اجلمهورية التونسية

وزارة الفالحة واملوارد املائية
والصيد البحري
ديـوان احلـبوب

بالغ مناظرة خارجية النتداب عملة
بديوان الحبوب
يعلن ديوان الحبوب عن فتح مناظرة خارجية النتداب  85عامال وذلك وفقا للبيانات التالية :
-1

صنف
اإلنتداب

عون تنفيذ
صنف 1

عون تنفيذ
صنف 2

األصناف واالختصاصات املطلوبة :

الخطة

عدد الخطط
املفتوحة
للتناظر

عامل
يدوي

21

أعوان
تنظيف

3

املستوى التعليمي /الشهادة
العلمية املطلوبة

مستوى إبتدائي.

مستوى مرحلة أولى من التعليم األساسي
(نظام جديد ) أو ما يعادلها (نظام قديم)

حارس
38

عون تنفيذ
صنف 3

عون فني

8

مستوى السنة أولى ثانوي بنجاح أو
الثانية ثانوي (نظام جديد ) أو ما يعادلها
(نظام قديم)

1

وصف الخطة
مر اكزالتعيين األولية
عامل قادر على القيام
بأعمال يدوية بسيطة
لمعاضدة عون مختص
بمراكز وخزانات
الديوان.

تونس ،بن عروس،
بنزرت ،زغوان  ،قابس.

عامل قادر على القيام
بأعمال تنظيف بمختلف
المصالح المركزية
بالديوان .

تونس

عامل قادر على
الحراسة بالليل والنهار
بالمصالح المركزية
والجهوية للديوان
عامل قادر على القيام
بأعمال فنية بمراكز و
مخابر و خزانات
الديوان على غرار
أعمال صيانة،لحام ،أخذ
عينات ....

تونس ،بن عروس،
بنزرت ،زغوان  ،قابس
 ،سيدي بو زيد ،سوسة ،
منوبة  ،المهدية  ،مدنين
 ،تطاوين.

منوبة ،سوسة.

الخطة
عدد الخطط
املفتوحة للتناظر

املستوى التعليمي /الشهادة
العلمية املطلوبة

عون
إداري

7

مستوى السنة الرابعة ثانوي(نظام جديد)
أو ما يعادلها (نظام قديم).

سائق
عربة وزن
خفيف

6

أعوان مختصون لهم مستوى السنة
الرابعة ثانوي(نظام جديد ) أو ما يعادلها
( نظام قديم ) (+رخصة سياقة ب ).

سائق
عربة وزن
ثقيل

2

أعوان مختصون لهم مستوى السنة
الرابعة ثانوي (نظام جديد ) أو ما يعادلها
( نظام قديم ) ( +رخصة سياقة ج مع ه  /د
).

صنف اإلنتداب

عون تنفيذ
صنف 4

المجموع العام

وصف الخطة
مركزالتعيين األولي
عامل قادر على القيام
بأعمال إدارية بسيطة
على غرار تسجيل
معطيات يدويا أو على
الحاسوب أو مسك
ملفات.

تونس ،بن عروس،
سوسة.

تونس  ،بنزرت ،
صفاقس.
سياقة العربات الخفيفة
والشاحنات

تونس  ،بن عروس
 ،أريانة.

85

 تاريخ فتح الترشحات  01 :جويلية 2019 تاريخ غلق الترشحات  21 :جويلية  2019بدخول الغاية. -1الشروط العامة للترشح للمشاركة في املناظرة:
تضبط الشروط العامة الجتياز املناظرة على النحو التالي:
 أن يكون املترشح حامال للجنسية التونسية.ّ
 أن يكون املترشح متمتعا بكامل حقوقه املدنية.ّ
ّ
ّ
 يجب على املترشح أن تتوفر فيه املؤهالت البدنية والسمعية والبصرية للخطة املترشح إليها. أن يلتزم املترشح بالعمل في كامل تراب الجمهورية. -2الشروط الخاصة إلجتياز املناظرة:
 توفر املستوى التعليمي املطلوب. بالنسبة للسواق  :رخصة سياقة متحصل عليها منذ سنتين( )2أو أكثر في تاريخ ختم الترشحات . السن القصوى للمترشح  40سنة في غرة جانفي من سنة فتح املناظرة مع مراعاة أحكام األمر عدد 1229لسنة  1982املؤرخ في  02سبتمبر 1982املتمم باألمر عدد  1551لسنة 1992بتاريخ  28أوت 1992
حيث يجب على املترشح الذي تجاوز السن القانونية االستظهار في ملف ترشحه بشهادة تثبت إنجاز
خدمات مدنية فعلية بصفة عون متربص أو مترسم أو متعاقد أو وقتي باإلدارات واملؤسسات أو
املنشآت العمومية أو بشهادة ترسيم بمكتب التشغيل .
 -الترشح لخطة عمل واحدة من بين الخطط املفتوحة للتناظر.

2

 -3التسجيل :
 يقوم املترشح بتعمير وطباعة استمارة الترشح عبر موقع الواب www.oc.com.tnقبل تاريخ آخر أجلللتسجيل و يحتفظ باالستمارة حتى يتمكن من إرفاقها بامللف عند الطلب.
 املترشح مسؤول عن املعطيات التي يدرجها بهذه االستمارة التي يقع اعتمادها عند تقييم ملفه. ال تؤخذ بعين االعتبار جميع املطالب وامللفات الواردة على ديوان الحبوب قبل صدور هذا البالغ أو التيلم تحترم شروط املناظرة بما في ذلك التسجيل الوجوبي بموقع واب ديوان الحبوب. www.oc.com.tn
 -4مراحل تنظيم املناظرة:
املرحلة األولى:
 يتم استخراج قائمة املترشحين بعد تاريخ غلق الترشحات عبر موقع واب ديوان الحبوب.www.oc.com.tn

 يتم ترتيب املترشحين آليا ترتيبا تفاضليا حسب املعدل الشخص ي املتحصل عليه والذي يحتسبحسب املقاييس التالية بالنسبة لكل صنف :
 مقاييس تقييم ملفات املترشحين :العدد املسند للملف  :يسند لكل مترشح في كل خطة معروضة للتناظر عدد حسب امللف املقدم ال
يتجاوز 100نقطة طبقا للجداول التالية :
*عون تنفيذ صنف ( : 1عامل يدوي)
العدد المسند

المستوى التعليمي المطلوب
من السنة األولى ابتدائي إلى السنة الثانية ابتدائي

60

من السنة الثالثة ابتدائي الى السنة الرابعة ابتدائي

80

من السنة الخامسة إلى السنة السادسة ابتدائي

100

في حالة التساوي يتم إختيار المترشح األصغر سنا.

*عون تنفيذ صنف ( : 2عون تنظيف-حارس)
المستوى التعليمي المطلوب
مستتتوا الستتنة الستتابعة أساستتي (نظتتام يديتتد منهتتاة
دون نجاح أو ما يعادلها (نظام قديم
مستوا الستنة الستابعة أساستي (نظتام يديتد بنجتاح
أو ما يعادلها (نظام قديم

العدد المسند
55
60

مستتتوا الستتنة الثامنتتة أساستتي (نظتتام يديتتد منهتتاة
دون نجاح أو ما يعادلها (نظام قديم

75

مستوا السنة الثامنة أساسي (نظام يديد بنجتاح أو
ما يعادلها(نظام قديم

80

مستتتوا الستتنة التاستتعة أساستتي (نظتتام يديتتد منهتتاة
دون نجاح أو ما يعادلها (نظام قديم

95

مستوا الستنة التاستعة أساستي (نظتام يديتد بنجتاح
أو ما يعادلها (نظام قديم

100

في حالة التساوي يتم اختيار المترشح األصغر سنا.
3

*عون تنفيذ صنف ( 3:عون فني)

العدد المسند

المستوى التعليمي المطلوب
مستتتوا الستتنة األولتتى بتتانوي بنجتتاح ( نظتتام
يديد أو ما يعادلها (نظام قديم
مستوا السنة الثانية بتانوي منهتاة دون نجتاح
( نظام يديد أو ما يعادلها (نظام قديم
مستتتوا الستتنة الثانيتتة بتتانوي بنجتتاح ( نظتتام
يديد أو ما يعادلها(نظام قديم

60
80
100

في حالة التساوي يتم اختيار المترشح األصغر سنا.

* عون تنفيذ صنف ( : 4عون إداري ،سائق وزن خفيف ،سائق وزن ثقيل)
المستوى التعليمي المطلوب

العدد المسند

مستوا السنة الرابعة بانوي منهاة دون نجاح (نظام
يديد أو ما يعادلها (نظام قديم +رخصة سياقة ب بالنسبة
لسائق عربة خفيفة أو رخصة سياقة ج مع ه  /د بالنسبة لسائق
عربة ثقيلة.

80

مستوا السنة الرابعة بانوي منهاة دون نجاح (نظام
يديد أو ما يعادلها (نظام قديم  +رخصة سياقة ب
بالنسبة لسائق عربة خفيفة أو رخصة سياقة ج مع ه  /د بالنسبة

لسائق عربة ثقيلة +.شهادة إببات كفاءة مهنية في
المكتبية أو اإلعالمية بالنسبة إلى العون اإلداري أو
شهادة في اإلسعافات األولية بالنسبة للسواق.

100

في حالة التساوي يتم اختيار المترشح األصغر سنا.

 يتم دعوة 06أضعاف عدد الخطط املفتوحة للتناظر من املرتبين تفاضليا لتقديم ملفاتهم التي يجبأن تتضمن كل الوثائق املطلوبة التالية:
-

الوثائق املطلوبة:

إستمارة ترشح تسحب من موقع الواب  www.oc.com.tnالخاص باملناظرة ممضاة.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ّ
نسخة مطابقة لألصل من الشهادة املدرسية التي تثبت املستوى التعليمي املطلوب
للمترشح حسب الرتبة املعنية بالتناظر مع وجوب مصادقة املندوبية الجهوية للتربية
ذات النظر بالنسبة للشهادات املدرسية املسلمة من املؤسسات التعليم الخاصة.
نسخة من شهادة إثبات كفاءة مهنية في املكتبية أو اإلعالمية بالنسبة لألعوان اإلداريين
(صنف  )4إن توفرت.
بالنسبة للسواق نسخة من رخصة السياقة تتضمن الصنف املطلوب باإلضافة إلى
شهادة اإلسعافات األولية إن وجدت.
بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية االستظهار في ملف ترشحه بشهادة تثبت
إنجاز خدمات مدنية فعلية بصفة عون متربص أو مترسم أو متعاقد أو وقتي باإلدارات
4

واملؤسسات أو املنشآت العمومية أو بشهادة ترسيم بمكتب التشغيل لم يمض على تاريخ
تسليمها  3أشهر في تاريخ ختم الترشحات.
 تتم دعوة املترشحين املقبولين في املرحلة األولى إلى تقديم ملفاتهم بمكتب الضبط املركزي لديوانالحبوب أو عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع على العنوان :
ديوان الحبوب  30شارع أالن سفــاري  1002تونس
ال يفتح مناظرة انتداب " عون صنف  . ....اختصاص" ............
مالحظة  :يمكن للجنة املناظرة عند االقتضاء دعوة املترشحين لتقديم وثائق إضافية أو التثبت من
املعطيات املصرح بها لدى الهياكل املعنية ,إذ ثبت لديها أي إخالل بمقتضيات وشروط االنتداب من
طرف املترشح فإنه يتم إقصاء ملف ترشحه آليا.
يرفض كل ملف:
ّ
 ال يحتوي على كافة الوثائق املطلوبة للترشح. غير مطابق ملا ّتم تضمينه باستمارة الترشح.
 ال يحتوي على شهادة تستجيب للمستوى التعليمي واالختصاص املطلوبين بقائمة الخطة املفتوحةللتناظر.
 مخالف ألحد النقاط املبينة بشروط الترشح.ّ
 يتم نشر النتائج األولية لهذه املرحلة من املناظرة في حدود  03اضعاف عدد الخطط املفتوحة متى توفرذلك عن طريق موقع واب ديوان الحبوب  www.oc.com.tnو بصفة موازية على موقع البوابة الخاصة
بالقطاع العمومي www.concours.gov.tn
 يفتح باب قبول االعتراضات ملدة  5ايام بداية من تاريخ نشر النتائج مع العلم أنه ال تقبل أي اعتراضاتبعد اآلجال ّ
املحددة.
ويتم تقديم االعتراضات إما مباشرة بمكتب الضبط املركزي لديوان الحبوب أو عبر البريد من خالل
مراسلة مضمونة الوصول على العنوان التالي :ديوان الحبوب العنوان 30 :شارع أالن سفــاري
 1002تونس  .ويتم البت في االعتراضات الواردة في اآلجال من قبل لجنة املناظرة.
املرحلة الثانية:
 تتم دعوة املترشحين الذين تجاوزوا بنجاح املرحلة األولى من املناظرة بمكاتيب فرديـة الجتياز االختبارالشفوي ويتمثل االختبار الشفوي في اجراء حوار مع اللجنة حول مؤهالت املترشح يسند له على إثره عدد
من  0الى .20
 بالنسبة إلى املترشحين إلى خطة سائق عربة خفيفة وسائق عربة ثقيلة ،تتم دعوة املترشحين إلى القيامباختبار تطبيقي يتم على أساسه دعوة املترشحين الذين تحصلوا على عدد يعادل أو يفوق  10من ، 20
الجتياز االختبار الشفاهي.
 يتم ترتيب املترشحين آليا ترتيبا تفاضليا حسب املعدل الشخص ي املتحصل عليه والذي يحتسب علىالنحو التالي :
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الحاصل النهائي = ( (العدد املسند للملف)( + % 60 *)5/العدد املسند لالختبارالشفاهي)*% 40
بالنسبة للسواق يكون الحاصل النهائي كما يلي:
الحاصل النهائي = ( العدد املسند للملف( + % 30 *)5/العدد املسند في االختبار التطبيقي) *( + 30
العدد املسند لالختبارالشفاهي *.)% 40

املرحلة الثالثة :

 يتم عرض الناجحين في اختبارات املرحلة الشفاهية على االختبار الطبيلتحديد قائمة املقبولين نهائيا في املناظرة ويعتبر القبول في االختبار الطبي
شرطا اساسيا من شروط القبول النهائي.
-

-

تنظر لجنة املناظرة في النتائج النهائية وتقترح على اإلدارة العامة قائمة الناجحين نهائيا
وقائمة تكميلية في حدود  % 50من عدد الخطط املفتوحة للتناظر في كل اختصاص
والتي يتم اعتمادها حسب التراتيب الجاري بها العمل.
يتم نشر النتائج النهائية للمناظرة عن طريق موقع الواب الخاص بديوان الحبوب
www.oc.com.tnويفتح باب قبول االعتراضات ملدة  5ايام بداية من تاريخ نشر النتائج
مع العلم أنه ال تقبل أي اعتراضات بعد اآلجال ّ
املحددة.
يتم تقديم االعتراضات إما مباشرة بمكتب الضبط املركزي لديوان الحبوب أو عبر البريد
من خالل مراسلة مضمونة الوصول على العنوان التالي :ديوان الحبوب العنوان30 :
شارع أالن سفــاري 1002تونس.
يتم البت في االعتراضات الواردة في اآلجال من قبل لجنة املناظرة.
يتم نشر النتائج النهائية للمناظرة عن طريق موقع الواب الخاص بديوان الحبوب
 www.oc.com.tnو بصفة موازية على موقع البوابة الخاصة بالقطاع العمومي
www.concours.gov.tn

-

 يتم إعالم الناجحين عن طريق البريد مضمون الوصول إلتمام الوثائق اإلدارية.الوثائق املطلوبة عند اإلنتداب:
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من  03أشهر.
عدد  02مضمون والدة.
عدد  02صور شمسية.
شهادة إقامة.
نسخة مطابقة لألصل من الشهادة املدرسية.
نسخة من شهادة إثبات كفاءة مهنية بالنسبة ألعوان الصنف  4إن توفرت.
بالنسبة للسواق نسخة من شهادة السياقة تتضمن الصنف املطلوب باإلضافة إلى شهادة
اإلسعافات األولية إن وجدت.
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يرفض كل مترشح:
ّ
ّ
الصحية ملمارسة العمل املنتدب له.
• ال تتوفر فيه اإلمكانيات العقلية أو البدنية أو
• ّ
قدم وثائق غير مطابقة.
ّ
تخلف عن االلتحاق ملباشرة عمله في األجل األقص ى ّ
املحدد من قبل ديوان الحبوب.
•
في أحد حاالت الرفض املبينة أعاله ّ
يتم املرور مباشرة إلى املترشح املوالي حسب الترتيب املضبوط
بالقائمة التكميلية.
مالحظات هامة
 يجب على كل مترشح أن يتثبت من صحة البيانات التي ّيصرح بها ضمن استمارة الترشح عند التسجيل
باملنظومة التي يوفرها موقع واب ديوان الحبوب  .www.oc.com.tnوهو مسؤول عن كافة املعطيات التي
يدرجها بهذه االستمارة والتي ّ
يتم اعتمادها عند تقييم ملفه الشخص ي .مع التنبيه إلى ّأن أي تصريح غير
ّ
مطابق للملف الذي يتم إيداعه بديوان الحبوب عند الطلب يترتب عنه االقصاء اآللي والنهائي من املناظرة.
ّ
ّ
ّ
يتعين على املترشح استخراج استمارة مطلب الترشح قبل تاريخ ختم الترشحات واالحتفاظ بها حتى
يتمكن من ارفاقها بملفه عند الطلب.
 بحلول أجل ختم باب التسجيل يتوقف قبول الترشحات على موقع واب الديوان ..www.oc.com.tn ال تؤخذ بعين االعتبار امللفات واملطالب الواردة على الديوان قبل صدور هذا البالغ أو قبل تسلماملترشح لالستدعاء أو عند عدم احترام الشروط واملتطلبات املنصوص عليها بهذا البالغ .
 يرفض وجوبا كل ملف يرد بعد التا يخ ّاملحدد باالستدعاء ويعتمد في ذلك ختم مكتب الضبط املركزي
ر
ّ
ّ
ّ
ويحل محله
بالديوان أو ختم البريد ويعتبر بالتالي صاحبه متخليا عن الخطة املعنية بمطلب الترشح
ّ
املترشح املوالي في الترتيب التفاضلي.
 يتم إقصاء امللفات التي ال يستجيب صاحبها ملعيار السن املحدد أو يكون مستواه التعليمي غير مطابقللخطة أو يكون املترشح غير مسجل باملنظومة االعالمية التي يوفرها موقع واب ديوان الحبوب
..www.oc.com.tn
ّ
للتعرف على املستجدات
 كل مترشح مدعو إلى متابعة موقع الواب www.oc.com.tnبانتظامبخصوص مراحل املناظرة ونتائجها.
 -ال ترجع امللفات املرفوضة ألصحابها .
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