
الجمهورية التونسية          
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بلدية القلعة الصغرى      
 

 راـــرــــــقـــ
 
امتحان مهني إلدماج العملة يتعلق بفتح  2019جويلية  15 من رئيـسة بلديـة القلعـة الصغـرى مؤرخ في        

ة ــبلدي دةــلفائ رك لإلدارات العموميةــلسلك اإلداري المشتة مستكتب إدارة باـفي رتب 7و  6و  5اف ـن لألصنـالمنتمي

 القلعة الصغرى.
 

 رئيسة بلدية القلعة الصغرىإّن 
 
 
 

المتعلق بإصدار مجلة  2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29على القانون األساسي عدد بعــد االطالع،     

 الجماعات المحلية.

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان  1983ديسمبر  12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد القانون  و على  

الدولة و الجماعـات المحلية و المؤسسـات العموميـة ذات الصبغـة اإلدارية، و على جميـع النصوص التي نقحتـه أو 

 .2011سبتمبـر  23المـؤرخ في  2011 لسنة 89عدد تّممـته و خاصـة المرسوم 

 المتعلق بإحداث بلدية القلعة الصغرى، 1957جانفي  9مؤرخ في األمر ال و على 

يتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن  1985أكتوبر  05 المؤرخ في 1985 لسنة 1216 األمر عددو على  

 إطارات الموظفين.

ص بالسلك المتعلق بضبط النظام األسـاسي الخـا 1998أفريل  13 المؤرخ في 1998لسنة  834األمر عدد  وعلى 

لسنة  559عدد اإلداري المشتـرك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته وخاصة األمر 

 ،2008 مارس 4المؤرخ في 2008

المتعلق بضبط المطابقة بين درجات السلك   1998أفريل  13المؤرخ في  1998لسنة  835األمر عدد  و على  

عموميـة ومستويـات التأجيـر وعلى جميـع النصـوص التي نقحتـه أو تممتـه و خاصة اإلداري المشترك لإلدارات ال

 ،2008مارس  4المؤرخ في  2008لسنة  599األمر عدد 

ـق بضبط صيغ و آليات االنتداب لالمتع 2019مارس  22 ؤرخ فيــالم 2019 لسنة 291 ددـاألمر الحكومي عو على 

 و الترقية و الترسيم بالبلديات.

و المتعلــق بتنصيــب المجلـس البلدي و انتخاب  2018جوان  29محضر جلسة المجلس البلدي المنعقـد يــوم  على و   

 الرئيس و المساعد األول و المساعدين.

و برنامج المتعلق بضبط كيفية تنظيم  2019 جويلية 15المؤرخ في  رئيسة بلدية القلعة الصغرىقرار و على   

في رتبة مستكتب إدارة بالسلك اإلداري المشترك  7و  6و  5العملة المنتمين لألصناف  ماجإلداالمتحـان المهني 

 .لإلدارات العمومية لفائدة ببلدية القلعة الصغرى

 
 
 
 



 
 
 

 يلـــيقرر مــا 
 
 
و األيـام المواليـة  2019 ديسمبر 25 األربعاء يوميفتح ببلدية القلعة الصغرى  فصل األول:ال 

 .إدارةمستكتب في رتبة  عامل13عدد  دما إلامتحـان مهني 
 
 .ةخط 13بــ  المراد سد شغورهاحّدد عدد الخطط  :الثانيفصل ال

 

 

 .2019 نوفمبر 25 االثنين يقع ختم الترشحات يوم  :الثالثفصل ال
 

 

 

 2019جويلية  15 :القلعة الصغرى في                                                    
 

البلديـــة ـــةسـرئي                                                                                

        
                            سميحة بوراوي                                                       

  

 

 

 

 

 

 

        


