صندوق القروض ومساعدة
الجماعات املحلية

إعالن فتح مناظرة
يعتزم صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية تنظيم مناظرة خارجية باالختبارات النتداب  20مستكتب
–  20مساعد فني  20-مهندس أول هندسة مدنية  20-مهندس أول هندسة إعالمية وفقـا للبيانات التالية:
 -1الخطط المعروضة للتناظر :
الخطة

مستكتب

الشهادة المطلوبة واالختصاص

عدد الخطط
المعروضة

السادسة ثانوي نظام قديم كاملة بنجاح أو الثالثة ثانوي
نظام جديد كاملة بنجاح

20

مقر التعيين
 21بالفرع الجهوي بالقيروان
 21بالفرع الجهوي بالكاف

شهادة مؤهل تقني مهني
مساعد
فني

21

اختصاص صيانة في تكييف الهواء أو صيانة التجهيزات
الكهربائية

 21بالفرع الجهوي بصفاقس

 21بالفرع الجهوي بالقيروان
الشهادة الوطنية لمهندس
03

 21بالفرع الجهوي بسيدي بوزيد

اختصاص هندسة مدنية
مهندس
أول

 21بالفرع الجهوي بتونس
الشهادة الوطنية لمهندس
21

 21بالمقر المركزي للصندوق

اختصاص هندسة إعالمية

 -0الشروط العامة للمشاركة في المناظرة :
يجب على كل من يرغب في الترشح إتباع اإلجراءات التالية :
 الترشح الوجوبي عبر البوابة الوطنية لإلنتداب www.concours.gov.tnو ذلك باختيار الخطة وتعمير استمارة الترشح والمصادقة عليها ثم استخراجها وإمضائها لتضمينها بملف الترشح.
يتعين على كل مترشح االحتفاظ بنسخة من هذه االستمارة لالستظهار بها عند الطلب.
 يجب أن تتوفر في المترشح الشروط العامة و الخاصة لالنتداب المنصوص عليها باألنظمة األساسيةالعامة والخاصة.
 أن يكون المترشح متحصال على الشهادة العلمية المطلوبة والمطابقة لالختصاص المطلوب والمحددةضمن الجدول المبين أعاله.
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 بالنسبة لمناظرات خطة مستكتب ( صنف  ) 4ومساعد فني ( صنف  ) 5يجب أن ال يقل عمرالمترشح  01سنة وال يفوق  05سنة بتاريخ  20جانفي  0209مع تمكين المترشحين الذين تجاوزوا
هذه السن من االنتفاع باالستثناء التنفيل بخمس سنوات من تاريخ تسجيل المترشح بمكتب التشغيل
والعمل المستقل وتطرح من سن المترشح المدة المساوية لفترة العمل المدني الفعلي والمقضاة بصفة
عون مترسم أو وقتي أو متعاقد باإلدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات
الصبغة اإلدارية أو المنشآت العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية وذلك مراعاة ألحكام األمر عدد
 0001المؤرخ في  0سبتمبر  0910المنقح باألمر عدد  0550المؤرخ في  01اوت  0990وفي جميع
الحاالت يجب أال تتجاوز السن القصوى للمترشح في غرة جانفي  0209أربعين ( )42سنة.
 بالنسبة لمناظرات خطة مهندس أول ( صنف  ) 1يجب أن ال يقل عمر المترشح  01سنة وال يفوق 42سنة بتاريخ  20جانفي  0209مع تمكين المترشحين الذين تجاوزوا هذه السن من االنتفاع باالستثناء
ال تنفيل بخمس سنوات من تاريخ تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل وتطرح من سن
المترشح المدة المساوية لفترة العمل المدني الفعلي والمقضاة بصفة عون مترسم أو وقتي أو متعاقد
باإلدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو المنشآت
العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية وذلك مراعاة ألحكام األمر عدد  0200لسنة  0221المؤرخ في
 00أفريل  0221وفي جميع الحاالت يجب أال تتجاوز السن القصوى للمترشح في غرة جانفي 0209
خمس أربعين ( )45سنة.
 -3اآلجال و مكان إيداع ملفات الترشح:
 تاريخ فتح باب الترشحات  01 :سبتمبر 0209 تاريخ غلق باب الترشحات  21 :أكتوبر 0209 تاريخ آخر أجل لقبول الملفات 04 :أكتوبر 0209يجب على الراغبين في الترشح للمناظرة المشار إليها أعاله و الحاصلين على الشهادات واالختصاصات
المطلوبة والمستجيبين لشروط الترشح المبينة أعاله ،إيداع ملفات ترشحهم في ظروف مغلقة تحمل عبارة
"ال يفتح  -مناظرة إنتداب ...... " :الخطة " .......مع ضرورة التنصيص على الظرف الخارجي اسم
ولقب المترشح وعنوانه وذلك مباشرة بمكتب الضبط المركزي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات
المحلية على العنوان التالي 9 ( :نهج المؤازرة حي الخضراء –  1223تونس ).
أوعن طريق البريد السريع أو البريد المضمون الوصول على العنوان التالي  :صندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية  9نهج المؤازرة حي الخضراء –  1223تونس.
 -4إجراءات المشاركة في المناظرة :
الوثائق المكونة لملف الترشح :
بيان الوثيقة

عدد الوثيقة
20

استمارة ترشح يتم تعميرها و سحبها من العنوان اإللكتروني www.concours.gov.tn

02

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

20

سيرة ذاتية واضحة و مفصلة تتضمن كل المعطيات المتعلقة بالمسار التعليمي و المهني للمترشح

24

25

نسخة من الشهادة العلمية ( المذكورة أعاله ) مصحوبة بالنسبة للشهائد األجنبية و الشهائد المسلمة
من المؤسسات التعليمية الخاصة بنسخة من شهادة المعادلة.
بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية  :تقديم نسخة من شهادة تثبت انجاز خدمات فعلية
أو شهادة تسجيل بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل تتضمن تاريخ أول تسجيل مع
تحيين سنوي عمال بأحكام األمر عدد  0200لسنة  0221واألمر عدد  0001المؤرخ في  0سبتمبر
 0910المنقح باألمر عدد  0550المؤرخ في  01اوت .0990
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و يرفض بصفة آلية كل ملف :
 ال تتم فيه عملية الترشح عبر البوابة الوطنية لالنتداب www.concours.gov.tn : إرسال ملف الترشح خارج اآلجال المحددة و يعتمد في ذلك ختم مكتب البريد(دون تجاوز  04أكتوبر )0209ومكتب الضبط المركزي للصندوق دليال على معرفة تاريخ الوصول.
 عدم استيفاء ملف الترشح لجميع الوثائق األساسية المطلوبة (طبقا للجدول أعاله). التصريح الخاطئ ( عدم التطابق بين الملف و المعطيات المصرح بها في المنظومة). الترشح ألكثر من خطة ( يتم اإلقصاء من المناظرة كليا). عدم مطابقة المؤهالت المقترحة من حيث الشهادة العلمية أو االختصاص. اإلدالء بشهادة علمية تقل عن المستوى المطلوب. كل مترشح مدعو للتثبت من صحة البيانات ودقة المعلومات التى يصرح بها باستمارة الترشح عندالولوج إلى الموقع لتسجيل ترشحه وهو مسؤول عن المعطيات التى يدرجها باالستمارة
التي يتم اعتمادها عند تقييم ملفه ،كل معلومة خاطئة أو غير حقيقية تؤدي إلى رفض ملف الترشح .كما
يتم عزل المترشح من الوظيفة إذا ما تم اكتشاف المغالطة بعد عملية اإلنتداب.
كما ال يمكن تعديل البيانات التي تم إدراجها باستمارة الترشح بعد المصادقة عليها والتسجيل النهائي لها.
 -5مراحل إجراء المناظرة :
تتم المناظرة باالختبارات حسب المراحل التالية :
أ  - /يتم فتح وفرز ملفات الترشحات حسب كل خطة ،وكل ملف منقوص الوثائق يعتبر ملغي.
 يتم نشر قائمات المترشحين المقبولين عبر بوابة المناظرات العمومية وعن طريق موقع وابالصندوق وصفحته االجتماعية.
 يتم استدعاء المترشحين المقبولين إلجراء االختبار الكتابي.ب  /اختبار كتابي:
خطة مستكتب
 42 سؤاال في شكل أسئلة متعددة االختيارات ( (QCMباللغة العربية بحساب نقطة عن كل جواب
صحيح مع اختيار إجابة واحدة صحيحة.
خطة مساعد فني
 42 سؤاال في شكل أسئلة متعددة االختيارات ( (QCMباللغة العربية بحساب نقطة عن كل جواب
صحيح مع اختيار إجابة واحدة صحيحة.
خطة مهندس أول هندسة مدنية
 42 سؤاال في شكل أسئلة متعددة االختيارات ( (QCMباللغة الفرنسية بحساب نقطة عن كل جواب
صحيح مع اختيار إجابة واحدة صحيحة.
خطة مهندس أول هندسة إعالمية
 42 سؤاال في شكل أسئلة متعددة االختيارات ( (QCMباللغة الفرنسية بحساب نقطة عن كل جواب
صحيح مع اختيار إجابة واحدة صحيحة.
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 يتم استدعاء الخمسة عشر (  ) 05األوائل الناجحين في االختبار الكتابي والمتحصلين على األقلعلى عدد  02من  42إلجراء االختبار الشفاهي.
ج  /اختبار شفاهي وترتيب المترشحين.
 ترتيب النهائي للنتائج  :عدد الكتابي  +عدد الشفاهي = العدد النهائي للمترشح0
ويتم ترتيب الناجحين في المناظرة والحاصلين على عدد نهائي الذي يساوي أو يفوق  02من  42وفي
صورة التساوي في األعداد النهائية بين أكثر من مترشح يتم اختيار األكبر سنا وفي صورة التساوي يتم
اللجوء إلى القرعة.
استدعاء المترشحين الناجحين لاللتحاق بمراكز تعيينهم بعد استيفاء اإلجراءات القانونية لالنتداب وآجال
االعتراض المحددة بـ ( )25السبعة أيام الموالية لتاريخ النشر.
يتم نشر قائمات المترشحين الذين ستتم دعوتهم الجتياز االختبار الكتابي والشفاهي عبر الموقع اإللكتروني
 www.concours.gov.tnوكذلك عبر موقع واب لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
 www. cpscl.com.tnوصفحته االجتماعية ،مع بيان تاريخ ومكان إجراء االختبار ( عدم االستدعاء يعتبر
إجابة بالرفض على المطلب).
 يمكن دعوة المترشحين عن طريق البريد السريع. تجرى االختبارات الكتابية و الشفاهية بتونس العاصمة. تضبط لجنة المناظرة قائمة المقبولين نهائيا في المناظرة و ذلك ضمن قائمتين :قائمة أصليةوقائمة تكميلية تكون في حدود  % 52من عدد الخطط المفتوحة للتناظر حسب الترتيب التفاضلي
للمعدالت.
 يتم اإلعالن عن نتائج المناظرة،عبر البوابة  .www.concours.gov.tnوكذلك عبر موقعالواب لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية www. cpscl.com.tn :
 -تقدم االعتراضات بخصوص النتائج النهائية في أجل  25أيام من تاريخ النشر.

تقديم الطعون وجوبا عبر البريد السريع أو إيداعها مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي
للصندوق ويكون ختم مكتب البريد دليال على معرفة تاريخ الوصول (  05أيام من تاريخ
النشر).
مالحظات عامة :
-

ال تؤخذ بعين االعتبار جميع المطالب و الملفات الواردة على الصندوق قبل صدور هذا االعالن
أو التي ال تحترم الشروط أو المتطلبات المنصوص عليها بهذه المناظرة.
ال ترجع الملفات المرفوضة ألصحابها.
كل وثيقة يتم إضافتها بعد تاريخ ختم الترشحات ال يتم أخذها بعين االعتبار.
ال يمكن المرور من مرحلة إلى مرحلة أخرى دون توفر عدد من المترشحين ال يقل عن ضعف
عدد الخطط المفتوحة للتناظر.
يتم اللجوء إلى القائمة التكميلية لتعويض حاالت التخلي أو عدم االلتحاق بمركز العمل وذلك في
حدود أجل  1أشهر من تاريخ نشر القائمة األصلية.
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