
  

  

  

 
 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

  .. 2019 لسنة األعوان مجموع بتنقيح يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
  ...........الداخلي النظام بمشروع يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 عمومية وساحة االنهج بتسمية يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 7 عدد ارقر

  ......................................................................البلدية بالمنطقة
    .... االعتراضات في المراجعة لجنة بتعيين يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
 للشؤون قارة غير لجنة بتعيين  يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 9 عدد قرار

  ..............................................................................لعقاريةا
 بالمقبرة الدفن معاليم بمراجعة يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 10 عدد قرار

  ........................................................اريانة الجبالي بسيدي  االسالمية
 سيارة بواسطة الجثث نقل بمعاليم يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار
  ...........................................................................الموتى نقل
 الدفن معاليم بلزمة العمل بانهاء يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 12 عدد قرار

  ..........................................الغرض في صفقة عن واالعالن االسالمية بالمقبرة

  2019 جوان 19 – 1440  شوال15 األربعاء
 

  2عـدد   001السنـة 

9 
9 
 

9 
9 
 
9 
 

10 
 

10 

 

10 



  2عــــــدد   2019  جوان19 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   8صفحــة 

 كائن لمحل نشاط إقرار بحول يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 13 عدد قرار
  ................................................ةبأريان الجبالي سيدي  اإلسالمية بالمقبرة

 الطاهر ورثة لفائدة فسخي شرط عبرف يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 14 عدد قرار
  ................................................................................بعزيز
 حسن المواطن لفائدة تكميلي بكتب يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 15 عدد قرار

  .............................................................................الدراوي
 الطيب المواطن لفائدة تكميلي بكتب يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 16 عدد قرار

  ............................................................................الشواشي
 تابعة للتصرف بلدية وكالة بإحداث يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 17 عدد قرار

  ..........................................................................اريانة لبلدية
 جمعية مع شراكة اتفاقية ابرام بحول يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 18 عدد قرار

 .............................................................. Vélorution  البسكالت
 بدون الشهر في يوم احداث بحول يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 19 عدد قرار

  ..............................................................................سيارات
 بين المشتركة السوق باتفاقية يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 20 دعد قرار

  ...........................................................ورواد وسكرة اريانة البلديات
 رابطة مع شراكة اتفاقية بابرام يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 21 عدد قرار

 ...................................................................التونسيات الناخبات
 تصنيف وكالة مع شراكة فاقيةات بابرام يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 22 عدد قرار

   ..........................................................PBR Ratingة مالي وخدمات
 المنجزة المباني وضعية بتسوية يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 23 عدد قرار

 ................................................................البناء لرخص والمخالفة
 فسخي شرط عن اليد رفع في بشهادة يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019  لسنة 24 عدد قرار

 ...............................................................تالنك توفيق  ورثة لفائدة
 الثاني بالعنوان اعتمادات بتحويل يتعلق 2019 ماي 26  في مؤرخ 2019 لسنة 25 عدد قرار

 .................................................................. 2019 سنة لميزانية
 بالمنطقة مرورية عالمات بتركيز يتعلق 2019 ماي 26  في مؤرخ 2019 لسنة 26 عدد قرار

 ...............................................................................البلدية
 2 الصحة بحي اءاتلبن بالترخيص يتعلق 2019 ماي 26  في مؤرخ 2019 لسنة 27 عدد قرار

 ...............................................................المختلفة بالشبكات للربط
 بين والشراكة للتعاون إطارية باتفاقية يتعلق 2019 ماي 26  في مؤرخ 2019 لسنة 28 عدد قرار
 ................................................الكبرى لتونس التعمير ووكالة أريانة بلدية
 المعلوم بعنوان مثقلة معاليم بطرح يتعلق 2019 ماي 26  في مؤرخ 2019   لسنة 29 عدد قرار
 .......................................................المبنية وغير المبنية العقارات ىعل

 منتظم بلدي جديد خط بتشغيل يتعلق 2019 ماي 26  في مؤرخ 2019 لسنة 30 عدد قرار
 ............................................................................بالحافالت

 2018 لسنة المالي الحساب بختم يتعلق 2019 ماي 26  في مؤرخ 2019 لسنة 31 عدد قرار
 البلدي بالمجلس العضوين باستقالة يتعلق 2019 مارس 7 في مؤرخ 2019 لسنة 6 عدد مداوالت
  ...........................................دمق باديس السيد و قريعة سناء السيدة بأريانة

 
 بلدية أعوان مجموع ضبط بقرار يتعلق 2019 فيفري 22  في مؤرخ 2019 لسنة 2 عدد قرار

  ......................................................................................................الخليدية
.............................................................................مالحقال
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  المحلية الجماعات

  أريانة
  

 قيتعل 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
  2019 لسنة األعوان مجموع بتنقيح

 األعوان مجموع تنقيح على  البلدي المجلس أعضاء صادق 
   2019 لسنة

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
  الداخلي النظام بمشروع

 آجال تحديد ىعل باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق
 إعداد الستكمال بأسبوع استثنائيا التمديد مع أسابيع ثالثة

  لعرضه الغرض في استثنائية دورة وعقد الداخلي النظام مشروع

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
  البلدية المنطقةب عمومية وساحة االنهج بتسمية

 االنهج تسمية على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق    
 دائرة -1: التالي النحو على وذلك البلدية بالمنطقة عمومية وساحة
 * مبروك عميرة منجية *(األندلس رياض منطقة) : العليا اريانة
 السابع المنزه منطقة) : المنازه دائرة -2برناز كلثوم *فياش شريفة

 بلخوجة أسماء *بالشيخ توحيدة *فرحات صحبي بن صفية *:(ررمك
 شارع بمفترق الكائنة الساحة تسمية : المناضالت ساحة * الرباعي
 رياض دائرة -3   سفيان ابي بن معاوية وشارع عفان بن عثمان
 *الجريبي مية * مراد بن بشيرة *: (مقني تقسيم منطقة) النصر
  .مصطفى بن بدرة *المنشاري علياء

  

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 8 عدد قرار
  االعتراضات في المراجعة لجنة بتعيين

 لجنة إحداث على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق    
 المطالبين قبل من إليها المقدمة االعتراضات في للنظر المراجعة
 الجماعة رئيس-: من وتتركب اتهمعقار على الموظف بالمعلوم
 المجلس عضو : حشانة احمد السيد-  ينوبه من أو المحلية
 قابض-البلدي المجلس عضو :   عزوز محمد السيد-البلدي
 في حق بدون ينوبه من أو العام الكاتب-ينوبه من أو المالية

 األعضاء أصوات بأغلبية المراجعة لجنة قرارات التصويتوتكون
 الرئيس صوت يكون األصوات تساوي حالة وفي الحاضرين

  .مرجحا

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019  لسنة 9 عدد قرار
  العقارية للشؤون قارة غير لجنة بتعيين

 إحداث  على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق    

 خاصة بالنظر وتعنى العقارية الشؤون لجنة تسمى قارة غير لجنة

 وحي الشعبي والحي المستقبل حي لمنطقة العقارية الوضعيات في

 السيد-ينوبه من او المحلية الجماعة رئيس-: من وتتركب التعمير

 الحبيب محمد السيد-البلدي المجلس عضو : معزون أنيس

 المصالح مدير- العام الكاتب- البلدي المجلس عضو : العوني

 الملكية إدارة عن ممثل- القانونية الشؤون إدارة عن ممثل- فنيةال

  الوالية عن ممثل-العقارية

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 10 عدد قرار
  .أريانة الجبالي بسيدي  االسالمية بالمقبرة الدفن معاليم بمراجعة
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 معاليم مراجعة  على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق
 النحو على وذلك باريانة الجبالي سيدي االسالمية بالمقبرة الدفن
   :التالي

   دينار 220 :كبير جديد قبر * 

  ر دينا 120  :سنوات 10 من أقلر صغي جديد قبر* 

   .دينار 150 : صغير أو كبير قديم برق* 

  .مجانا  :والمعوزين الفقراء

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 11 عدد قرار
  الموتى نقل سيارة بواسطة الجثث نقل بمعاليم

 مراجعة  على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق    
 النحو على وذلك الموتى نقل سيارة بواسطة الجثث نقل معاليم
  : يالتال

  دينار 20  :البلدية المنطقة داخلـ 

 50:  الكبرى تونس إقليم حدود وفي البلدية المنطقة خارجـ 
  .دينار

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار
 االسالمية بالمقبرة الدفن معاليم بلزمة العمل بانهاء يتعلق

  الغرض في صفقة عن االعالنو

 العمل إنهاء  على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق
 للقيام صفقة وإجراء الجبالي سيدي بمقبرة الدفن معاليم بلزمة

 عن المنجرة األتربة ورفع القبور وبناء والدفن الحفر بأشغال
  .الحفر عمليات

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 13 عدد قرار
 الجبالي سيدي  اإلسالمية بالمقبرة كائن لمحل نشاط إقرار بحول
  .بأريانة

 نشاط إقرار على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق    
 والقيام الجبالي سيدي بمقبرة الكائن للمحل وصقله الرخام بيع 

  . لعمل بها الجاري يبالترات حسب التسويغ بإجراء

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 14 عدد قرار
  بعزيز الطاهر ورثة لفائدة فسخي شرط برفع

 تمكين  على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق     
 قطعة في خيالفس الشرط رفع في شهادة من بعزيز الطاهر ورثة

 تقسيم من 11025 عدد العقاري الرسم موضوع  األرض
 . 2م 348 تمسح والتي الجديدة بأريانة الكائن كوفوبولو
 القانونية اإلجراءات استكمال في البلدية رئيس السيد وتفويض
  . الغرض في الالزمة

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 15 عدد قرار
  الدراوي حسن المواطن لفائدة تكميلي بكتب

 عقد  إبرام  على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق
 من 38 عدد االرض قطعة في الدراوي  حسن للسيد تكميلي
 والكائنة أريانة 56600 العقاري الرسم ذات السعادة تقسيم
 النهائي التحجير عدب  2م 319 تمسح والتي بنزرت بطريق
 للمساحة المربع للمتر واحد بدينار الثمن إقرار و للمقسم
 في البلدية رئيس للسيد والتفويض 2  .م 13 والبالغة اإلضافية
  . الغرض في الالزمة القانونية اإلجراءات استكمال

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 16 عدد قرار
  الشواشي الطيب المواطن لفائدة تكميلي بكتب

 السيد تمكين على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق
 ومساحته  47عدد المقسم في تكميلي عقد  من الشواشي طيب

 بمقتضى المذكور العقار من البائع مناب أجزاء وجميع  2م 245
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 28 بتاريخ ومسجل 1990 مارس 16 في مؤرخ األول بيع عقد
 للسيد والتفويض. 1997ماي 24 في مؤرخ والثاني 1995 جوان
   الغرض في الالزمة القانونية اإلجراءات استكمال في  بلدية رئيس

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 17 عدد قرار
  اريانة لبلدية تابعة للتصرف ةبلدي وكالة بإحداث

 وكالة إحداث على باالجماع البلدي المجلس أعضاء صادق
 المرافق في بالتصرف  تعنى  اريانة  لبلدية تابعة للتصرف بلدية
 و السيارات مآوي وتجهيز وتحسين إنشاء منها المحلية العامة
 المخالفة السيارات ورفع المرور حركة سيولة تنظيم على تسهر
 ادارية خلية تتولى ان وعلى البلدي الحجز بمستودع عهاوإيدا

 استكمال حين الى والرافعات الماوي في  المباشر التصرف بمتابعة
    .اإلحداث إجراءات

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 18 عدد قرار

  Vélorution البسكالت جمعية مع شراكة اتفاقية ابرام بحول

 مع شراكة اتفاقية إبرام  على البلدي المجلس أعضاء صادق

  Vélorution : البسكالت جمعية

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 19 عدد قرار

  سيارات بدون الشهر في يوم احداث بحول

 الشهر في يوم إحداث  على البلدي المجلس ضاءأع صادق
  .تبسكل اريانة سيارات بدون

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019   لسنة 20 عدد قرار
  ورواد وسكرة اريانة البلديات بين المشتركة السوق باتفاقية يتعلق

 بين ةشراك اتفاقية إبرام  على البلدي المجلس أعضاء صادق
 لنتائج تبعا مشتركة سوق إلحداث (ورواد وسكرة اريانة) البلديات
  .الدراسة

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 21 عدد قرار
  التونسيات الناخبات رابطة مع شراكة اتفاقية بابرام

 مع شراكة اتفاقية براما على البلدي المجلس أعضاء صادق
  التونسيات الناخبات رابطة

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 22 عدد قرار
 PBR مالية وخدمات تصنيف وكالة مع شراكة اتفاقية بابرام

Rating  

 مع ةشراك اتفاقية ابرام على البلدي المجلس أعضاء صادق
  (PBR Rating )     مالية وخدمات تصنيف وكالة

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 23 عدد قرار
  البناء لرخص المخالفة و المنجزة المباني وضعية بتسوية

 معلوم توظيف على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق
 المساحات على الواحد المربع المتر على دينار 400  بـ ريقد 

 مع العقاري  االستعمال ضارب في زيادة عن المترتبة ) المضافة
 والعلو االرتداد مسافات حيث من العمرانية التراتيب احترام
 التي للمنجز المطابقة البناء رخص لملفات  ( للبناءات األقصى
 بتسوية والخاصة البناء صلرخ البلدية اللجنة بموافقة حظيت

 الفصلين لمقتضيات طبقا االشغال تطابق محاضر طالبي وضعيات
 237 الفصلين و والتعمير الترابية التهيئة مجلة من74 و 73 

 القرار بهذا العمل وينتهي المحلية الجماعات مجلة  من391و
   .ذالتنفي حيز دخوله بعد شهرين

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد
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 يتعلق 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019   لسنة 24 عدد رقرا
  .كتالن توفيق  ورثة لفائدة فسخي شرط عن اليد رفع في بشهادة

 ورثة تمكين  على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق
 ذو العقار في فسخي شرط عن يد رفع في شهادة من كتالن توفيق
 و  2 م 428 تمسح التي و 87950 عدد العقاري الرسم

 القانونية اإلجراءات استكمال في البلدية رئيس للسيد التفويض
   الغرض في الالزمة

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 يتعلق 2019 ماي 26  في مؤرخ 2019 لسنة 25 عدد قرار
  2019 سنة لميزانية الثاني بالعنوان اعتمادات بتحويل

 اعتماد تحويل على اإلجماعب البلدي المجلس أعضاء صادق
   2019 سنة لميزانية الثاني العنوان ضمن

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 2019 ماي 26  في مؤرخ 2019   لسنة 26 عدد قرار
  البلدية بالمنطقة مرورية عالمات بتركيز يتعلق

 ممنوع  عالمة تركيز على البلدي المجلس أعضاء صادق
 تونس اقامة امام الرافعة الشاحنة بعالمة مدعمة والتوقف قوفالو

 البلدي المجلس أعضاء صادق-البكوش برج بمنطقة قرطاج
 محمود بنهج واحد اتجاه ذات مرورية عالمة تركيز  على باالجماع
 على البلدي المجلس أعضاء صادق-العليا اريانة بمنطقة البارودي

 التليلي احمد بنهج اليسار جهةب الوقوف لمنع مرورية عالمة تركيز
    الخامس المنزه بمنطقة

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

------------------  

 2019 ماي 26  في مؤرخ 2019   لسنة 27 عدد قرار
  المختلفة بالشبكات للربط 2 الصحة بحي لبناءات بالترخيص يتعلق

 تللبناءا الترخيص  على باإلجماع البلدي المجلس صادق
 الميدانية المعاينة على بناءا تماما أشغالها انتهت التي  القائمة
 ولحوزة للملكيات واحترامها االشغال انتهاء تثبت ) الفنية للجنة

 سابقا فيه الترخيص تم ما على واعتمادا ( المبرمجة الطرقات
 لتسوية كاجراء العقار تقسيم لملف الصحة تعاونية تقديم وعلى

 بصدد أو حديثة بناية ألية الحقا الترخيص معد مع هذا الوضعية
   التقسيم على المصادقة حين الى البناء

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

 يتعلق 2019 ماي 26  في مؤرخ 2019 لسنة 28 عدد قرار
 التعمير ووكالة أريانة بلدية بين والشراكة للتعاون إطارية باتفاقية
  الكبرى لتونس

 اتفاقية ابرام على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق
 لتونس التعمير ووكالة اريانة بلدية بين والشراكة للتعاون إطارية
  الكبرى

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 يتعلق 2019 ماي 26  في مؤرخ 2019 لسنة 29 عدد قرار
 وغير يةالمبن العقارات على المعلوم بعنوان مثقلة معاليم بطرح
  المبنية

 معاليم طرح على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق
   المبنية وغير المبنية العقارات على المعلوم بعنوان مثقلة

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

------------------  

 يتعلق 2019 ماي 26  في مؤرخ 2019 لسنة 30 عدد قرار
  تبالحافال منتظم بلدي جديد خط بتشغيل

 خط تشغيل  على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق
 للمترو النهائية المحطة بين يربط بالحافالت منتظم بلدي جديد

 الثانوي المعهد أمام 2 النصر رياض منطقة إلى باريانة الخفيف
   للحافالت مسلك وتخصيص

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

------------------  

 يتعلق 2019 ماي 26  في مؤرخ 2019 ةلسن 31 عدد قرار
  2018 لسنة المالي الحساب بختم

 المالي الحساب ختم على  البلدي المجلس أعضاء صادق
  :التالي النحو على 2018 لسنة

 العنوان موارد 24.518.488,572 : األول العنوان واردم
 للموارد النهائي المبلغ يكون وبذلك46.487.384,922 : الثاني

 نفقات 71.005.873,494 : 2018 سنة خالل المستخلصة
 : الثاني العنوان نفقات 15.227.670,926 : األول العنوان
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 بدفعها المأذون النفقات مجموع يكون وبذلك 5.744.121,966
 اعتمادات -3دينارا 20.971.792,892 : 2018 سنة خالل
 2.972.329,074 : استعمال بدون الباقية األول العنوان نفقات

  الرابع+الثالث الجزء) الثاني العنوان نفقات اعتمادات-4ارادين 
 اعتماد-5  دينارا 45.628.034.347 :استعمال بدون الباقية(

 : استعمال بدون الباقية (الخامس الجزء) الثاني العنوان نفقات
 والمرخص المتبقية االعتمادات -6 دينارا  1.082.611,687

 العنوان فواضل من المتأتية - : االحتياطي المال : إلى نقلتها في
 من 80% تنقل - دينارا  7.194.871,497 :  : األول

 من 20% تنقل -5.755.897,198 : 2019 سنة إلى الفواضل
 من المتأتية-1.438.974,299 : 2020 سنة إلي الفواضل
 2018 ميزانية إلى تنقل (الرابع والجزء الثالث جزء)الثاني العنوان

 الخامس الجزء : االنتقالي مالال41.756.597,418 :
1.082.611,68  

  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

 2019 مارس 7  في مؤرخ 2019 لسنة 6 عدد مداوالت
 سناء السيدة بأريانة البلدي بالمجلس العضوين باستقالة يتعلق
  دمق باديس والسيد قريعة

 بلدية مجلس من االستقالة طلب البلدي المجلس أعضاء عاين
 قريعة سناء السيدة  - دمق باديس السيد - : للعضوين ريانةأ
 من بالمجلس الشغور لسد اإلجراءات بقية استكمال يتم أن على 

   لالنتخابات العليا الهيأة طرف
  بلدية رئيس

  موسى فاضل العربي محمد

  

  الخليدية

  

 يتعلق 2019 فيفري 22  في مؤرخ 2019 لسنة 2 عدد قرار
  الخليدية بلدية نأعوا مجموع ضبط بقرار

  الخليدية بلدية أعوان مجموع يضبط قرار

  بلدية رئيس

  منية عجال
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مالحقال
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