الجمهورية التونسية
وزارة المالية

مقــــــرر
من وزيرة المالية مؤرخ في  06جانفي  2017يتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجية باالختبارات النتداب
محلّلين بوزارة المالية.

إن وزيرة المالية؛

بعد إطالعيا عمى الدستور؛
وعمى القانوف عػدد  112لسنػة  1983المؤرخ في  12ديسمبر  1983والمتعمؽ بضبط النظاـ األساسي العاـ ألعواف

وخاصة
تممتو
المحميػة والمؤسسػات
الدولػة والجماعػات
العموميػة ذات الصبغة اإلدارّيػة وعمى جميع ّ
ّ
ّ
ّ
النصوص التي نقحتو أو ّ
المرسوـ عػدد  89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر 2011؛
وعمى القانوف التوجييي عدد  83لسنة  2005المؤرخ في  15أوت  2005والمتعمؽ بالنيوض باألشخاص المعوقيف
تـ تنقيحو بالقانوف عػدد  41لسنة  2016المؤرخ في  16ماي 2016؛
وحمايتيـ كما ّ
وعمى األمر عدد  1229لسنػة  1982المؤرخ في  02سبتمبػر  1982والمتعمؽ بأحكػاـ إستثنائيػة خاصة بالمشاركػة في
تـ إتمامػو باألمر عػدد  1551لسنػة  1992المؤرخ في  28أوت 1992؛
مناظرات االنتداب الخارجيػة مثممػا ّ
وعمى األمر عدد  365لسنة  1999المؤرخ في  15فيفري  1999والمتعمؽ بضبط النظاـ األساسي الخاص بسمؾ محمّمي

تممتو وخاصة األمر عدد
و ّ
تقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية وعمى جميع النصوص التي نقّحتو أو ّ
المؤرخ في  21جانفي  2009؛
ّ

 112لسنة 2009

السف القصوى
وعمى األمر عدد  1031لسنة  2006المؤرخ في  13أفريؿ  2006والمتعمؽ بضبط أحكاـ
خاصة لتحديد ّ
ّ
وضبط كيفية احتسابيا لتمكيف حاممي الشيادات العميا مف المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخوؿ إلى مراحؿ

التكويف لالنتداب في القطاع العمومي؛

المؤرخ في  11مارس  2016والمتعمّؽ بتفويض بعض صالحيات رئيس
وعمى األمر الحكومي عدد  300لسنة 2016
ّ
الحكومة إلى وزير المالية؛
المؤرخ في  21مارس  2016والمتعمّؽ بضبط أحكاـ استثنائية لالنتداب في
وعمى األمر الحكومي عدد  372لسنة 2016
ّ
قطاع الوظيفة العمومية بعنواف سنة  2016؛
المؤرخ في  27أوت  2016والمتعمّؽ بتسمية رئيس الحكومة وأعضائيا؛
وعمى األمر الرئاسي عدد  107لسنة 2016
ّ
وعمى مكتوب و ازرة الوظيفة العمومية والحوكمة عدد  3/10281بتاريخ  31أوت  2016والمتعمّؽ بالترخيص في انجاز

المؤرخ في  21مارس . 2016
مجموع خطط االنتداب المتبقية طبقا ألحكاـ األمر عدد  372لسنة 2016
ّ
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قررت ما يلي:
ّ
الفصل األول:

تفتح المناظرة الخارجية باإلختبارات النتداب محمّميف لممترشحيف الذيف تتوفر فييـ الشروط الواردة

بالنظاـ األساسي الخاص بسمؾ محمّمي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية ،والمحرزيف عمى شيادة األستاذية أو شيادة

التصرؼ أو شيادة معادلة ليا.
المطبقة في
اإلجازة (نظاـ إمد) عمى األقؿ في اإلعالمية أو اإلعالمية
ّ
ّ

األوؿ مف األمر
ويمكف أف يتر ّشح لممناظرة البالغوف مف العمر أربعوف (  )40سنة عمى األكثر وفؽ مقتضيات الفصؿ ّ
السف القصوى وضبط كيفية
عدد  1031لسنة 2006
المؤرخ في  13أفريؿ  2006والمتعمّؽ بضبط أحكاـ خاصة لتحديد ّ
ّ
احتسابيا لتمكيف حاممي الشيادات العميا مف المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخوؿ إلى مراحؿ التكويف

لالنتداب في القطاع العمومي.

المؤرخ في  28أوت  1992والمتعمّؽ بإتماـ األمر
وتحتسب السف القصوى وفؽ أحكاـ األمر عدد  1551لسنة 1992
ّ
المؤرخ في  02سبتمبر  1982والمتعمّؽ بأحكاـ استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات االنتداب
عدد  1229لسنة  1982و ّ

الخارجية كما يمي :

 .1ابتداء مف سنة تسجيؿ المتر ّشح بمكتب التشغيؿ والعمؿ المستقؿ بعنواف طالب شغؿ أو ترّبص تأىيمي لمحياة
المينية بالنسبة لممناظرات التي تفتح خالؿ الخمس (  )05سنوات التي تمي التسجيؿ شرط تحيينو ،وفي جميع
 )45سنة في ّأوؿ جانفي مف سنة فتح

السف القصوى لممترشح خمسة وأربعوف (
الحاالت يجب أال تتجاوز ّ
المناظرة.

 .2كما تطرح مف سف المترشح المدة المساوية لفترة العمؿ المدني الفعمي والمقضاة بصفة عوف مترّبص أو مترسـ
أو وقتي أو متعاقد باإلدارات العمومية أو بالجماعات المحمية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو

بالمنشآت العمومية أو بالمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية.

الفصل  :2تفتح المناظرة الخارجية المذكورة أعاله بمقرر مف وزيرة المالية ويضبط ىذا اؿمقرر:
 عدد الخطط المعروضة لمتناظر حسب الواليات، -تاريخ غمؽ قائمة الترشحات،

 -تاريخ ومكاف إجراء اإلختبارات،

 مكاف إيداع الترشحات أو عنواف إرساليا بواسطة البريد مضموف الوصوؿ.تقوـ اإلدارة بنشر مقرر فتح المناظرة في شكؿ بالغ يودع بالوكالة الوطنية لمتشغيؿ والعمؿ المستقؿ وعبر الموقع اإللكتروني

يوميتيف بالمّغة العربية وصحيفة يومية بالمّغة الفرنسية وبكؿ الوسائؿ األخرى المساعدة
يتـ نشره بصحيفتيف ّ
لو ازرة المالية ،كما ّ
عمى تبميغ المترشحيف المعنييف بالمناظرة .
الفصل  : 3يجب عمى المترشحيف لممناظرة المشار إلييا أعاله تعمير
يوضع عمى ذـ تيـ.

إستمارة التر ّشح عمى العنواف اإللكتروني الذي

الفصل  :4يرفض وجوبا كؿ مطمب تر ّشح يصؿ بعد غمؽ قائمة الترشحات.
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يصرح بيا باستمارة التر ّشح عند الولوج
مدعو
الفصل  :5كؿ متر ّشح
لمتثبت مف ّ
ّ
صحة البيانات ودقّة المعمومات التي ّ
ّ
إلى الموقع لتسجيؿ تر ّشحو ،وىو مسؤوؿ عف المعطيات التي يدرجيا بيذه اإلستمارة التي يقع اعتمادىا عند تقييـ ممفّو ،وال

تـ ادراجيا باستمارة التر ّشح بعد المصادقة عمييا والتسجيؿ النيائي ليا.
يمكف تعديؿ البيانات التي ّ
تـ
كؿ معمومة خاطئة أو غير حقيقية ّ
يتـ عزؿ المتر ّشح مف الوظيفة إذا ما ّ
تؤدي إلى رفض ممؼ التر ّشح ،كما ّ
اكتشاؼ المغالطة بعد عممية اإلنتداب.

الفصل  :6ك ّؿ متر ّشح مدعو وجوبا إلى طبع استمارة التر ّشح وذلؾ قبؿ نياية غمؽ سج ّؿ الترشحات وتضاؼ ىذه
اإلستمارة إلى ممؼ المتر ّشح في صورة قبوؿ ممفّو بصفة ّأو ّلية ،وال يمكف بعد انتياء آجاؿ التسجيؿ النفاذ إلى الموقع لمتر ّشح

أو الستخراج استمارة التر ّشح.

سجميا المتر ّشح عف طريؽ الموقع اإللكتروني لمو ازرة.
الفصل  :7ال تقبؿ أي مطالب تتعمّؽ بتعديؿ المعطيات التي ّ
تحصؿ عميو كؿ
الفصل  :8يتـ ترتيب المترشحيف حسب والية التعييف ووفقا لممجموع الشخصي التقديري الذي
ّ

متر ّشح.

 8سالؼ الذكر وذلؾ حسب عدد

تتـ دعوة المترشحيف الذيف تحصموا عمى المراتب األولى وفقا لمفصؿ
الفصل ّ :9
الخطط المعروضة لمتناظر بكؿ والية قصد تقديـ ممفاتيـ مباشرة أو إرساليا بواسطة البريد مضموف الوصوؿ مع اإلعالـ

بالبموغ مصحوبة بالوثائؽ التالية :

 )1نسخة مف استمارة الترشح،

الوطنية،
 )2نسخة مف بطاقة التعريؼ
ّ

 )3مضمونا( )02والدة لـ يمضي عمى تاريخ تسمّميما أكثر مف ثالثة ( )03أشير في تاريخ غمؽ قائمة التر ّشحات،

تتضمف صورة شمسية لو حديثة العيد،
 )4سيرة ذاتية لممتر ّشح ممضاة مف قبمو
ّ
 )5نسخة طبؽ األصؿ مف الشيادة العممية المطموبة مصحوبة بالنسبة إلى الشيائد األجنبية أو الشيائد الممنوحة مف

الجامعات الخاصة بشيادة معادلة ليا،

 )6نسخ طبؽ األصؿ مف كشوفات األعداد لسنوات الدراسة بالتعميـ العالي:
ولمسنة الرابعة بنجاح) ،
 بالنسبة لحاممي شيادةّ
لمسنة الثالثة بنجاح ّ
األستاذية (كشؼ األعداد ّ
ولمسنة الثالثة بنجاح) ،
لمسنة الثانية بنجاح ّ
 -بالنسبة لحاممي شيادة اإلجازة في إطار نظاـ إمد (كشؼ األعداد ّ

 )7نسخة مطابقة لألصؿ مف شيادة البكالوريا،

 )8شيادة ترسيـ بصفة طالب شغؿ مسمّمة مف قبؿ مكتب التشغيؿ والعمؿ المستقؿ لـ يمضي عمى تاريخ تسميميا

مترسـ أو متعاقد باإلدارات
أكثر مف ثالثة (  )03أشير أو شيادة تثبت العمؿ المدني الفعمي بصفة عوف مترّبص أو
ّ
غرة جانفي . )2016
العمومية (بالنسبة للمتر ّ
شح الذي تجاوز  40سنة في تاريخ ّ
ّ
العقمية و ّأنو قادر عمى ممارسة وظائؼ
مؤىالتو البدنية ومداركو
أف المتر ّشح يتمتّع بجميع ّ
ّ
 )9شيادة طبية تثبت ّ

مينية بالعالقة مع الخطّة المتر ّشح إلييا بكامؿ أنحاء الجميورية،
ّ
سجؿ السوابؽ العدلية لـ يمضي عمى تاريخ تسميميا أكثر مف ثالثة
 )10بطاقة عدد ( 3األصؿ) مستخرجة مف ّ

( )03أشير في تاريخ غمؽ قائمة التر ّشحات ،أو وصؿ يثبت إيداع مطمب لمحصوؿ عمى ىذه البطاقة ،شريطة أف يستظير
باألصؿ قبؿ إتماـ إجراءات التعييف في مركز العمؿ.
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كما يمكف عند الضرورة طمب وثائؽ أخرى حسب خصوصية المناظرة .

بمقرر مف وزيرة المالية طبقا ألحكاـ الفصؿ 6
يتـ تقييـ ممفات المترشحيف مف قبؿ لجنة تضبط تركيبتيا ّ
الفصل ّ :10
المؤرخ في  21مارس  2016والمتعمّؽ بضبط أحكاـ استثنائية لالنتداب في
مف األمر الحكومي عدد  372لسنة 2016
ّ
عدة لجاف فرعية تتولّى
قطاع الوظيفة العمومية بعنواف سنة  ، 2016ويمكف لرئيس لجنة المناظرة عند االقتضاء تكويف ّ
إجراء االختبار الشفاىي لمقبوؿ النيائي.

الفصل  :11تضبط قائـ ات المترشحيف المخوؿ ليـ حؽ المشاركة في المناظرة حسب والية التعييف مف قبؿ وزيرة

المالية وذلؾ بعد دراسة ممفات التر ّشح مف قبؿ لجنة المناظرة التي تـ تعيينيا لمغرض.

كما تضبط قائـ ات وعدد المترشحيف المقبوليف حسب والية التعييف الجتياز االختبار الشفػاىي لمقبػوؿ النيػائي مف قبؿ

وزيرة المالية بإقتراح مف أعضاء لجنة المناظرة.

الفصل  :12تجرى المناظرة الخارجية إلنتداب محمّميف بو ازرة المالية عمى مرحمتيف:
 )1المرحلة األولى:

تفاضميا وفقا لممقاييس المعتمدة في احتساب المجموع الشخصي
يتـ ترتيب المترشحيف حسب االختصاص والوالية
ّ
التقديري لممتر ّشح والمتعمقة بػ ػ ػ:
 -سف المترشح،

 سنة التخرج الموافقة لممستوى العممي المطموب لمرتبة المعروضة لمتناظر،معدؿ سنوات الدراسة بالتعميـ العالي،
 ّالتميز في شيادة الباكالوريا،
ّ -

كما يمكف ألعضاء المجنة إضافة مقاييس أخرى تتالئـ وخصوصية كؿ خطة.

 )2المرحلة الثانية  :اختبار شفاهي للقبول النهائي:

يتـ تحديد عدد المترشحيف الذيف يقع استدعاؤىـ إلجراء االختبار الشفاىي لمقبوؿ النيائي بالرجوع إلى عدد الخطط
المراد سد شغورىا حسب والية التعييف والذي يضمف معو توسيع مجاؿ التنافس واختيار األجدر واألكفأ مف بيف المترشحيف
ويتـ ترتيبيـ حسب األولوية طبقا

لممناظرة .

لممجموع الشخصي التقديري لكؿ متر ّشح حسب المقاييس الواردة بالمرحمة األولى

سنا.
فإف األولوية تكوف ألكبرىـ ّ
واذا تساوى متر ّشحاف أو أكثر في المجموع الشخصي التقديري ّ
الفصل  :13تتـ دعوة المترشحيف حسب عدد الخطط المفتوحة لمتناظر بكؿ والية و طبقا لما ورد بالفصؿ السابؽ

إلجراء االختبار الشفاىي لمقبوؿ النيائي.
ويتمثّؿ االختبار في عرض شفاىي حوؿ موضوع يسحب عف طريؽ القرعة مف البرنامج الممحؽ بيذا المقرر يعكس

مدى دراية المتر ّشح بالمواضيع المتعمّقة باالختصاص تميو مناقشة مع أعضاء المّجنة.

وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبداؿ السؤاؿ يقسـ العدد الذي أسند إليو عمى إثنيف.

الفصل  :14يجرى االختبار الشفاىي بالمغة العربية أو بالمغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
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المحددة لإلختبار الشفاىي عمى النحو التالي:
المدة
ّ
يقع ضبط ّ
اإلختبار الشفاهي

المدّ ة

التحضير

 30دقية

العرض

 15دقيقة

المناقشة

 15دقيقة

الفصل  :15ال يمكف أف يوجد تحت تصرؼ المترشحيف طيمة مدة إجراء االختبار الشفاىي ال كتب وال نشريات وال
تقرر لجنة المناظرة خالؼ ذلؾ.
جواؿ وال أي مستند آخر ميما كاف نوعو ما لـ ّ
مذكرات وال ىاتؼ ّ
التتبعات الجزائية لمحؽ العاـ،
تـ ضبطوا بصفة قطعية ،زيادة عمى ّ
الفصل  :16ينتج عف كؿ غش أو محاولة غش يّ
طرد المترشح حاال مف قاعة االمتحاف والغاء االختبار الذي أجراه وحرمانو مف المشاركة ؿمدة خمس (  )5سنوات في كؿ
مناظرة أو امتحاف إداري الحؽ.

يتـ ىذا الحرماف بمقتضى مقرر مف وزيرة المالية وباقتراح مف لجنة المناظرة.

القيـ أو الممتحف الذي تفطف إلى الغش أو محاولة الغش.
ويتـ إعداد تقرير مفصؿ مف قبؿ ّ
الفصل  :17يمنح لالختبار الشفاىي عددا مرقما يتراوح بيف الصفر ( )0والعشريف (. )20

المتكوف مف العدد المسند
الفصل  :18تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحيف وفقا لمجموع النقاط المتحصؿ عميو و ّ
لتقييـ ممؼ التر ّشح (المجموع الشخصي التقديري) والعدد المسند في االختبار الشفاىي  ،وتضبط ضوارب كؿ اختبار كما
يمي:

الضارب

نوعية االختبار
األولي( :المجموع الشخصي التقديري)
 -Iاختبار القبول ّ
تقييم ملف التر ّشح وفق المقاييس المضبوطة بالفصل 12
 -IIاختبار شفاه ي للقبول النهائي:

()1
()2

يتحصؿ عمى مجموع نقاط في االختباريف يساوي ثالثوف (
ال يمكف التصريح بالقبوؿ النيائي ألي متر ّشح لـ
ّ
نقطة عمى األقؿ ما لـ تقرر لجنة المناظرة خالؼ ذلؾ.

)30

سنا.
واذا تحصؿ عدة مترشحيف عمى نفس المجموع مف النقاط في اإلختباريف تكوف األولوية ألكبرىـ ّ

الفصل  :19تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحيف حسب الجدارة ووالية التعييف وتقترح :

تـ قبوليـ بصفة نيائية.
أ – القائـ ات األصمية في المترشحيف الذيف ّ
ب -القائـ ات التكميمية  :يتـ إعداد ىذه القائـ ات في حدود  % 50عمى أقصى تقدير مف عدد المترشحيف المسجميف

بالقائـ ات األصمية لتمكيف اإلدارة عند اإلقتضاء مف تعويض المترشحيف المسجميف بالقائـ

بمراكز عمميـ.
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ات األصمية الذيف لـ يمتحقوا

الفصل  :20تضبط بصفة نيائية القائـ ات األصمية لممترشحيف المقبوليف نيائيا في المناظرة الخارجية النتداب
محمّميف والقائمات التكميمية مف قبؿ وزيرة المالية.

الفصل  :21تقوـ اإلدارة بالتصريح بالقائـ ات األصمية واستدعاء المسجميف بيا

لاللتحاؽ بمراكز عمميـ ،وبعد

انقضاء أجؿ شير عمى أقصى تقدير بداية مف تاريخ التصريح بالقائـ ات األصمية يتعيف التنبيو عمى المتخمفيف بأف عمييـ
االتصاؿ باإلدارة في أجؿ أقصاه  15يوما أو يعتبروف رافضيف لالنتداب ويحذفوف مف قائـ ات المترشحيف الناجحيف في
المناظرة ويرسؿ ىذا التنبيو بواسطة رسالة مضمونة الوصوؿ مع اإلشعار بالتسميـ.

ويتـ التشطيب عمى أسماء المسجميف بالقائـ ات األصمية الذيف لـ يمتحقوا بمراكز عمميـ رغـ التنبيو عمييـ وتعويضيـ

بالمترشحيف المسجميف بالقائـ ات التكميمية وذلؾ حسب الترتيب التفاضمي بيذه القائـ ات وحسب والية التعييف.

وينتيي العمؿ بالقائـ ات التكميمية في أجؿ ستة ( )06أشير عمى أقصى تقدير بعد التصريح بالقائـ ات األصمية.

الفصل  :22يخضع المنتدبوف الجدد الناجحوف في المناظرة إلى تكويف تأىيمي لمحياة المينية بالمدرسة الوطنية
لممالية.

الفصل  :23تقوـ الو ازرة بنشر كامؿ مراحؿ إنجاز المناظرة عمى الموقع اإللكتروني لو ازرة المالية.

تونس في ...................
وزيرة المالية
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