
  

 الجمهورية التونسية      
  والبيئةوزارة الشؤون المحلية

ور  ـــة تستـــ   بلدي     
           عــــــــــدد

قـــــــــــــــــــــــــــــــرار 
 

  يتعلق بفتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب عدد 2021 جوان 14من رئيس بلدية تستور  مؤرخ في 
 تقني اختصاص هندسة مدنية بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية تستور بعنوان سنة 02

2021، 
 

 إن رئيس بلدية تستور بعد اطالعه،
  دستور الجمهورية التونسية،على

  المؤرخ المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،2018 لسنة 29 القانون األساسي عدد وعلى
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

ألعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي 
 ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89نقحته أو تممته و خاصة المرسوم عدد 

 ، المتعلق بإحداث بلدية تستور1957 ديسمبر 31 المؤرخ في 1957 لسنة 189 األمر عدد وعلى 
 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة 1982 سبتمبر 02 المؤرخ في 1982 لسنة 1229 األمر عدد وعلى

 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551بالمشاركة في مناظرات االنتداب الخارجية المتمم باألمر عدد 
1992، 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 1999 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821 األمر عدد وعلى

بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة األمر عدد 
 ،2019 ديسمبر 26 المؤرخ في 2019 لسنة 1239
 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن 2006 أفريل 13 المؤرخ في 2006 لسنة 1031 األمر عدد وعلى

القصوى و ضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو 
 مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع العمومي،

 المتعلق بضبط اإلطار العام لضبط 2007 مارس 06 المؤرخ في 2007 لسنة 428 األمر عدد وعلى
المناظرة الخارجية باالختبارات لالنتداب و مناظرة الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها اإلدارات 

 العمومية،
 المتعلق بضبط صيغ و آليات 2019 مارس 22 المؤرخ في 2019 لسنة 291 األمر الحكومي عدد وعلى

 االنتداب و الترقية والترسيم بالبلديات،
 و المتعلق بكيفية تطبيق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14وعلى منشور السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة عدد 

 األحكام المتعلقة بضبط صيغ وآليات االنتداب و الترقية و الترسيم بالبلديات،
 ،2018 جوان 27 محضر تنصيب المجلس البلدي بتستور المؤرخ في وعلى
 ،2019 ديسمبر 14 قرار ضبط مجموع األعوان المؤرخ في وعلى
 ، 2021 اإلعتمادات المرصودة بميزانية البلدية لسنة وعلى
 و المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرات 2021 جوان 14 قرار رئيس بلدية تستور المؤرخ في وعلى

 تقني اختصاص هندسة مدنية بالسلك التقني المشترك لإلدارات 02الخارجية باالختبارات النتداب عدد 
 ،2021العمومية لفائدة بلدية تستور بعنوان سنة 

 



  

 قــــرر ما يلـــي:
 واأليام الموالية مناظرة خارجية باالختبارات النتداب 2021 سبتمبر 10 تفتح ببلدية تستور يوم الفصل األول:

  بالسلك االتقني المشترك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية تستور بعنوان  تقني اختصاص هندسة مدنية02عدد 
 .2021سنة 

 ).02 حدد عدد الخطط المراد سّد شغورها بخطتين ( الفصل الثاني:
 2021 أوت10 حدد تاريخ ختم  الترشحات يوم الفصل الثالث:

 تستور في:  
                                                                                                            رئيس البلدية

 
                                                                                                            محمد المانسي

 
 


