مؤسسة عمومية للصحة.
البيـد ال ـي ــع أو لـم لتضـمن جميـع
البيـد مضـمون الوصـول أو ر
الفصا  :5لرف وجوبا تل مأللف ترشم لم يصل عـن طريـق ر
البي ــد لتحدي ــد ت ــاريـ ـ إرس ــال
الوث ــارق المم ــار إليه ــا بالفص ــل الراب ــع (الفق ــر اأا) م ــن ا ــلا الق ـرار  ،وتعتم ــد لجن ــة المن ــا ر خ ــتم ر
مل البشم.
الفصا  :6تضـبط قارمـة المبشـح المخـول لهـم حـق الممـار ة يف المنـا ر بصـفة نهاريـة مـن قبـل ررـيس البلديـة و بـاقباح
من لجنة المنا ر .
الفصل للا  : 7ا ب ـ ـل ع ــىل المن ــا ر الخارجي ــة المم ــار إليه ــا أع ــاله لجن ــة تض ــبط تر يبته ــا بق ــرار م ــن ال ــوزير المكلـ ـ بالم ــؤون
المحلية وتتوىل اله اللجنة بالخصوص :
 اقباح قارمة المبشح المخول لهم حق الممار ة يف المنا ر دراسة الملفات و اال ب ال عىل سب االختبارات ترتيف المبشح حسف الجداراقباح قارمة المبشح الللن يمكن ق ولهمالفصا  :8امتمل المنا ر الخارجية الممار إليها أعاله عىل االختبارات التالية:
اختبار الق ول األو يىل
اختبار الق ول النها ي

يىل :
لتم إجراء اله االختبارات تما ي
* اختبار القبول األولي :
 اختبار تا ر ي لتعلق باإلدار التونسية المد  3 :ساعات الضارب 2:يجرا الا االختبار وجوبا باللغة العربية يف أربــع صفحات عىل أقىص تقدلر وال تؤخل بع االعتبـار الصـفحات ال يـت
تزيد عىل الا العدد األقىص
األوىل عـن طريـق مكاتيـف فرديـة أو عـن طريـق اإلعـالن يف مقـر
لتم إعالم المبشح النـاجح يف اختبـار الق ـول
ي
اإلدار بمكان إجراء اختبار الق ول النها ي و تاريخه.
وىل بالملحق المصاحف لهلا القرار.
يضبط برنامج االختبار األ ي
* اختبار القبول النهائي :
البنــامج الملحــق بهــلا القـرار تليــه محادثــة مــع أعضــاء لجنــة المنــا ر  ،يقــع
 اختبــار شــفا ي حــول موضــو لؤخــل مــن روف صور ما إذا رغف المبشم يف إبدال السؤال يقسم العدد اللي يسند إليه عىل اثن .
اختيار السؤال عن طريق السحف ي
يىل :
تضبط المد المحدد لهلا االختبار و الضوارب تما ي
المدة

نوعية االختبار

الضارب

عدد النقاط

اختبار شفا ي :
*التحضب

 20دقيقة

ع ـ ــدد ل ـ ــباوح بـ ـ ـ

*العرض

 20دقيقة

والع ب ين ()20

*الحوار

 20دقيقة

الص ـ ــفر ()0

1

ويجري الا االختبار باللغة العربية أو اللغة الفرنسية حسف اختيار المبشم.
الفصا  :9تعرض االختبارات عىل مصحح

اثن

و يسند إىل تل اختبار عدد لباوح ب

الصفر ( )0و الع ب ين (.)20

و يكون العدد النها ي مساويا للمعدل الحسا ر ي للعددلن المسندلن.
وف صور ما إن تان الفارق ب
ي

العددلن يفوق األربــع( )4نقاط تتم إعاد إصالح االختبار من قبل مصحح

ويكون العدد النها ي مساويا للمعدل الحسا ر ي للعددلن األخبين.
األوىل رف
الفصا  :10لنتج عن الحصول عىل عدد دون الستة( )6عىل ع ب ين ( )20يف اختبار الق ول
ي
الفصا  :11تتم دعو جميع المبشح الناجح

اثن

ق ول المبشم.

األوىل إلجراء االختبار المفا ي .
يف اختبار الق ول
ي

الفصا :12ال يمكن التاي ــم بق ول أي مبشم نهاريا أن لم لتحصل عىل مجمو من النقاط يساوي المالث
عىل األقل بالنسبة إىل مجمو االختبارين (المفا ي والدتا ر ي ).
و إذا تحصل مبشح

آخرين ،

أو أكب عىل نفس المجمو من النقاط يف جميع االختبارات تكون األولوية ألك ربام سنا .

( )30نقألة

الفصا  :13ال يمكن أن لوجد تحت تال المبشح

طيلة مد إجراء االختبارات ال تف و ال ن ب يات وال مل رات وال

أي مسلند مهما تان نوعه مالم تقرر لجنة المنا ر خالل ذل .
الفصا :14لنتج عن تل غش أو محاولة غش تم ضبألها بصفة قألعية زياد عن التلبعات الج ارية للحق العام طرد
الت أجرااا و حرمانه من الممار ة لمد خمس ( )05سنوات يف تل
المبشم حاال من قاعة االمتحان وإلغاء االختبارات ي
منا ر أو امتحان إداري الحق.
ويتم الا الحرمان بمقتىص قرار من السلألة المؤالة للل .
ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن اللي تفألن إىل الغش أو محاولة الغش.
الفصا :15تتوىل لجنة المنا ر ترتيف المبشح تفاضليا حسف الحاصل النها ي لمعدل االختبار الدتا ر ي و المفا ي
وتقبح قارمت يف المبشح الللن يمكن ق ولهم بصفة نهارية :
أ-القائمة األصلية :
تتض ــمن أس ــماء المبش ــح المق ــول نهاري ــا يف المن ــا ر حس ــف ترتي ــف الج ــدار طبق ــا للحاص ــل النه ــا ي ال ــلي تحص ــل علي ــه
وف حدود عدد الخألط المعروضة للتنا ر.
المبشم ي
ب-القائمة التكميلية :
لــتم إعــداد اــله القارمــة يف حــدود  %50عــىل أقىصـ تقــدلر مــن عــدد المبشــح
عند االقتضاء من تعوي

المبشح

الناجح

المســجل

بالقارمــة األصــلية لتمك ـ

اإلدار

و الللن لم يلتحقوا بمراك عملهم.

الفص لا  :16تض ــبط بص ـفة نهاري ــة القارمــة األص ــلية و القارمــة التكميلي ـة للمبشــح

نهاريــا يف المن ــا ر الخارجي ــة

المق ــول

النتداب تبة تال بالسل اإلداري الممبك لإلدارات العمومية من قبل رريس بلدية قليبية.
الفصا  :17تقوم بلدية قليبية بالتاي ــم بالقارمة األصلية و استدعاء المسجل

بها لاللتحاق بمراك عملهم.

وبعد انقضاء أجل ثالثون ( )30لوما عىل أقىص تقدلر بدايـة مـن تـاريـ ـ التاـي ــم بالقارمـة األصـلية ،تتـوىل اإلدار التن يـه عـىل
المتخلف

بواسألة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باللسليم بأن عليهم االلتحاق بمراك عملهم يف أجل أقصـاه خمسـة

ع ب ـ ـ ( )15لومـ ــا أو يعتـ ـ رـبون رافض ـ ـ
بالمبشح

المسجل

لللسـ ــمية ويحـ ــلفون مـ ــن قارمـ ــة المبشـ ــح

بالقارمة التكميلية وذل

النـ ــاجح

يف المنـ ــا ر ويـ ــتم تعويض ـ ـهم

التفاضىل .
حسف البتيف
ي

وينته العمل بالقارمة التكميلية ستة ( )06أشهر عىل أقىص تقدلر من تاريـ ـ التاي ــم بالقارمة األصلية .
ي
الفصا  :18لن ب الا القرار بالجريد الرسمية للجماعات المحلية.

رئيس البلدية
جما الحجام

ملح ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لق
برنامج اختبارات المناظرة الخارجية النتداب كتبة تصف
ر
لمشتك لإلدارات العمومية
المنتمي إىل السلك اإلداري ا

-1اختبار القبول األولي :
كتاب يتعلق باإلدارة التونسية:
*اختبار ي
✓ مهام مختلف الوزارات
✓ مهام الوالية
✓ مهام البلدية

-2اختبار القبول النهائي :
شفاه حو :
* اختبار
ي
✓ الثقافة العامة
الساس العام لعوان الوظيفة العمومية
✓ النظام
ي
✓ مجلة الجماعات المحلية

من رئيس بلدية قليبية مؤرخ يف  2021/10/25يتعلق بفتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب كتبة تصف بالسلك الداري
المش رتك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية بعنوان سنة .2021

إن رئيس بلدية قليبية
بعد الطالع عىل الدستور ,
بتدابي استثنائية ،
وعىل األمر عدد  117لسنة  2021المؤرخ يف  2021/9/22المتعلق
ر
وعىل القانون عدد  29لسنة  2018المؤرخ يف  09ماي  2018المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ،
األساس ألعوان الدولة
ديسمي  1983والمتعلق بضبط النظام
وعىل القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ يف 12
ر
ي
الت تممته أو نقحته وخاصة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعىل جميع النصوص ي
ديسمي  2011والقانون عدد  27لسنة  2021المؤرخ يف  07جوان
المرسوم عدد  89لسنة  2011المؤرخ يف 23
ر
، 2021
ديسمي  1957المتعلق بإحداث بلدية قليبية.
و عىل األمر عـ121ـدد لسنة  1957المؤرخ يف 13
ر
ـاس الي ــاص بالس ــل اإلداري
وعل للىل األم ــر عـ ـ115ـ ــدد لس ــنة  2020الم ــؤرخ يف  2020/02/25المتعل ــق بض ــبط النظ ــام األس ـ ي
المشيك لإلدارات العمومية،
ـبتمي  1982المتعل ـ ـق بأحك ـ ــام اس ـ ــتثنائية بالمش ـ ــار ة يف من ـ ــا رات
وعل ل للىل األم ـ ــر ع ـ ــدد  1229لس ـ ــنة  1982الم ـ ــؤرخ يف 02س ـ ـ ر
االنتداب اليارجية المتمم باألمر عدد  1551لسنة  1992المؤرخ يف  28أوت ،1992
وعللىل األمــر عــدد  428لســنة  2007المــؤرخ يف  06مــار  2007المتعل ـق بضــبط اإلرــار العــام لضــبط المنــا رات اليارجيــة
الت تنظمها اإلدارات العمومية،
باالختبارات لالنتداب ومنا رات الدخول إىل مراحل التكوين ي
وعللىل األم ــر الحكــو ي ع ـدد  291لس ــنة  2019المــؤرخ يف  22م ــار  2019المتعلــق بض ــبط صــي وآلي ــات االنتــداب واليقي ــة
واليسيم بالبلديات،
وعىل األمر عدد  137لسنة  2021المؤرخ يف  2021/10/11المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعىل األمر عدد  138لسنة  2021المؤرخ يف  2021/10/11المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وع للىل األم ــر ع ــدد  197لس ــنة  2021الم ــؤرخ يف  2021/11/23المتعل ــق بح ــوز وةارل الش ــؤون المحلي ــة وإحال ــة مش ــموالتها
وإلحاق هياكلها المر زية والجهوية بوةارل الداخلية،
ـبتمي  2019المتعل ــق بكي ي ــة تط ي ــق األحك ــام المتعلق ــة
وع للىل منش ـور وةي ــر الش ــؤون المحلي ــة وال ــة ع ــدد 14بت ــاريـ ـ  18س ـ ر
بضبط صي وآليات االنتداب واليقية واليسيم بالبلديات،
وعىل قرار رئيس بلدية قليبية المؤرخ يف  2021/08/21المتعلق بضبط ي ية تنظيم منا رل خارجية باالختبارات النتداب
تبة تصز بالسل اإلداري المشيك لإلدارات العمومية ل ائدل بلدية قليبية بعنوان سنة .2021
قـــرر مـــا يـــلي
ت تح ببلدية قليبية ول ائدتها يوم  19أفريل  2022واأليام الموالية منا رل خارجية باالختبارات لالنتداب يف
رتبة كاتب تصز بالسل اإلداري المشيك لإلدارات العمومية بعنوان سنة .2021
اثني .
 2حدد عدد اليطط المراد سد شغورها
بيطتي( )2ر
ر
 3يقع ختم اليشحات يوم  18مار .2022
يلغ هوا القرار سابقه المؤرخ يف .2021/08/21
4
ي
رئيس البلدية
جمال الحجام

