
  

  

  
 

 

 

 

  

 

  

  
 

 بالمقرر خطأ بإصالح بيتعلق يتعلق 2019 نوفمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار
 عدد المحلية للجمعات الرسمية بالجريدة والصادر 6107 عدد تحت 2019 أكتوبر 29 في المؤرخ

   ..........................................................2019 نوفمبر 08 بتاريخ 16

 
 الجبل رأس بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 أكتوبر 29 في مؤرخ
  ...................................................المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب

 
 مؤرخ الباب مجاز بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2019 أوت 7  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية مهني امتحان  بفتح يتعلق 2019 أوت 08 في

  ....................................................................2019 سنة بعنوان

 المعاليم بعض ريفةتع بضبط يتعلق 2019 أكتوبر 1  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
  ........................................................استخالصها في للبلدية المرخص

  2019  نوفمبر15 – 1441 ربيع األول 18الجمعة 
 

  18عـدد   001السنـة 
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 ــدد02عـ إلنتداب المهني امتحان فتح بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 8  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
ــة لفائدة والخامس الرابع الصنف في  عملة   .............. 2019 سنة بعنـــوان المديوني قصيبة بلديــــ

 
 المركب إستغالل معاليم بضبط يتعلق 2019 فيفري 22  في مؤرخ 2019   لسنة 19 عدد قرار

  ..............................................الترفيهي الثقافي الرياضي والمركب الرياضي
 وتوزيع 2019 سنة ميزانية بتنقيح يتعلق 2019 مارس 4  في مؤرخ 2019   لسنة 20 عدد قرار
  ...........................................................2018 لسنة اإلحتياطي المال
 القاعة إستغالل معلوم بتحديد يتعلق 2019 ماي 15  في مؤرخ 2019   لسنة 22 عدد قرار

  ...........................................األصلي غرضها لغير الرياضي بالمركب الرياضية
  2018 لسنة  المالي الحساب بختم يتعلق 2019 ماي 29  في مؤرخ 2019   لسنة 24 عدد قرار
 فواضل رفع معلوم تعريفة بضبط يتعلق 2019 ماي 29  في مؤرخ 2019   لسنة 25 عدد قرار

  ...............................................................واألتربة والحدائق بناءال
 العنوان داخل إعتمادات بتحويل يتعلق 2019 ماي 15  في مؤرخ 2019   لسنة 30 عدد قرار
  .........................................................................والثاني األول
 المركب إستغالل معلوم بتحديد يتعلق 2019 ماي 15  في مؤرخ 2019   لسنة 31 عدد قرار

  ....................................المزدوج اإلستغالل صورة في مكوناته لمختلف الرياضي
 بعنوان مثقلة معاليم بطرح يتعلق 2019 ماي 29  في مؤرخ 2019   لسنة 26 عدد مداوالت
  ................................................المبنية وغير المبنية العقارات على المعلوم
 بالمجلس العضو بإستقالة يتعلق 2019 ماي 29  في مؤرخ 2019   لسنة 28 عدد مداوالت
  ...................................................الممي جالل السيد هالل بقصر البلدي

 الرياضية المنشآت بتسمية يتعلق 2019 ماي 29  في خمؤر 2019   لسنة 29 عدد مداوالت
  ...........................................................................هالل بقصر

 من العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2019 نوفمبر 10  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
  ...........................................................مباشرة أعلي صنف إلى صنف
 العملة لترسيم  مهني اختبار بفتح يتعلق 2019 نوفمبر 10  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار

 الجماعات و الدولة عملة بسلك  األول الصنف من عامل رتبة في األول الصنف من الوقتيين
  ....................................المحرس بلدية لفائدة العمومية المؤسسات و    المحلية

 باإلشراف المكلفة اللجنة بتركيبة يتعلق 2019 نوفمبر 10  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
  من عامل رتبة في "1" صنف من الوقتيين العملة لترسيم اتبالملف  المهنية االمتحانات على

  ............................................................................1 الصنف 
  

 خارجية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 أفريل 9  في مؤرخ 2019   لسنة 38 عدد قرار
  .2019 بعنوان تطاوين بلدية لفائدة اعالمية هندسة اختصاص أول مهندس إلنتداب باإلختبارات

 نوعية و عدد بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 أفريل 9  في مؤرخ 2019   لسنة 39 عدد قرار
 أول مهندس إلنتداب باإلختبارات خارجية مناظرة  طريق عن شغورها سد المراد الخطط

  ...............................2019 بعنوان تطاوين بلدية لفائدة اعالمية هندسة اختصاص
 تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 أفريل 9  في مؤرخ 2019   لسنة 40 عدد قرار

 تطاوين بلدية لفائدة اعالمية هندسة اختصاص أول مهندس إلنتداب باإلختبارات خارجية مناظرة
  .........................................................................2019 بعنوان
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 إجراءات و صيغ بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 أوت 5  في مؤرخ 2019   لسنة 42 عدد قرار
 متعاقدين عملة و أعوان فةبص تطاوين ببلدية فعليا المباشرين الحضائر عملة وضعية تسوية

  ..............................................................................منظرين
 اللجنة تركيبة  بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 أوت 5  في مؤرخ 2019   لسنة 43 عدد قرار

 متعاقدين عملة و أعوان بصفة تطاوين ببلدية فعليا المباشرين الحضائر عملة بتصنيف الخاصة
  ..............................................................................منظرين

 تطاوين بلدية رئيس من بقرار علقيت 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 44 عدد قرار
 محلل رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 11/07/2019 في مؤرخ

 سنة بعنوان تطاوين بلدية لفائدة العمومية باالدارات االعالمية تقنيي و محللي بسلك اعالمية
2019...............................................................................  
 تطاوين بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 45 عدد قرار

 تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 11/07/2019 في مؤرخ
  ......2019  سنة بعنوان تطاوين بلدية لفائدة العمومية باالدارات المشترك التقني بالسلك  أول
 تطاوين بلدية رئيس من بقرار لقيتع 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 46 عدد قرار

 رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 11/07/2019 في مؤرخ
  بعنوان تطاوين بلدية لفائدة العمومية باالدارات المشترك التقني بالسلك   تقني مساعد

  ..........................................................................2019 سنة 
 تطاوين بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 47 عدد قرار

 رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 11/07/2019 في مؤرخ
 سنة بعنوان تطاوين بلدية لفائدة العمومية باالدارات المشترك االداري بالسلك  ادارة مستكتب

2019...............................................................................  
  .............................................................................المالحق
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  المحلية الجماعات

  

  المنيهلة

  

 يتعلق 2019 نوفمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد رقرا
 عدد تحت 2019 أكتوبر 29 في المؤرخ بالمقرر خطأ بإصالح بيتعلق

 بتاريخ 16 عدد المحلية للجمعات الرسمية بالجريدة والصادر 6107
  2019 نوفمبر 08

ــا قـرر         :يلي مــ

 2019كتوبرأ 29 في المؤرخ البلدي المقرر من األول الفصل يلغى
 المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة والصادر 6107 عدد تحت
  : يلي كما ويعوض 2019 نوفمبر 08 بتاريخ 16عدد

 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من عملة لترقية مهني إمتحان يفتح 
  : التالية  البيانات حسب  2019 سنة بعنوان

   الثانية  الوحدة ضمن /1     

 العملة عدد / 04 ترقيتهم المزمع لجمليا العدد:الرابع الصنف
  02 مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد

 العملة عدد / 02 ترقيتهم المزمع الجملي العدد :الخامس الصنف
  01 مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد

 العملة عدد / 02 ترقيتهم المزمع الجملي العدد :السادس الصنف
  01 مهني انامتح طريق عن ترقيتهم المراد

 العملة عدد / 02 ترقيتهم المزمع الجملي العدد :السابع الصنف
  01 مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد

      : الثالثة الوحدة ضمن /2  

 العملة عدد / 02 ترقيتهم المزمع الجملي العدد :الثامن الصنف
  01 مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد

 العملة عدد / -- ترقيتهم المزمع مليالج العدد :التاسع الصنف
  -- مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد

  بلدية رئيس

  شبشوب  نجيبة

  الجبل رأس

  

 يتعلق 2019 أكتوبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 يتعلق 2019 أكتوبر 29 في مؤرخ الجبل رأس بلدية رئيس من بقرار
 كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط
  المشترك االداري بالسلك تصرف

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات  الداخلية المناظرات تنظم
 رئيس  قرار ألحكام طبقا الجبل رأس ببلدية المشترك اإلداري بالسلك
 كيفية بضبط والمتعلق2019 أكتوبر 29 في المؤرخ الجبل رأس بلدية
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية ةالمناظر تنظيم

  المشترك االداري

  بلدية رئيس

  برحيمة  الدين جالل
  

  الباب مجاز

 بقرار يتعلق 2019 أوت 7  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 بفتح يتعلق 2019 أوت 08 في مؤرخ الباب مجاز بلدية رئيس من

 بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية مهني امتحان 
  2019 سنة

  االطالع، بعد الباب مجاز بلدية رئيس إن

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 29 عدد القانون على
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
  ، المحلية الجماعات

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط لمتعلقا 1983
 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 يةبلد بإحداث المتعلق 1892 نوفمبر 15 في المؤرخ األمر وعلى
  .الباب مجاز
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 ديسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

   .اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات

 نظام بضبط المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقية النتداب المهنية واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  .المحلية الجماعات

 المتضمن 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 الترقية وشروط والمشموالت الخطط وترتيب المهنية المدونة

  .والبلديات الجهوية المجالس لعملة واالنتداب

 عدد بضبط المتعلق 2019 أوت 08 في المؤرخ المقرر وعلى
 مجاز ببلدية مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة
  .2019 سنة لعنوان الباب

  مايلــي قــرر

 العملة لترقية مهني تحانام الباب مجاز ببلدية يفتح :األول الفصل
  :التالي الجدول لمقتضيات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  :الثانية الوحدة ضمن-1

  السادس الصنف : الصنف

  01 :مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد

   : الثالثة الوحدة ضمن -2

   الثامن الصنف : الصنف

  01 :مهني امتحان يقطر عن ترقيتهم المراد العملة عدد

   التاسع الصنف : لصنف

  01 :مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد

 2020 جانفي 20 يوم المهنية االمتحانات تجرى :الثاني الفصل 
ــية واأليام ــ   .الموالـ

  .2019 ديسمبر 20 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل 

                          
  الباب مجاز بلدية ئيسر 

    قريرة جالل محمد 

  بوحجلة

  

 يتعلق 2019 أكتوبر 1  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
  .استخالصها في للبلدية المرخص المعاليم بعض تعريفة بضبط

 الجماعات مجلة على  إطالعه ،بعد بوحجلة بلدية رئيس إن      
 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون بمقتضى الصادرة المحلية
 391و 143 ،139،140 الفصول وخاصة 2018 ماي 09 في المؤرخ

 عدد القانون بمقتضى الصادرة المحلية الجباية مجلة وعلى      .منها
 النصوص جميع وعلى 1997 فيفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11
 1957 مارس 12 في المؤرخ األمر وعلى     .تممته أو نقحته التي

 805 عدد  الحكومي األمر وعلى     . بوحجلة بلدية اثبإحد المتعلق
 تعريفة بضبط المتعلق 2016 جويلية 13 في المؤرخ 2016 لسنة

 وعلى     . استخالصها في المحلية للجماعات المرخص المعاليم
 المنعقدة 2019 لسنة الثالثة العادية دورته في البلدي المجلس مداولة
ــــ. 2019 سبتمبر 28 بتاريخ ــررق ـــ  ضبطت : األول يليالفصل ما ـ
 بيان :يلي كما  استخالصها في للبلدية المرخص المعاليم بعض تعريفة

 إشغال رخص-1 :اإلدارية الرخص معاليم-Iالموّظف المعلومالمعلوم
 بالنظر الراجعة المناطق داخل المهن بعض لتعاطي العام الطريق
 -:بمناسبة نظمةالم الحفالت رخص -2د 90.000.المحلية للجماعة
 -3د  150.000د  100.000. العمومية األفراح -. العائلية األفراح
 المغطاة المساحة( األول االنتصاب ) فردية بناءات - : البناء رخص

 دبين 0.200د 10025.000و 1 بين²م عن إضافي قارمعلوم معلوم²م
    د 0.500د 300150.000و 1 دبين 0.400د 20090.000 و1
 1.200د4001000.000 فوق د 0.800د 400400.000و1 بين 
 الشقة بحساب المعلوم يوظف )  األول االنتصاب ) جماعية بناءات -د

 المتعلقة األشغال رخص - 4-البناء رخص تجديد أو تمديد--.(
 إخراج أو الدفن رخص -5د 50.000التسييج أو بالترميم
 -ماء )  ةالمختلف العمومية بالشبكات الربط رخص -6د 1.000الجثث
 أو العمومي البلدي الملك لزمة منح معاليم -IIد 30.000(...كهرباء
 العام للطريق الوقتي اإلشغال معلوم-1 :به االنتفاع أو إشغاله أو الخاص

 يتعاطى شخص وكل والنصبات والمطاعم المقاهي أصحاب طرف من
 -2اليوم جزء أو اليوم في ²م /د 0.250قارة غير منشأة إطار في نشاطا
 : ²م 100 إلى 1 البناءمن حضائر إقامة عند العام الطريق إشغال

 ²م 300 إلى 201دمن 100.000 : ²م 200 إلى 101 دمن 60.000
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 م 400 من دأكثر 200.000 : ²م 400 إلى 301 دمن 150.000 :
 التجارية المحالت نشاط من المتأتية الفضالت رفع -3د 300.000 : ²م
 واآلبار الخنادق تفريغ معلوم -4سنة /د 300.المهنية أو الصناعية أو

 عن د 35.000.المدينة داخل الواحد الصهريج عن د  15.000
 القرارات جميع تلغى :الثاني الفصل.الريفية بالمناطق الواحد الصهريج
 و للبلدية العام الكاتب  : الثالث الفصل.القرار لهذا والمخالفة  السابقة
 بتنفيذ يخصه فيما كّل مكلفان البلدية محتسب ببوحجلة المالية قابض
 بالجريدة نشره إجراءات إستيفاء بعد به العمل يجري الذي القرار هذا

  .بوحجلة لبلدية الرسمي وبالموقع المحلية للجماعات الرسمية

  بلدية رئيس

  الشريقي  بلقاسم
  

  المديوني قصيبة

  

 يتعلق 2019 أكتوبر 8  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 الرابع الصنف في  عملة ــدد02عـ إلنتداب المهني امتحان فتح راربق

ــة لفائدة والخامس   2019 سنة بعنـــوان المديوني قصيبة بلديــــ

 2019 أكتوبر 9 في مؤرخ المديوني قصيبة ديةبل رئيس من  
 الرابع الصنف في  عملة ــدد02عـ إلنتداب المهني امتحان بفتح يتعلق

ــة لفائدة والخامس ــــ ــوان المديوني قصيبة بلدي  إن     .2019 سنة بعنـ
  المديوني قصيبة بلدية رئيس

 يما 09 في مؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ القانون على اإلطالع بعد
  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق 2018

ـــون وعلى  ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد 112عـ القانـ
ــام بضبط المتعلــق 1983  و الدولة ألعوان العام األساسي النظـــ
ــة الصبغة ذات العمومية المؤسسات و  المحلية الجماعات  و اإلداريـ

 ـدد89 عـ المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 1958 مارس 6 في المؤرخ 1958 لسنـة ـدد 81 عـ األمـر على و
  . المديوني قصيبة بلديـة بإحـداث المتعلـق

ــة ـدد 2509 عـ األمـر على و  18 في المؤرخ 1998 لسن
 عملة سلكب الخاص األساسي النظام بضبط ،المتعلــق 1998ديسمبر
 الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة

  . اإلدارية

ــة ـدد 2510 عـ األمـر على و  18 في المؤرخ 1998 لسن
 سلك أصناف درجات بين المطابقـة بضبط ،المتعلــق 1998ديسمبر

 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة عملة
  . التأجيــر ومستويات اإلداريـة

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
  .بالبلديات والترسيم والترقية اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق

 2014 فيفري 24 في المؤرخ الداخلية وزير السيد قرار وعلى
 بالنتدا المهنية واالمتحانات االختبارات برنامج و نظـام بضبط المتعلق

  .المحلية الجماعات عملة ترقية و

 المتضمن 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقـرر الملحق على
 الترقية وشروط والمشموالت الخطط وترتيب المهنية المدونة

  .والبلديات الجهوية المجالس لعملة واالنتداب

 جانفي 20 في المؤرخ ـدد7عـ الداخلية وزير السيد منشور وعلى
 1995 لسنة ـدد68عـ القانون أحكام تطبيق فيةبكي المتعلق 1996
 األعوان في بالتصرف والمتعلقة للبلديات األساسي للقانون المنقحة
  .البلديين

 بتاريخ ـدد14عـ والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد منشور  وعلى
 صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق كيفية حول 2019 سبتمبر 18 
  .بالبلديات والترسيم ةوالترقي اإلنتداب واليات

 جوان 21 :بتاريخ البلدي المجلس تنصيب محضرجلسة وعلى
2018.  

ــي ما قـــرر ــــ   يل

 من عملة ــدد02عـ إلنتداب مهني امتحان يفتح : األول الفصل
ـــوان الثانية الوحدة    : التالي النحو على 2019 سنة بعن

  : الثانية الوحدة ضمن

                                   اصاإلختص   المعروضة الخطط عدد
 سائق  01الثانية الوحدة الرابع  متعدد عامل  1الوحدة   الصنف     

  الثانية الوحدة الخامس  الثقيل الوزن

 يوم المديوني قصيبة ببلدية المهنية االمتحانات تجرى : 2 الفصل
  .الموالية األيام و 2019 ديسمبر 16

  .2019 نوفمبر 14 يوم اتالترشح ختم يقع : 3 الفصل

  2019-10-09:في المديوني قصيبة

  بلدية رئيس

  سالم الحاج  رضا محمد
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  هالل قصر

 يتعلق 2019 فيفري 22  في مؤرخ 2019   لسنة 19 عدد قرار
 الثقافي الرياضي والمركب الرياضي المركب إستغالل معاليم بضبط

  الترفيهي

 بتاريخ األولى يةالعاد دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 الرياضي المركب إستغالل معاليم ضبط على 2019 فيفري 23

   الترفيهي الثقافي الرياضي والمركب

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر
  

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

 يتعلق 2019 مارس 4  في مؤرخ 2019   لسنة 20 عدد قرار
  2018 لسنة اإلحتياطي المال وتوزيع 2019 سنة ميزانية بتنقيح

 بتاريخ األولى العادية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 المال وتوزيع 2019 لسنة الميزانية تنقيح على 2019 فيفري 23

   2018 لسنة اإلحتياطي

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر
  

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

 يتعلق 2019 ماي 15  في مؤرخ 2019   لسنة 22 عدد قرار
 غرضها لغير الرياضي بالمركب الرياضية القاعة لإستغال معلوم بتحديد
  األصلي

 15 بتاريخ اإلستثنائية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 بالمركب الرياضية القاعة إستغالل معلوم تحديد على 2019 ماي

  األصلي غرضها لغير الرياضي

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

  

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

 يتعلق 2019 ماي 29  في مؤرخ 2019   ةلسن 24 عدد قرار
  2018 لسنة  المالي الحساب بختم

 بتاريخ الثانية العادية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 النحو على 2018 لسنة المالي الحساب ختم على 2019 ماي 30

 : 2018 لتصرف الميزانية لمقابيض الجملي المبلغ  - :التالي
 بدفعها المأذون للنفقات الجملي المبلغ  -   د 10.910.086,345

 الباقية االعتمادات مبلغ  - د 6.374.266,614 : 2018 لتصرف
 732.552,466 : بإلغائها يصرح والتي األول بالعنوان استعمال دون

 العنوان من 4و 3 بالجزئين استعمال دون الباقية االعتمادات مبلغ  -  د
 من الفائض مبلغ  - د 1.899.268,853 : بإلغائها يصرح والتي الثاني

 : االحتياطي المال إلى نقله في يرخص الذي األول العنوان
 العنوان من 4و 3 الجزئين من الفائض مبلغ  - د 1.572.212,248

 2.831.296,647 : االحتياطي المال إلى نقله في يرخص الذي الثاني
 : بإلغائه رخصي الذي الثاني العنوان من  5 الجزء من الفائض مبلغ  - د

 نقله في يرخص الذي الثاني العنوان من  5 الجزء من الفائض مبلغ  - 0
  د 132.310,836 :االنتقالي المال إلى

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

  

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

 يتعلق 2019 ماي 29  في مؤرخ 2019   لسنة 25 عدد قرار
  واألتربة والحدائق البناء فواضل رفع معلوم تعريفة بضبط

 بتاريخ الثانية العادية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 والحدائق البناء فواضل رفع معلوم تعريفة ضبط على 2019 ماي 30

        واألتربة

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

  

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

 يتعلق 2019 ماي 15  في مؤرخ 2019   لسنة 30 عدد قرار
  والثاني األول العنوان داخل إعتمادات بتحويل

 15 بتاريخ اإلستثنائية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 على والثاني األول العنوان داخل إعتمادات تحويل على 2019 ماي

  :التالي النحو

 المخولة المنحة : بـ متعلقة إعتمادات تحويل :األول العنوان  - 
 طبع ، البلدية لرئيس ةالمخصص الوقود حصص ، البلديات لرؤساء
 ، الدولة أعوان لفائدة ظرفية تكميلية منحة ، والمجالت الوثائق ونشر
 التصرف نفقات ، القارة الخصوصية المنح ، والتدرج األساسي األجر
      الموزعة غير
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 ، أخرى دراسات : بـ متعلقة إعتمادات تحويل :الثاني العنوان  -
 ، األخرى والتهذيب التهيئة عمليات ، الطرقات تعبيد ، العمومية اإلنارة
  الموزعة غير التنمية نفقات

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

  

------------------  
 يتعلق 2019 ماي 15  في مؤرخ 2019   لسنة 31 عدد قرار
 صورة في مكوناته لمختلف الرياضي المركب إستغالل معلوم بتحديد

  المزدوج اإلستغالل
 15 بتاريخ اإلستثنائية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق

 لمختلف الرياضي المركب إستغالل معلوم تحديد على 2019 ماي
   المزدوج اإلستغالل صورة في مكوناته

  بلدية رئيس
  القابسي  األزهر

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

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

 بتاريخ الثانية العادية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 على المعلوم بعنوان مثقلة معاليم وتعديل طرح على 2019 ماي 30

  المصاحبة القائمة حسب المبنية وغير المبنية العقارات

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

  

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

 2019 ماي 29  في مؤرخ 2019   لسنة 28 عدد مداوالت
 جالل السيد هالل بقصر البلدي بالمجلس العضو بإستقالة يتعلق
  الممي

 30 بتاريخ الثانية العادية دورته في البلدي المجلس أعضاء عاين
 جالل السيد هالل بقصر البلدي بالمجلس العضو إستقالة 2019 ماي

    المحلية الجماعات مجلة من 205 صلالف لمقتضيات طبقا الممي

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

 2019 ماي 29  في مؤرخ 2019   لسنة 29 عدد مداوالت
  هالل بقصر الرياضية المنشآت بتسمية يتعلق

 بتاريخ الثانية العادية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
   : كاآلتي لهال بقصر الرياضية المنشآت تسمية على 2019 ماي 30

            سليـم حمادي المغطاة القاعة :المغطاة القاعة  - 

 الثقافي الرياضي المركب  :الترفيهي الثقافي الرياضي المركب  - 
  الشيخ بن البشير الترفيهي

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر
  

  المحرص

  

 يتعلق 2019 نوفمبر 10  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
  مباشرة أعلي صنف إلى صنف من العملة لترقية مهني امتحان بفتح

 العملة لترقية مهني امتحان المحرس ببلدية يفتح : األول الفصل _
  : التالي الجدول لمقتضيات وفقا ذلك و مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  الثانية الوحدة ضمن -

 عن ترقيتهم المراد العملة إليهاعدد الترقية ستتم التي األصناف
  المهني االمتحان طريق

  06الرابع الصنف

  01الخامس الصنف

  02السادس الصنف

  01السابع الصنف

 يوم المحرس ببلدية المهنية االمتحانات تجرى : 2 الفصل _
  .الموالية واأليام 2019 ديسمبر 30 االثنين

 نوفمبر 30 السبت يوم الترشحات قائمة ختم يقع : 3 الفصل _
2019 .  

  بلدية رئيس

  شنيور  محمد
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 يتعلق 2019 نوفمبر 10  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 رتبة في األول الصنف من الوقتيين العملة لترسيم  مهني اختبار بفتح
 المحلية الجماعات و الدولة عملة بسلك  األول الصنف من عامل

  المحرس بلدية لفائدة العمومية والمؤسسات 

 ديسمبر 31 يوم لفائدتها و المحرس ببلدية يفتح :األول الفصل
 صنف من الوقتيين العملة لترسيم مهني اختبار الموالية واأليام 2019

 الجماعات و الدولة عملة بسلك  األول الصنف من عامل رتبة في األول
  .العمومية المؤسسات و المحلية

 وحيدة بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصـــل
(01).  

  .2019ر نوفمب 29 يوم الترشحات غلق ةقائم تختم :3 الفصـــل  

  بلدية رئيس

  شنيور  محمد

  

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

 يتعلق 2019 نوفمبر 10  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 بالملفات  المهنية االمتحانات على باإلشراف المكلفة اللجنة بتركيبة
  1 الصنف من عامل رتبة في "1" صنف من الوقتيين العملة لترسيم

 على باإلشراف المكلفة اللجنة تركيبة تضبط :األول فصلال
 "1 " صنف من الوقتيين العملة لترسيم بالملفات المهنية االمتحانات

  :يلي كما 1 الصنف من عامل رتبة في 

                                              للبلدية العام الكاتب السيد -
  رئيس                         

              بالبلدية المالية و اإلدارية الشؤون مدير كاهية سيدال -
  عضو                            

                      ينويه من أو العمومية المصاريف مراقب السيد -
  عضو                         

                                              مسعودي العيادي  السيد -
  عضو                          

 من يرى من دعوة االقتضاء عند اللجنة لرئيس يمكن :2 الفصل
  .اللجنة أعمال في للمشاركة االختصاص ذوي

  بلدية رئيس

  شنيور  محمد

  
  تطاوين

  

 يتعلق 2019 أفريل 9  في مؤرخ 2019   لسنة 38 عدد قرار
 أول مهندس تدابإلن باإلختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق بقرار

  2019 بعنوان تطاوين بلدية لفائدة اعالمية هندسة اختصاص

 يتعلق 2019 أفريل 10 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من قرارال
 اختصاص أول مهندس إلنتداب باإلختبارات خارجية مناظرة بفتح

  2019 بعنوان تطاوين بلدية لفائدة اعالمية هندسة

  بلدية رئيس

  صويد  بوبكر

  

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

 يتعلق 2019 أفريل 9  في مؤرخ 2019   لسنة 39 عدد قرار
 طريق عن شغورها سد المراد الخطط نوعية و عدد بضبط يتعلق بقرار

 هندسة اختصاص أول مهندس إلنتداب باإلختبارات خارجية مناظرة 
  2019 بعنوان تطاوين بلدية لفائدة اعالمية

 يتعلق  2019 أفريل 10 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من قرار
 مناظرة  طريق عن شغورها سد المراد الخطط نوعية و عدد بضبط

 اعالمية هندسة اختصاص أول مهندس إلنتداب باإلختبارات خارجية
  2019 بعنوان تطاوين بلدية لفائدة

  بلدية رئيس

  صويد  بوبكر

  

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

 يتعلق 2019 أفريل 9  في مؤرخ 2019   لسنة 40 عدد قرار
 إلنتداب باإلختبارات خارجية مناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار

 بعنوان تطاوين بلدية لفائدة اعالمية هندسة اختصاص أول مهندس
2019  

 يتعلق 2019 أفريل 10 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من قرار
 أول مهندس إلنتداب باإلختبارات خارجية مناظرة تنظيم كيفية بضبط

  2019 بعنوان تطاوين بلدية لفائدة اعالمية ندسةه اختصاص

  بلدية رئيس

  صويد  بوبكر
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 يتعلق 2019 أوت 5  في مؤرخ 2019   لسنة 42 عدد قرار
 الحضائر عملة وضعية تسوية إجراءات و صيغ بضبط يتعلق بقرار

 متعاقدين عملة و أعوان بصفة تطاوين ببلدية فعليا المباشرين
  .منظرين

 يتعلق 2019 أوت 06 في مؤرخ تطاوين يةبلد رئيس من قرار
 فعليا المباشرين الحضائر عملة وضعية تسوية إجراءات و صيغ بضبط
  .منظرين متعاقدين عملة و أعوان بصفة تطاوين ببلدية

  بلدية رئيس

  صويد  بوبكر

  

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

 يتعلق 2019 أوت 5  في مؤرخ 2019   لسنة 43 عدد قرار
 الحضائر عملة بتصنيف الخاصة اللجنة تركيبة  بضبط يتعلق بقرار

 متعاقدين عملة و أعوان بصفة تطاوين ببلدية فعليا المباشرين
  .منظرين

 يتعلق  2019 أوت 06 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من قرار
 فعليا المباشرين الحضائر عملة بتصنيف الخاصة اللجنة تركيبة  بضبط
  .منظرين عاقدينمت عملة و أعوان بصفة تطاوين ببلدية

  بلدية رئيس

  صويد  بوبكر

  

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

 يتعلق 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 44 عدد قرار
 بضبط يتعلق 11/07/2019 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من بقرار
 اعالمية محلل رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم كيفية
 بلدية لفائدة العمومية باالدارات الميةاالع تقنيي و محللي بسلك

  2019 سنة بعنوان تطاوين

 يتعلق 11/07/2019 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من قرار
 محلل رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم كيفية بضبط

 لفائدة العمومية باالدارات االعالمية تقنيي و محللي بسلك اعالمية
  2019 سنة بعنوان تطاوين بلدية

  بلدية رئيس

  صويد  بوبكر

 يتعلق 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 45 عدد قرار
 بضبط يتعلق 11/07/2019 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من بقرار
 بالسلك  أول تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم كيفية
 سنة بعنوان تطاوين يةبلد لفائدة العمومية باالدارات المشترك التقني

2019  

 يتعلق 11/07/2019 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من قرار
 أول تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم كيفية بضبط

 تطاوين بلدية لفائدة العمومية باالدارات المشترك التقني بالسلك 
  2019 سنة بعنوان

  بلدية رئيس

  صويد  بوبكر

  

------------------  
 يتعلق 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 46 عدد قرار

 بضبط يتعلق 11/07/2019 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من بقرار
  تقني مساعد رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم كيفية

 تطاوين بلدية لفائدة العمومية باالدارات المشترك التقني بالسلك 
  2019 سنة بعنوان

 يتعلق 11/07/2019 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من قرار
 مساعد رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم كيفية بضبط
 تطاوين بلدية لفائدة العمومية باالدارات المشترك التقني بالسلك   تقني

  2019 سنة بعنوان

  بلدية رئيس

  صويد  بوبكر

  

------------------  
 يتعلق 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 47 عدد قرار

 بضبط يتعلق 11/07/2019 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من بقرار
 ادارة مستكتب رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم كيفية

 تطاوين بلدية لفائدة العمومية باالدارات المشترك االداري بالسلك 
  2019 سنة بعنوان

 يتعلق 11/07/2019 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من قرار
 مستكتب رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم كيفية بضبط
 بلدية لفائدة العمومية باالدارات المشترك االداري بالسلك  ادارة

  2019 سنة بعنوان تطاوين

  بلدية رئيس

  صويد  بوبكر



  797صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 

  مالحقال



  798صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  799صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  800صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  801صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  802صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  803صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  804صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  805صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  806صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  807صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  808صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  809صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  810صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  811صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  812صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  813صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  814صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  815صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  816صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  817صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  818صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  819صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  820صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  821صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  822صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  823صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  824صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  825صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  826صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  827صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  828صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  829صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  830صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  831صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  832صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  833صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  834صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  835صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  836صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  837صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  838صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  839صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  840صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  841صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  842صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  843صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  844صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  845صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  846صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  847صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  848صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  849صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  850صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  851صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  852صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  853صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  854صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  855صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  856صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  857صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  858صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  859صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  860صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  861صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  862صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  863صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  864صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  865صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  866صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  867صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  868صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  869صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  870صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  871صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  872صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  873صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  874صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  875صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  876صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  877صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  878صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  879صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  880صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  881صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  882صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  883صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  884صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 



  885صفحـة   2019 نوفمبر 15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   18عـــــدد 

 


