
                                                                                                                  الجمهورية التونسية
                                                                         رئاسة الحكومة   

  2الصنف الفرعي أالمدرسة الوطنية لإلدارة                                   مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين اإلطارات المتوسطة من 
  2013دورة ديسمبر                        

 القـانــون                             : مـادة في   اختبــار القبول األولي                          
  1: الضــارب               -ساعــة واحدة: المدة  –               

  
  :مالحظــات 

  ) (QCM  -قـانـون  –سؤاال في مادة اإلختصاص  50يحتوي االختبار على  •
 آل سؤال يحتمل إجابة واحــدة •
 في المربع الخاص باإلجابة الصحيحة على ورقة اإلجابة)  X(توضع عالمة   •
  في المكان المخصص لها على ورقة اإلجابة Code à Barresتثبت الالصقة للرمز  •

 سواهما األسود أو األزرق دون)  BIC(يستعمل القلم الجاف  •
 وعدم التشطيب)  Blanco(عدم استعمال الماحي  •
 عدم طي ورقة اإلجابة •
  ترجع وجوبا ورقة اإلجـابــة •

Q1 (  يدخل األداء على القيمة المضافة ضمن:  
A  .اآلداءات المباشرة 
B .اآلداءات غير المباشرة   
C  .األتاوات 
D  .المعاليم  

Q12  ( ية القانون في محله فإن المحكمة في صورة ما إذا آان الدفع بعدم دستور:  
A  .تقضي ببطالن القانون وإلغائه 
B  .تقرر تأجيل تنفيذ القانون   
C  .تستبعد تطبيق القانون في القضية المعروضة أمامها 
D  .تطلب إعادة النظر في القانون من قبل السلطة التشريعية  

Q2  (هل يمكن للمحاآم أن تأذن بإزالة المنشآت  العمومية :  
A  .نعم تكريسا لمبدأ احترام حقوق الملكية المخولة للخواص 

 B  .نعم حتى ال تعتدي الدولة على ملكية الغير   
C  .ال ألنه يمنع على القاضي العدلي إعطاء أوامر لإلدارة 
D  .ال تجسيما لقاعدة عدم جواز المس بالمنشآت  العمومية  

3 Q1 (اء يعتبر عدم التنفيذ القصدي لقرار اإللغ:  
A  .تجاوزا للسلطة 
B  .غصبا للسلطة   
C  .خطأ بسيطا 
D  .خطأ فاحشا 

Q3  ( تطبق نظرية المساواة أمام األعباء العمومية في مادة:  
A  .الضابطة اإلدارية 
B  .المسؤولية التقصيرية   
C  .المسؤولية التعاقدية 
D  .الضابطة العدلية  

Q14  ( يتم إحداث الحسابات الخاصة للخزينة:  
A  .من قبل وزير المالية 
B  .من قبل رئيس الحكومة   
C  .بمقتضى أمر 
D  .بمقتضى قانون المالية 

(Q4 المبادئ العامة للقانون لها مرتبة:  
A  .تساوي مرتبة المبادىء الدستورية 
B .مساوية لمرتبة القانون   
C  .أقل من مرتبة القانون وأعلى من التراتيب 
D  .اتيبمساوية لمرتبة التر  

Q15   ( تطبق نظرية فعل األمير في مادة:  
A  .الضابطة اإلدارية 
B  .المسؤولية التقصيرية   
C  .المسؤولية التعاقدية 
D  .الضابطة العدلية 

Q5  ( يتم إيداع التصاريح المتعلقة بممتلكات الوزراء وسامي اطارات الدولة لدى:  
A  .رئاسة الجمهورية 
B  . يالتأسيسالوطني المجلس   
C  .دائرة المحاسبات 
D  . بتونس االبتدائيةالمحكمة  

Q16  ( تم التنصيص على مبدأ شرعية األداء ضمن:  
A  .الدستور                                                                                     

          
B  .معاهدة دولية   
C  .قانون أساسي 
D  .قانون عادي 

Q6 (  في صورة نشوب نزاع حول االختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فإن
  :البت فيه يرجع بالنظر إلى 

A  .المحكمة اإلدارية 
B  .التأسيسي الوطني رئيس المجلس   
C  .التأسيسي بناء على رأي المحكمة اإلدارية الوطني  رئيس المجلس 
D   . المحكمة اإلداريةالتأسيسي بناء على رأي الوطني المجلس 
 

Q17   ( في صورة ما إذا لم يدفع المواطن األداءات المطالب بها فإنه يمكن لإلدارة:  
A  .مقاضاته جزائيا 
B  .مصادرة ممتلكاته   
C  .إصدار بطاقة إلزام الستخالص األداء 
D  .القيام ببيع ممتلكاته 

Q7  ( المجلس الدستوري ألول مرة  إحداثتم:  
A  .بمقتضى أمر 
B  .بمقتضى قانون أساسي   
C  .بمقتضى الدستور 
D  .بمقتضى قانون عادي 

 Q18  ( يسند القانون رئاسة دائرة الزجر المالي إلى:  
A  .الرئيس األول لمحكمة التعقيب 
B  .الرئيس األول للمحكمة اإلدارية   
C  .الرئيس األول لدائرة المحاسبات 
D   .المراقب  العام للمصاريف العمومية 
 

Q8 ( يتم الطعن في القرار اإلداري باإللغاء:  
A  .في ظرف شهرين من تاريخ اتخاذه 
B  .في ظرف شهرين من تاريخ نشره أو اإلعالم به   
C  .في ظرف ثالثة أشهر من تاريخ اتخاذه 
D .في ظرف ثالثة أشهر من تاريخ نشره أو اإلعالم به 

Q19   ( مكونات الدولة هي:  
A  .ياسيةاألمة والسلطة الس 
B .اإلقليم والشعب   
C  .اإلقليم  والسلطة السياسية 
D  .اإلقليم والشعب والسلطة السياسية 

Q9  ( ياروالمتعلق بالمسؤولية اإلدارية س 1888نوفمبر  27بقي األمر العلي المؤرخ في 
  :المفعول إلى سنة 

A  .1966 
B  .1976   
C  .1986  
D  .1996 
 

Q20   (تأسيسي يضم المجلس  الوطني ال:  
A  .113 عضوا 
B  .207 عضوا   
C  .217 عضوا 
D  .219 عضوا 

Q10  ( يتم ختم القانون من قبل:  
A  .رئيس الجمهورية 
B  .رئيس الحكومة   
C  . التأسيسيالوطني رئيس المجلس 
D  . التأسيسيالوطني المجلس 
 

Q21  ( يمكن لإلدارة سحب المقررات غير الشرعية:  
A  .في آل وقت                                                                   
B  .في آل وقت بعد القيام بتنبيه   
C  .في أجل الطعن فيها 
D  .بعد اللجوء إلى القضاء 

Q11  ( تتم مقاضاة العون العمومي من أجل أخطاء التصرف من قبل:  
A  .مجلس التأديب 
B  .دائرة الزجر المالي   
C  .إلداريةالمحكمة ا 
D  .القضاء العدلي 

Q22 (  يتم إحداث المؤسسة العمومية:  
A  .بمقتضى قرار رئاسي 
B .بمقتضى أمر   
C  .بمقتضى قانون أساسي 
D  .بمقتضى قانون عادي 
 



Q23   ( يتمثل نسخ المقرر اإلداري في  :  
A  .بة أعلىانهاء العمل به بالنسبة للمستقبل بواسطة مقرر ثان له نفس المرتبة أو مرت 
B  .إنهاء العمل به من قبل سلطة اإلشراف   
C  .إنهاء العمل به بالنسبة للمستقبل من قبل القضاء 
D  .إنهاء العمل به بصفة رجعية   

Q37 (  الملك العمومي يخضع أساسا: 
A  .ألحكام القانون العقاري 
B  .ألحكام القانون الدستوري 
C  .ألحكام القانون اإلداري 
D .مالية العموميةألحكام ال 
 

Q24 ( ما هي الهيئة القضائية التي تنظر ابتدائيا في دعوى اإللغاء الموجهة إلى أمر ترتيبي  
A  .الدائرة االبتدائية بالمحكمة اإلدارية 
B  .الدائرة اإلستئنافية بالمحكمة اإلدارية   
C  .الدائرة التعقيبية بالمحكمة اإلدارية 
D  .داريةالجلسة العامة للمحكمة اإل 

Q38 (  يتم حل الحزب السياسي من قبل:  
A  .رئيس الجمهورية 
B  .رئيس الحكومة   
C  .المحكمة االبتدائية بتونس 
D  .المحكمة اإلدارية 

Q25  ( للمرأة التونسية ألول مرة سنة االنتخابحق  إقرارتم 
A  .1956 
B  .1957 
C  .1959 
D .1969 
 

Q39 ( ساسية يتم التصويت على القوانين األ:  
A  .التأسيسي الوطني بأغلبية الثلثين ألعضاء المجلس 
B  . التأسيسيالوطني باألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس   
C  . التأسيسي الحاضرينالوطني باألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس 
D  . التأسيسي الحاضرينالوطني بأغلبية الثلثين ألعضاء المجلس 

Q26  (قصد تنفيذ ميزانية الدولة هي   األطراف المتدخلة:  
A  .آمر القبض والصرف والمحاسب العمومي 
B  .مر القبض والصرف والمحاسب العمومي ومراقب تعهد المصاريف أو النفقاتآ 
C  .مر القبض والصرف ومراقب تعهد المصاريفآ 

 .D مر القبض والصرفآ 

Q40  ( المبادئ األساسية إلبرام الصفقات العمومية هي: 
A . مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ شفافية اإلجراءات 
B  .مبدأ المساواة ومبدأ شفافية اإلجراءات 
C  .مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ شفافية اإلجراءات 
D . مبدأ شفافية اإلجراءات 

Q27  ( يمكن الحد من الحريات العامة بمقتضى:  
A  .نص تشريعي 
B  .إجراءات الضبط اإلداري   
C  .أمر ترتيبي بعد تفويض من القانون 
D   .ترخيص من القاضي المختص 

Q41 (  تعتبر مصادرة أمالك الخواص:  
A  .عقوبة تكميلية جزائية 
B  .عقوبة إدارية يصدرها رئيس الجمهورية   
C  .عقوبة إدارية يصدرها رئيس الحكومة 
D  .عقوبة ادارية يصدرها وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية 

Q28 ( ما هي  السلطة التي ال تدخل ضمن صالحيات رقابة اإلشراف:  
A  .سلطة إعطاء التعليمات 
B  .سلطة المصادقة   
C  .سلطة اإللغاء 
D  .سلطة الحلول محل  

(Q42  يندرج االنحراف بالسلطة ضمن:  
A  .الشرعية الداخلية للمقرر اإلداري 
B .الشرعية الخارجية للمقرر اإلداري   
C  .ؤولية التقصيريةالمس 
D  .المسؤولية اإلدارية 

Q29 (  متى يتم تقدير غرامة االنتزاع من أجل المصلحة العامة: 
A  .القيام أمام المحكمة المختصة 
B  .صدور أمر االنتزاع 
C  .وضع اإلدارة يدها على العقار 
D . انجاز المشروع المنتزع من اجله  
 

Q43 ( اإلدارية ضد  يتم الدفع بعدم شرعية المقررات :  
A  .السيادة تقرارا 
B  .الفردية تالقرارا   
C  .القرارات الترتيبية 
D  .القرارات البلدية 

Q30  ( تنظر المحكمة اإلدارية في النزاعات الجبائية:  
A  .                                     ابتدائياC  .         ابتدائيا واستئنافيا 
B  .        استئنافيا                            D   .تعقيبيا 

Q44  ( تعتبر دعوى تجاوز السلطة:  
A  .                             دعوى عينيةC  .دعوى شخصية 
B .                            دعوى حوزيةD  .دعوى موضوعية 

Q31  ( مبادئ سير المرفق العام هي: 
A  .مبدأ استمرارية المرفق العام 
B  .مبدأ المساواة أمام المرفق العام 
C  .مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير 
D .للتغيير ةمبدأ استمرارية المرفق العام ومبدأ المساواة ومبدأ قابلية المرافق العام 

Q45  ( مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية صدرت سنة: 
A  .1970 
B  .1988 
C  .2000 
D .2013 

Q32 ( ىارد الجماعات المحلية علتحتوي مو  : 
A  . الموارد الجبائية واحاالت الدولة واإلقتراض والموارد من التصرف في األمالك وفي

 المرافق المحلية
B  .الموارد الجبائية والتصرف في األمالك 
C  .الموارد الجبائية والتصرف في المرافق العامة 
D . الموارد الجبائية واإلقتراض   

Q46  (البة جبر األضرار الناتجة عن أشغال عمومية ضمن دعوى قضائية تكون مط
  :تدخل في إطار 

A  .المسؤولية المدنية التقصيرية 
B  .المسؤولية اإلدارية التقصيرية   
C  .المسؤولية اإلدارية التعاقدية 
D  .المسؤولية المدنية التعاقدية  

Q33  ( تمارس دائرة المحاسبات:  
A  .تصرف في األموال العموميةرقابة سابقة على ال 
B  .رقابة الحقة على التصرف في األموال العمومية   
C  .رقابة حينية على التصرف في األموال العمومية 
D  .رقابة على مختلسي األموال العمومية 

Q47  ( يتم اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من قبل:  
A  .رئيس الجمهورية 
B  .ومةرئيس الحك   
C  .رئيس المجلس الوطني التأسيسي 
D  .الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي 

Q34  ( المصاريف المنجزة في نطاق وآاالت الدفوعات:  
A  .ال يمكن لها أن تخضع مسبقا إلى الرقابة 
B  .تخضع مسبقا إلى الرقابة 
C  .تخضع للتأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف 
D . ة السابقة للتفقدية الخاصة بالوزارةتخضع  للرقاب  

Q48  ( يتم إنهاء العمل بتفويض السلطة:  
A  .بوفاة المفوض أو المفوض له 
B .بإنهاء العمل بقرار التفويض   
C  .بإنهاء مهام المفوض أو مهام المفوض له 
D  .بصدور قرار عن المحكمة اإلدارية 

Q35 (  تصدر األوامر الترتيبية عن:  
A  .التأسيسي الوطني لمجلسرئيس  ا  
B  .رئيس الجمهورية                             
C  .رئيس الحكومة  
D  .مجلس الوزراء 

Q49 (  يحق لإلدارة سحب المقررات المنشئة للحقوق: 
A  .في أي وقت ومهما آان السبب 
B  .داخل آجال الطعن 
C  .في أي وقت وفي صورة ارتكاب اإلدارة ألخطاء 
D . رة عدم احترام مبدأ المساواةفي صو  

Q36  ( ملك الدولة العام:  
A  .يمكن التفويت فيه 
B .ال يمكن التفويت فيه   
C  .يمكن التفويت فيه لفائدة البلدية 
D  .يمكن التفويت فيه بعد إدراجه بملك الدولة الخاص 

Q50 (  يتم تعيين المحاسب العمومي من قبل: 
A  .رئيس الجمهورية 
B  .لحكومةرئيس ا 
C  .رئيس المجلس الوطني التأسيسي 
D . وزير المالية 

 


