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شحيجب عىل   أن يكون:  المتر
عللللللللللللللللللللللىل ال لللللللللللللللللللللل ا    *متحصلللللللللللللللللللللل 

الجامعيلللللللللللللللللللللة ل م   لللللللللللللللللللللة األو  أو 
شللل ا   معا للللة أو المحللل     علللىل 
شللللللللللل ا   رك  هيلللللللللللة م  للللللللللل     للللللللللل ا 

 المستوى، 
سلل ة  18*أن يكللون للل  ملل  العملل  

( 40األربعللللل      سلللل  ولللللج وتجلللللاو  
سللللل ة علللللىل األولللللت  رح سلللللب و للللل  

لسللللللل ة  1031أ كلللللللام األمللللللل  علللللللد  
2006   

أ ر للللللللللللللللللللل   13المللللللللللللللللللللل ر    
2006. 

 

شللللح    ل م للللا    الم للللار حلت لللللا أعلللل    سللللجي  ر شللللحار ج علللل   عللللد علللللت  
يجللللب عللللىل المتر

شللللح و رسللللال ا    المعللللد ل سلللل   لللللج سللللحب اسللللتمار  التر
ود   واسللللسة رسللللالة الموقللللل ارلنللللتر
علللىل الع لللوان الم صلللوف ع يللل  أسللل    للل ا وركلللون  ملللل ااشلللعار  لللال     مضلللمواة الو لللو 

  التالية: ارستمار  م  قة وج با  م ف وتضم  الولائ  
  لاوا للة الم للا  ا  العموميللة  ر شح  *استمار   

ود  وتج رعمت  ا وسللحا ا ملل  الموقللل ارلنللتر
)www.concour.gov.tn ) 

 *نسخة م   ساقة التعر ف الوط ية
*نسللللخة مصللللور  ملللل  ال لللل ا   الع ميللللة مصللللح بة  الهسلللل ة ح  ال لللل ائد األج  يللللة   لللل ا   

 معا لة
شح وع واا *   ان   خالصان مع وم الت  د يحم ن اسج المتر

*شللللل ا   رن لللللم حاجلللللا  خلللللدما  مدايلللللة  ع يلللللة أو شللللل ا   ر سللللليج    لللللد مكارلللللب ال  لللللسي  
شلللح الللل ل رجلللاو  السللل  القااوايلللة  صللل ة طاللللب شلللس  للللج يمللل  علللىل رلللار لللل    الهسللل ة ل متر

شلللحا  لسلللر  ملللد   للل   الخلللد   رلللار لللل  خللللتج التر
ما  ملللل   سللل يم ا أولللت  مللل  ل للللة أشللل     

 الس  القااواية القصوى ل معن   األم . 
 

  هامة: اتمالحظ-

  وتج حيداع ا م اشر   مكتب الض ط الم كزل ل  دية ق ت ية أو لج رتضم  جمتل الولائ  المس  بة أو الوار    عد غ 
شحا   *ر رق   الم  ا  النر شح  رعتمد لج ة الم ا    ختج الت  د لتحديد و    قائمة التر  رار لللل  حرسا  م ف التر

شح  اسج السيد رئيس   دية ق ت ية     : عىل الع وان * ر س  مسالب التر شح وع ار   ر ي تح حر م  ق   لج ة الم ا   (.     8090  -شارع الحايب  ورقت ة  التا       ف مس   مل كتا ة رر ة التر
 ق ت ية   

شح لخسة وا د .    شح التر  *يجب عىل المتر

 املراجع:-

 2021بالسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية بعنوان سنة متصرف مساعد بفتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب يتعلق  25/10/2021مؤرخ يف قرار رئيس بلدية قليبية  ✓

 بالسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية متصرف مساعدبضبط كيفية تنظيم املناظرة اخلارجية باالختبارات النتداب يتعلق  21/8/2021مؤرخ يف قرار رئيس بلدية قليبية  ✓

http://www.concour.gov.tn/


ي م
 
النتداب  باالختباراتالخارجية بضبط كيفية تنظيم المناظرة يتعلق  2021/ 8/ 21ن رئيس بلدية قليبية مؤرخ ف

ك لإلدارات العمومية  اعد ف مسمتص   بالسلك اإلداري المشتر

 . 2021بعنوان سنة  لفائدة بلدية قليبية
 

 إن رئيس بلدية قليبية 

 بعد اإلطالع عىل الدستور ,
 

ي  2018لسنة  29عدد القانون  وعىل    
 ، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية  2018ماي  09المؤرخ ف 

عىل     عدد    و  ي  المؤر   1983لسنة    112القانون 
ف  الدولة   1983سمبر  يد  12خ  ألعوان  األساسي  النظام  بضبط  والمتعلق 

ت ي 
الت  النصوص  جميع  وعىل  اإلدارية  الصبغة  ذات  العمومية  والمؤسسات  المحلية  وخاصة والجماعات  نقحته  أو  ممته 

ي  2011لسنة  89المرسوم عدد 
ي ال 2021لسنة  27القانون عدد   و  2011ديسمبر  23المؤرخ ف 

 ، 2021جوان   07مؤرخ ف 

ي مؤ ال  1957لسنة ـدد 121األمر عـ و عىل
 ق بإحداث بلدية قليبية. المتعل 1957 ديسمبر   13رخ ف 

ي 2006 لســنة 1031األمــر عــدد  وعللىل
 الســا القصــو لتحديــد م خاصــة كــاأحالمتعلــق بضــبط  2006 أفريــ  13المــؤرخ ف 

ي المنــــاخرات ال ارجيــــة أو منــــاخرات الــــدخو     فيــــة احهســــاب ا كي  ضــــبطو 
 حــــامىلي اللــــ ادات العليــــا مــــا الملــــاركة ف 

لتمكــــحا 

ي القطاع العمومي مرا
 ،ح  التكويا لالنتداب ف 

ي  2007لســــــنة  428األمــــــر عــــــدد  وعللللللىل
رات ضــــــبط اإلعــــــار العــــــام لضــــــبط المنــــــاخالمتعلــــــق ب 2007مــــــار   06المــــــؤرخ ف 

ي تنظم ا مناخرات الدخو     مراح  التكو نتداب و ت لال تباراال ارجية باالخ
 ،عموميةاإلدارات اليا الت 

ي المــــؤرخ  2020لســــنة  115األمــــر عــــدد  وعللللىل
ــام األســــاسي ال ــــاص باالمتعلــــق  2020ي فيفــــر  25ف  لســــل  بضــــبط النظــ

ك لإلدارات العمومية   ،اإلداري الملب 

ي المـــــؤرخ  2019لســـــنة  291األمـــــر الحكـــــومي عـــــدد  وعلللللىل
علـــــق بضـــــبط صـــــيا و  ليـــــات االنتـــــداب المت 2019مـــــار   22ف 

سيم باقية و الب  الو   ، لبلدياتب 

المتعلقـة  حكـاماأل لـق بكيفيـة تطبيـق المتع 2019سـبتمبر  18بتـاريــــ   14ة والبيئة عـددمنلور وزير اللؤون المحلي  وعىل

قية و  ليات االنتداب بضبط صيا و  سيم الب   ،بالبلدياتوالب 

 
 ـليقـــرر مـــا يــ

ي رتبة نتداب ال باالختبارات ل رجيةال ايضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناخرة  : الفصل األول    
سـل  الب مترصف مسـاعد ف 

ك لإلدارات العمومية باإلداري الم  . بلدية قليبيةلب 

شــححا  ل العموميـة لـإلداراتك بالسـل  اإلداري الملـب   مترصــف مسـاعد تفـت  المنـاخرة ال ارجيـة النتـداب  : 2 الفصلل     
 لمب 

، منظـرة  ب ـذا المسـتو أو المحـرزيا عـىل شـ ادة تكوينيـة  أو ش ادة معادلـة لجامعية للمرحلة األو ل ادة االالمحرزيا عىل  

رخ المــؤ  2006لســنة  1031د دعــتحهســو وفــق أحكــام  األمــر عــىل األرــب   ( ســنة40)  األربعــحا  ســنة والــذ ا لــم تتجــاوز ســن م 

ي 
 . 2006ي  فر أ 13ف 

ــتم تقــــد ــاريــــ  الهســــجيالقصــــو  بدا ر الســــا ويــ مفتوحــــة خــــال  بة    المنــــاخرات ال  وذلــــ  بالنســــ  بمكتــــو  لــــغييــــة مــــا تــ

ي ات ا مس سنو ال
 . تىلي تاريــــ  هذا الهسجي  لت 

ي مك
شـــ  ف  ي صـــورة عـــدم  ســـجي  المب 

ي نوم غـــرة جـــاتـــو  لـــغي   ـــتم تقـــد ر الســـا القصـــو   ـــوف 
ي تفـــت  في ـــا  مـــا الف 

ســـنة الـــت 

 ة. خر المنا

 ما رئيس بلدية قليبية. ارجية الملار الي ا ألعاله بقرار ت  المناخرة ال فت : 3 الفصل     



 :  ار القر ط هذا ويضب                      

 ناخرعدد ال طط المعروضة للت 

شحاتقختم تاريــــ      ائمة الب 

 ةالمناخر  فت    ريــــتا 

ي المعــد عــد عــبر الموقــع ا  ترشــحات م عــا بجي ســملــار  لي ــا أعــاله الحا  للمنــاخرة حشــيجــو عــىل المب   : 4 الفصللل  
وي  اللكــب 

شـ  و  رسـال ا بواسـطة رسـالة مضـمونة الوصـو  مـع اللغرض ثـم سـحو اسـتم وص بـالبلو  عـىل العنـوان المنصـ ر اعإلشـارة الب 
 : التالية  ق ضما الوثائن االستمارة مرفقة وجوبا بملف  تعليه بقرار فت  المناخرة وتكو 

 
 :ح للمناظرة شالرتد عن * أ               

                  
ــا وســـــــــــــــاســـــــــــــــتما  هـــــــــــــ ورة ترشـــــــــــــــ   ) ـــــــــــــــتم تعمبا ي لبوابـــــــــــــــة المنـــــــــــــــاخرات العموميـــــــــــــــة  حب ا مـــــــــــــــا الموقـــــــــــــــع االلكـــــــــــــــب 

ي 
)www.concour.gov.tn  ) 
 نس ة ما بطاقة التعريف الوعنية 
 ة معادلةجنبية بل اد   الل ائد األ  بةل ادة العلمية مصحوبة بالنسما ال ةر نس ة مصو  
ش  وعنوانه الن اسميد يحمخرفان خالصان معلوم البر    المب 
شـ  الـذي تجـلهلـغبأحـد مكاتـو اادة ترسيم أو ش ية لفعش ادة تثبت  نجاز خدمات مدنية   اوز ي  بالنسـبة للمب 

ي تـاريــــ  خـتم اشـ ليم ا أرـب  مـا ثالثـة أعـىل تـاريــــ   سـ لـو شـغ  لـم يمـ السا القانونية بصفة عا
شـحات ر ف  لب 

 . معت  باألمر صو  للقونية اللسا القانهذه ال دمات ما ا لطرح مدة
ي  ـــتم  يـــداع ا  

ةامبـــال تقبــ  الملفـــات الـــت  ائمـــة يـــة المعنيـــة أو الـــواردة بعـــد غلـــق قبمكتـــو الضـــبط المركـــ ي للبلد شر
شحات.   الب 

 ملناظرة :ا يف جاحنلبعد ا *ب                

  ر( أش03 ( لم يم  عىل تاريــــ   سليمه أرب  ما ثالثة ) صابق العدلية )األ سو مضمون ما سج  ال .1
 ( أش ر 03ة) الثث امضمون والدة )األص ( لم يم  عىل تاريــــ   سليمه أرب  م .2
 صورتان شمسيتان حد ثتان .3
 مية أو ما يعادل ا. ة العللل ادنس ة مطابقة لألص  ما ا .4
شـ  تتـوفالثـة أشـ ر تثبـت ث   عـىل تـاريــــ   سـليم ا أرـب  مـالـم يمـ ةيـش ادة عب .5 البدنيـة ر فيـه المـؤهالت أن المب 

 عمومية للصحة.  سسةمؤ  ليمار  وخيفته بكام  تراب الجم ورية مسلمة ما قب  فروضةة المالذهنيو 
              

يـد مضـمون الوصـو لم يص  عـترش   رف  وجوبا ك  مطلو :  5  الفصل يـد الـييــــع   ا عريـق البر  أو لـم  تضـما جميـعأو البر
يـــد لتحديـــد تـــاريــــ   رســـا   تمـــد لجنـــةا بالفصـــ  الرابـــع )الفقـــرةذأذ( مـــا هـــذا القـــرار ، وتعلي ـــلوثـــائق الملـــار  ا المنـــاخرة خـــتم البر

 ش . ب  لملف ا
شـححا  الم ـو  لتضـبط  : 6الفصل   

ي قائمـة المب 
اح يـدائيـة مـا قبـ  رئـيس البلالمنـاخرة بصـفة ن   ـم حـق الملـاركة ف  ة و بـاقب 

 المناخرة.  ما لجنة
ار مــــا الــــوزير المكلــــف باللــــؤون بت ــــا بقــــر ال ارجيــــة الملــــار  لي ــــا أعــــاله لجنــــة تضــــبط تركي لمنــــاخرةف عــــىل ا ـيـــر :  7 صلللللالف

 : نة بال صوص للجا هالمحلية وتتو  هذ
ي ا  -                 

شححا  الم و  ل م حق الملاركة ف 
اح قائمة المب   لمناخرةاقب 

اف عىل  -                   اراتاالختبسبا  دراسة الملفات و االشر
شححا  حسو الجدارة -                 

 ترتيو المب 
شححا  الذ ا يمكا قبول م-                  

اح قائمة المب   اقب 
 

 ة الملار  لي ا أعاله عىل االختبارات التالية:  لتم  المناخرة ال ارجي: 8 الفصل
   ي اختبار القبو  األو 
ي اختبار الق 

 بو  الن اي 
  تم  جراء هذه االختبارات كما يىلي : 

 

http://www.concour.gov.tn/


 : اختبار القبول األولي *                

ي  تعلق باإلدارة التونسية -                  اختبار كتاير

 ساعات 3المدة :   -           
 2الضارب :  -           

ي أربــع صربية العهذا االختبار وجوبا باللغة    يجر             
ي  تقد ر وال تؤخذ بعحا  ىل أقىصحات عفف 

 االعتبـار الصـفحات الـت 
 تزيد عىل هذا العدد األقىص

شححا  ا  تم   
ي اختبـار القبـو  األو ي نـاجححا  لعالم المب 

ي مقـر  ف 
عـا عريـق مكاتيـو فرديـة أو عـا عريـق اإلعـالن ف 

ي و تاري ه. ارة اإلد
 بمكان  جراء اختبار القبو  الن اي 

 بالملحق المصاحو ل ذا القرار.  و ي االختبار األ يضبط برنامج           
 

 : نهائياختبار القبول ال *                

نــامج الملحــق ب ــذا القــرار تليــه محادثــة مــع أعضــاء لج ؤ موضــوع شــفا ي حــو  اختبــار  -               نــة المنــاخرة ، يقــع خــذ مــا البر

ي صورة ماختيار ال
ي  بدا ا  ذا رغو المسؤا  عا عريق السحو وف 

ش  ف  . الس ب   ؤا  يقسم العدد الذي يسند  ليه عىل اثنحا 

 يىلي :  ار و الضوارب كما بط المدة المحددة ل ذا االختبتض

 الضارب  عدد النقاط  المدة  وعية االختبارن

 : اختبار شفا ي 

 *التحضبا 

 *العرض

 ار*الحو 

 

 يقة دق 20

 دقيقة  20

 دقيقة  20

 

 

ــفر  اوح بـــــــحا  الصـــــ
ــب  ( 0)  عـــــــدد  ـــــ

يا ) او   ( 20لعير

 

           1 

 

شيحسو اختويجري هذا االختبار باللغة العربية أو اللغة الفرنسية   .  ار المب 

اوح بحا  الصفر ) الختباا تعرض: 9 الفصل
ي 0رات عىل مصحححا  اثنحا  و يسند    ك  اختبار عدد  ب   (. 20ا ) ( و العير

ي للعدد  ي مساويا للمعد  الحساير
 ا المسند ا. و يكون العدد الن اي 

ي صورة م
ريا ،  خ  مصحححا  اثنحا  ( نقاط تتم  عادة  صالح االختبار ما قب4)  الفارق بحا  العدد ا يفوق األربــع كان  ن ا وف 

يا.  ي للعدد ا األخبا ي مساويا للمعد  الحساير
 ويكون العدد الن اي 

يا ) 6)  عا الحصو  عىل عدد دون الستة نتج : 10 الفصل ي اختبار 20( عىل عير
ش . رف  قبو  المالقبو  األو ي ( ف   ب 

ي اختبار القبو  األو ي عوة د  تتم: 11 الفصل
شححا  الناجححا  ف 

. الجراء االختبار  إل جميع المب   لفا ي

ش  ن ائيا  ال يمكا  :  12الفصل ( نقطة 30لنقاط يساوي الثالثحا  ) ن لم  تحص  عىل مجموع ما ا  الترصيــــ  بقبو  أي مب 

(. اللفا ي و الكاالختباريا )  بالنسبة    مجموع عىل األق  ي  تاير

ي جميع االختبو  ذ
شححا  أو أرب  عىل نفس المجموع ما النقاط ف 

هم سنا . ة ألرلويارات تكون األو ا  تحص  مب   بر

شححا  عيلة مدة  ا أن  وجد تحت ترصف  ال يمك:  13  الفصل
يات وال مذكرات وال تبارات ال كتو و ال  االخ  جراءالمب  نير

 ذل .  اخرة خالفتقرر لجنة المن نوعه  مالم كانما   أي مسهند م



غش  :  14الفصل عا ك   ضب نتج  تم  غش  محاولة  زيا  ا ط أو  قطعية  عا  بصفة  عرد   ائيالج  تهبعاتالدة  العام  للحق  ة 

ش  حاال ما   ي أجراقالمب 
ي ك  05ها و حرمانه ما الملاركة لمدة خمس ) اعة االمتحان و  لغاء االختبارات الت 

( سنوات ف 

 ي الحق. امتحان  دار  مناخرة أو 

 . قرار ما السلطة المؤهلة لذل بمقتىص   ان حرمذا الويتم ه

 ي تفطا    الغش أو محاولة الغش. الذ متحا  القيم أو المويتم  عداد تقرير مفص  ما قب

شححا  :  15الفصل
المب  ترتيو  المناخرة  لجنة  اللفا  تتو   و  ي  الكتاير االختبار  لمعد   ي 

الن اي  الحاص    ي تفاضليا حسو 

ح قاو  ي المب  تقب 
 يمكا قبول م بصفة ن ائيا :  شححا  الذ ائمتحا  ف 

 : قائمة األصليةال-أ

ي الـــذي تحصـــ  عليـــه ئيـــا ن ا شـــححا  المقبـــولحا  تتضـــما أســـماء المب  
ي المنـــاخرة حســـو ترتيـــو الجـــدارة عبقـــا للحاصـــ  الن ـــاي 

ف 

ي 
ش  وف    حدود عدد ال طط المعروضة للتناخر. المب 

 :تكميلية قائمة الال-ب

ي حــدو  عــداد هــذه م  ــت
شــححا  المســجلحا  باعــىل أقىصــ تقــد %50د القائمــة ف 

دارة لقائمــة األصــلية لتمكــحا  اإل  ر مــا عــدد المب 

شححا  الناجححا  و الذ ا لم عوي  ما تضاء عند االقت
 يلتحقوا بمرار  عمل م. المب 

شــحفة ن ائيـــة القائمــة األصـــلية و القائمــة التكميليـــتضـــبط بصــ : 16 لالفصلل ي المنـــاخرة قبـــولحا  ن ائيــحا  المة للمب 
ال ارجيـــة ا ف 

ك لإلدارات العمومية ما قب مساعد رصف متتداب الن  ية. يببلدية قلرئيس  بالسل  اإلداري الملب 

  م. لاللتحاق بمرار  عملبلدية قليبية بالترصيــــ  بالقائمة األصلية و استدعاء المسجلحا  ب ا تقوم : 17 فصلال

، تتـو  اإلدارة التنبيـه عـىل يــــ  الترـصيــــ  بالقائمـة األصـليةبدايـة مـا تـار ىل أقىص تقد ر ع(  وما 30وبعد انقضاء أج  ثالثون ) 

ي أج  أقصـاه خمسـة ار بالهسليم بأن عشعمع اإل   ة مضمونة الوصو المت لفحا  بواسطة رسال
لي م االلتحاق بمرار  عمل م ف 

ــر  شـــــححا  ا(  و 15)  عـيــ
ون رافضـــــحا  للهســـــمية ويحـــــذفون مـــــا قائمـــــة المب  ي الممـــــا أو يعتـــــبر

 م عويضـــــويـــــتم تنـــــاخرة لنـــــاجححا  ف 

تيو التفاضىلي . 
شححا  المسجلحا  بالقائمة التكميلية وذل  حسو الب 

 بالمب 

 عىل أقىص تقد ر ما تاريــــ  الترصيــــ  بالقائمة األصلية .  ر ( أش06)  التكميلية ستة ئمةوينتهي العم  بالقا

 . للجماعات المحلية رسميةجريدة الالر بذا القرا نير ه: 18 فصلال

 رئيس البلدية       

 جمال الحجام                                                                                                         

 

 
                                   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ق للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ملح                                                                         

 

 متصف مساعد برنامج اختبارات المناظرة الخارجية النتداب 

ك لإلدارات العمومية  المنتمي   إىل السلك اإلداري  المشتر

 

 اختبار القبول األولي :-1

ي يتع  باإلدارة التونسية: ق ل*اختبار كتاب 

 مهام مختلف الوزارات   ✓

 مهام الوالية  ✓

 مهام البلدية  ✓

 

 : نهائيبول الاختبار الق-2

 بار شفاهي حول : * اخت

 الثقافة العامة  ✓

 النظام األساسي العام ألعوان الوظيفة العمومية  ✓

 مجلة الجماعات المحلية  ✓

 



 

ي 
 
 مساعد   فتص مالنتداب  خارجية باالختباراتمناظرة  بفتحيتعلق    2021/ 10/ 25من رئيس بلدية قليبية مؤرخ ف

ك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبيةداري المشال  بالسلك   . 2021بعنوان سنة  تر
 

 إن رئيس بلدية قليبية 

 بعد اإلطالع عىل الدستور ,

ي  2021لسنة  117األمر عدد  وعىل    
 المتعلق بتدابير استثنائية ،  2021/ 9/ 22المؤرخ ف 

ي  2018 لسنة 29القانون عدد  وعىل  
 ، جلة الجماعات المحليةق بملمتعلا  2018اي م 09المؤرخ ف 

عدد    عىلو    ي    1983لسنة    112القانون 
ف  الدولة   1983ديسمير    12المؤرخ  ألعوان  األساسي  النظام  بضبط  والمتعلق 

المحلية   نقحتوالجماعات  أو  تممته  ي 
الت  النصوص  جميع  وعىل  اإلدارية  الصبغة  ذات  العمومية  وخاصة والمؤسسات  ه 

ي الم 2011لسنة  89المرسوم عدد 
 , 2011ديسمير  23 ؤرخ ف 

ي  ال  2021لسنة    27القانون عدد    وعىل  
ي  المؤرخ    1983لسنة    112والمتعلق بإتمام القانون عدد    2021جوان    07مؤرخ ف 

ف 
مومية ذات الصبغة األساسي ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العلمتعلق بضبط النظام  ا   1983ديسمير    12

 اإلدارية، 
ي  1957لسنة ـدد 121ر عـاألم و عىل

 ق بإحداث بلدية قليبية. المتعل 1957 ير ديسم  13المؤرخ ف 
ي  2020ـــــدد لســــنة 115األمــــر عـــــ عللللىلو 

داري ألســــاسي البــــاص بالســــل  اإل المتعلــــق بضــــبط النظــــام ا 2020/ 02/ 25المــــؤرخ ف 
ك لإلدارات العمومية  ،المشي 

ي 2006 لســــنة 1031األمــــر عــــدد  وعللللىل
 صــــو م خاصــــة لتحديــــد الســــ  القكــــاأحتعلــــق بضــــبط لما 2006 أفريــــ  13المــــؤرخ ف 

ي المنــــاخرات البارجيــــة أو منــــاخرات الــــدخو     ضــــبط ةيايــــة احتســــاب ا و 
 حــــامىلي الشــــ ادات العليــــا مــــ  المشــــارةة ف 

لتمكــــحر 
ي القطاع العمومي 

 ،مراح  التكوي  لالنتداب ف 
ي  2007لســنة  428األمــر عــدد  وعللىل

المتعلــق بضــبط اإلطــار العــام لضــبط المنــاخرات البارجيــة  2007مــار   06المــؤرخ ف 
ي تنظم ا مناخرات الدخو     مراح  التكو الختبارات لالنتداب و با

 ،عموميةاإلدارات الي  الت 
ي  2019لســنة  291األمــر الحكــومي عــدد  وعللىل

قيــة ي  الالنتــداب و اعلــق بضــبط صــيي و  ليــات المت 2019مــار   22 المــؤرخ ف 
سيم باالو   ، لبلدياتي 

ي  2021لسنة  137األمر عدد  وعىل
 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،  2021/ 10/ 11المؤرخ ف 

ي  2021لسنة  138األمر عدد وعىل 
 ة أعضاء الحكومة،ق بتسميالمتعل  2021/ 10/ 11المؤرخ ف 

ي  2021لســـنة  197األمـــر عـــدد  وعلللىل
المحليـــة و  حالـــة مشـــموالت ا  بحـــوز وةارل الشـــؤون المتعلـــق  2021/ 11/ 23المـــؤرخ ف 

 إلحاق هياكل ا المرةزية و الج وية بوةارل الداخلية ،و 
المتعلقـــة  حكـــاماأل ايـــة تط يـــق لـــق بكيالمتع 2019ســـبتمير  18بتـــاريــــ   14منشـــور وةيـــر الشـــؤون المحليـــة وال   ـــة عـــدد وعلللىل

قية و  ليات االنتداب بضبط صيي و  سيم الي   ،بالبلدياتوالي 
ي    قرار رئيس بلدية قليبية  وعىل

النتداب   خارجية باالختباراتمناخرل    ةياية تنظيمبضبط  علق  المت  2021/ 08/ 20المؤرخ ف 
ك لإلدارات العمومية لاائدل بلدية ق مترصز مساعد   . 2021بعنوان سنة  ليبيةبالسل  اإلداري المشي 

 

 قـــرر مـــا يـــلي

ي نتداب ال االختبارات لب رجيةخال مناخر األيام الموالية و  2022أفري   21يوم اائدت ا و لتاتح ببلدية قليبية 
 ف 

ك لإلدارات العمومية ببالسل  اإلداري الم مساعد مترصز  رتبة                       .  2021عنوان سنة شي 

 .  اثنحر  ( 2) عدد البطط المراد سد شغورها ببطتحر   حدد 2

شحات يوم خيقع 3  . 2022مار   18تم الي 

ي ه 4
ي وا القرار سابقه ايلغ 

       2021/ 8/ 21لمؤرخ ف 

 رئيس البلدية        

 ل الحجام جما                                                                                                                                                              


