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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  

  قربة

  

 یتعلق 2020 مارس 4  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 یتعلق 2020 مارس 05 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقرار
 إلى للترقیة  بالملفات خلیةالدا المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  قربة

 یتعلق 2020 مارس 05  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  قربة

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة ماعاتوالج
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .اتبالبلدی والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري 

  :  یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : ولاأل الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون دونالمساع المتصرفون
 في الرتبة ھذه في األقل على قدمیةأ سنوات (5) خمس شرط
  .الترشحات ختم تاریخ

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة قربة بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون قربة بلدیة

  : القرار ھذا بطویض

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
  :لتالیةا بالوثائق مصحوبة قربة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 المدنیة خدماتلل الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص- 
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي والعسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة- 
  .العمومیة

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة- 
  .الحالیة

 إداریة حالة آلخر ابطالض القرار من لألصل مطابقة نسخة- 
  .باألمر للمعني

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة- 

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-
 اإلداري الملف خلو تثبت بشھادة أو األخیرة سنوات (3) الثالث

  .تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح

 أو الملتقیات يف المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ- 
 في النجاح وشھائد اإلدارة قبل من المنظمة التكوین دورات
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 التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل القیمیة الوحدات
  .األخیرة سنوات للخمس المستمر

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقدیم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما ترشحینالم ملفات تقییم مقاییس تضبط : 7 الفصل

  .للمترشح العامة قدمیةألا- 

  .للمترشح الرتبة في قدمیةألا - 

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین-
  . األخیرة سنوات للخمس

  .األخیرة سنوات للثالث والمواظبة السیرة-

 للمترشح المباشر الرئیس طرف نم المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ والمشار

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 عدد مقیاس كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  . (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب
 من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل وإذا

 االقدمیة ھذه تساوت وإذا ةالرتب في ألقدمھم األولویة تكون النقاط
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 لجنة من وباقتراح قربة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : 10 الفصل
  .التونسیة

  2020 مــــارس 05 : فـــي قربة

  
  بلدیة رئیس      
  بوطریف  اللطیف عبد

  

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

 بقرار یتعلق 2020 مارس 2  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 كیفیة بضبط یتعلق 2020 مارس 03 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من

 في رئیس متصرف إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
 بلدیة لفائدة واالرشیف الوثائق في المتصرفین بسلك یفواالرش الوثائق

  قربة

 یتعلق 2020 مارس 03  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من  قرار
 متصرف إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 واالرشیف الوثائق في المتصرفین بسلك واالرشیف الوثائق في رئیس
  قربة بلدیة لفائدة

   قربة، بلدیة سرئی إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق  2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة مؤسساتوال
 المؤرخ 2011 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي
  .2011 سبتمبر 23 في

 1999مارس 29 في المؤرخ 1999 لسنة 675 عدد األمر وعلى
 الوثائق في المتصرفین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  .واألرشیف

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد ألمرا وعلى
  .بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق

 فیفري  27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق  2020
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  :  یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات یةالداخل المناظرة تنظم : األول الفصل
 الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في رئیس متصرف

  .القرار ھذا ألحكام وفقا واألرشیف

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في رئیس متصرف رتبة

 رتبھم في المترسمون المستشارون تصرفونالم واألرشیف الوثائق
 ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 قربة بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة قربة بلدیة رئیس من

  .سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
  : التالیة بالوثائق مصحوبة قربة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  .ذاتیة سیرة-

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على ويیحت ملف-
  .باإلدارة

 خالل بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-
 في المشاركة) الترشحات قائمة ختم لتاریخ السابقتین األخیرتین السنتین
 والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء وعند (...محاضرات ، ملتقیات

  .لمنشوراتوا

 إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون
  .المترشح

 بین یتراوح عدد إسناد المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى
 خالل المترشح بھا قام التي لألنشطة تقییما (0) وعشرین (0) صفر

 باالعتماد رشحاتالت قائمة ختم لتاریخ السابقتین األخیرتین السنتین
  :لىع

  .العمل تنظیم -

  .الخدمة نوعیة- 

  .والبحوث والتاطیر التكوین أعمال -

  .علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال- 

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  .المشاركة

  .الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقدیم-

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : 7 الفصل

  .للمترشح العامة ةاالقدمی-

  .للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین-
  .واألرشیف الوثائق في مستشار متصرف رتبة في التسمیة

  .والمواظبة السیرة-

  .هأعال 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر-

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  . (20) والعشرین (0) فرالص

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 ونتك النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 لجنة من وباقتراح قربة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  .التونسیة ھوریةللجم الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

  2020 مــــارس 03 : فـــي قربة

  بلدیة رئیس      
  بوطریف  اللطیف عبد
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------------------  

  الھواریة

  

 یتعلق 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 الشؤون لجنة برئاسة بنجدیرة إیمان اآلنسة تكلیف إنھاء بقرار

  الھواریة ببلدیة إلعاقةا وحاملي السند وفاقدي والشغل اإلجتماعیة

 بعــــد الھواریـــة بلدیـــــــــة رئیـــــــــس السیــــــــــد إن 
  : إطالعــــــھ

 09 في والمؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على -
  . المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 أفریل 02 في لمؤرخا 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -
  . الھواریة بلدیة بإحداث المتعلق 1966

 بتاریخ الھواریة بلدیة رئیس تنصیب إعادة جلسة محضر وعلى -
  . 2018 أوت 30

  . بالھواریة البلدي للمجلس الداخلي النظام من 73 الفصل وعلى ـ

 الشؤون لجنة برئاسة بنجدیرة إیمان اآلنسة تكلیف قرار وعلى ـ
 تحت اإلعاقة وحاملي السند وفاقدي والشغل اإلجتماعیة

  .وقتیة بصفة 2019 سبتمبر 03 بتاریخ ـدد2614عـ

  یـلــي ما ّقــرر

 لجنة برئاسة بنجدیرة إیمان اآلنسة تكلیف إنھاء یتم : االول الفصل
 ببلدیة اإلعاقة وحاملي السند وفاقدي والشغل اإلجتماعیة الشؤون
  . 2019 سبتمبر 03  یخبتار ـدد2614عـ تحت الھواریة

ارس م 02 تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یتم : الثاني الفصل
2020.  

  2020 مارس 04 : في الھواریة
                                 
                                 

  بلدیة رئیس         
  األسطا  فھمي       

  

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

 یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 اإلجتماعیة الشؤون لجنة برئاسة بنجدیرة فوزي السید تكلیف بقرار

 وقتیة بصفة الھواریة ببلدیة اإلعاقة وحاملي السند وفاقدي والشغل

  : إطالعــــــھ بعــــد الھواریـــة ـةبلدی ــسرئیـ دالسی إن 

 09 في والمؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على -
  . المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 أفریل 02 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -
   . الھواریة بلدیة بإحداث المتعلق 1966

 بتاریخ الھواریة بلدیة رئیس تنصیب إعادة جلسة محضر وعلى -
   . 2018 أوت 30

 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون من 211 الفصل وعلى ـ
  . المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . بالھواریة البلدي للمجلس الداخلي النظام من 73 الفصل وعلى ـ

  یـلــي ما ّقــرر

 الشؤون لجنة برئاسة بنجدیرة فوزي السید تكلیف یتم : األول الفصل
 الھواریة ببلدیة اإلعاقة وحاملي السند وفاقدي والشغل اإلجتماعیة

  .وقتیة بصفة

ارس م 04 تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یتم : الثاني الفصل
2020.  

  : في الھواریة

  

  بلدیة رئیس   
 األسطا  فھمي  

  

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

  

  علوش دار

  

 یتعلق 2018 جویلة 11  في مؤرخ 2018   لسنة 6 عدد قرار
  اإلمضاء حق تفویض بقرار

 ألفة السیدة إلى دارعلوش بلدیة رئیس فوض : األول الفصل
 وباإلشھاد باإلمضاء بالتعریف المتعلقة سلطتھ متصرف الناصر،
 عقود إبرام بإستثناء المدنیة وبالحالة لألصل النسخ بمطابقة
  الزواج

  .إمضائھ تاریخ من إعتبار القرار بھذا العمل یجرى :الثاني الفصل

  
  بلدیة رئیس  

  الشریف  مھدي
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  السند

  

 یتعلق 2018 لةجوی 9  في مؤرخ 2018   لسنة 1 عدد قرار
  بقرار

  السنــد، بلدیــة رئیــس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على إطالعھ بعد
 وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 فــي

   منھ 265 الفصل

 1975 اوت 01 في المؤرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون وعلى
  نقحتھ او تممتھ التي النصوص على و المدنیة الحالة بتنظیم المتعلق

 اوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة االشھاد و باالمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

   لالصل

 المتعلق  16/04/1980 في المؤرخ 438 عدد األمر وعلى
  لسندا بلدیة بإحداث

 لسنة 161 عدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قــرار علــى و
 بالنتائج بالتصریح متعلق 2018 ماي 17 في مؤرخ 2018

  السند بلدیة النتخابات النھائیة

 المجلــس بتركیــز المتعلــــق االولــى الجلســـة محضـــر علـــى و
  .   2018 جوان 27 بتاریـــخ البلــدي

  یلــي مـا قــــــرر

 إلــــى السنـــد بلدیــــة رئیــــس السیـــد یفــــوض : أول فصل
  ناصري مكرم : السیــــد

  :  التالیة الوثائق في اإلمضاء  السند ببلدیة اول تقني

  باإلمضاء التعریف•

  الزواج عقود إبرام بإستثناء المدنیة الحالة•

  لألصل نسخال بمطابقة اإلشھاد•

  . إمضائھ تاریخ من المفعول نافذ القرار ھذا : ثان فصل

   .2018 جویلیة 10في السند 

  

  بلدیة رئیس    
  ناصري  الراشدي

  

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

 یتعلق 2019 دیسمبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 بقرار

  ، إطالعھ بعد السنـــد بلدیـــة رئیـــس إن

 فــي المـــؤرخ 2018 لسنـــة 29 عـدد األساســي القانـون علـى
 262 الفصل خاصة المحلیة بالجماعات المتعلق 2018 ماي 09

  . منھ

 القاضي 1980 أفریل 16 في المؤرخ 438 عدد األمر وعلى
  السند بلدیة بإحداث

 بالتنظیم المتعلق 26/07/1996 بتاریخ البلدي قرارال وعلى
  السند لبلدیة الھیكلي

 بضبط المتعلق 11/1996/ 12 بتاریخ البلدي القرار وعلى
  السند ببلدیة الوظیفیة الخطط

 بتنصیب یتعلق 27/06/2018 بتاریخ البلدي القرار وعلى
   البلدي المجلس

 ماي 31 في ؤرخالم  والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلــى
 السند بلدیة عام كاتب ذیاب عادل السید بتكلیف المتعلق  2019
  ثانیة درجة

  یلـــي مـــا قــــرر

 الكاتب ذیاب عادل للسید السند بلدیة رئیس فوض : االول الفصل
 في اإلمضاء حق مشموالتھ حدود وفي مراقبتھ تحت للبلدیة العام

   : التالیة المجاالت

  البلدیة رئیس قرارات تنفیذ ـ    

  تنفیذھا ومتابعة البلدیة لمیزانیة األولي المشروع إعداد ـ    

  العامة المرافق تفویض وعقود العمومیة الصفقات ملفات إعداد ـ    

  البلدیة واللزمات الشراكة عقود إعداد ـ    

  العقود لفومخت البلدیة بالمعالیم المتعلقة التحصیل جداول إعداد ـ    

 بالدفع واألذون بالتزود واألذون بالنفقة التعھد إقتراحات إعداد ـ    
  المثبتة والحجج

  البلدیة المصالح مختلف بین والتنسیق األعوان تسییر ـ    

 وبالوثائق ومسكھا البلدیة والدفاتر السجالت بمختلف العنایة ـ    
  واألرشیف اإلداریة

 أنظاره  مشموالت نطاق في الداخلة الوثائق كل على اإلمضاء ـ   .
   السند لبلدیة الھیكلي التنظیم بقرار المضبوطة

  . إمضائھ تاریخ من المفعول نافذ القرار ھذا : الثاني الفصل

  2020 دیسمبر 18/ في السند

  بلدیة رئیس    
  ناصري  الراشدي
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 یتعلق 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
  بقرار

  السنــد، بلدیــة رئیــس إن

 فــي المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على إطالعھ بعد
 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09

   منھ 265

 1975 اوت 01 في المؤرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون وعلى
  نقحتھ او تممتھ التي النصوص على و المدنیة الحالة مبتنظی المتعلق

 1994 اوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
   لالصل النسخ بمطابقة االشھاد و باالمضاء التعریف بتنظیم المتعلق

 بإحداث المتعلق 16/04/1980 في المؤرخ 438 عدد األمر وعلى
  السند بلدیة

 لسنة 161 عدد لالنتخابات المستقلة لعلیاا الھیئة قــرار علــى و
 النھائیة بالنتائج بالتصریح متعلق 2018 ماي 17 في مؤرخ 2018

  السند بلدیة النتخابات

 بتركیــز المتعلــــق االولــى الجلســـة محضـــر علـــى و        
  .   2018 جوان 27 بتاریـــخ البلــدي المجلــس

  یلــي مـا قــــــرر

 إلــــى السنـــد بلدیــــة رئیــــس السیـــد یفــــوض : أول فصل
  الطیب محمود : السیــــد

 الوثائق في اإلمضاء  السند ببلدیة إدارة مستكتب               
  :  التالیة

  باإلمضاء التعریف•

  الزواج عقود إبرام بإستثناء المدنیة الحالة•

  لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد•

  . إمضائھ تاریخ من المفعول نافذ القرار ھذا : ثان فصل

                                    

  2019 دیسمبر13 /في السند 

  

  بلدیة رئیس   
  ناصري  الراشدي

  

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

 یتعلق 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
  بقرار

  السنــد، بلدیــة رئیــس إن 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على إطالعھ بعد
 وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 فــي

   منھ 265 الفصل

 1975 اوت 01 في المؤرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون وعلى
  نقحتھ او تممتھ التي لنصوصا على و المدنیة الحالة بتنظیم المتعلق

 اوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة االشھاد و باالمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

   لالصل

 المتعلق 16/04/1980 في المؤرخ 438 عدد األمر وعلى
  السند بلدیة بإحداث

 لسنة 161 عدد تلالنتخابا المستقلة العلیا الھیئة قــرار علــى و
 بالنتائج بالتصریح متعلق 2018 ماي 17 في مؤرخ 2018

  السند بلدیة النتخابات النھائیة

 المجلــس بتركیــز المتعلــــق االولــى الجلســـة محضـــر علـــى و 
  .   2018 جوان 27 بتاریـــخ البلــدي

  یلــي مـا قــــــرر

 إلــــى السنـــد بلدیــــة ــــسرئی السیـــد یفــــوض : أول فصل
  شنوف منجي : السیــــد

  :  التالیة الوثائق في اإلمضاء  السند ببلدیة مستشار متصرف 

  باإلمضاء التعریف•

  الزواج عقود إبرام بإستثناء المدنیة الحالة•

  لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد•

  . إمضائھ ریختا من المفعول نافذ القرار ھذا : ثان فصل

  2019 دیسمبر 13 /في السند  

  

  بلدیة رئیس 
  ناصري  الراشدي

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

 یتعلق 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
  بقرار

  السنــد، بلدیــة رئیــس إن
 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على إطالعھ بعد

 المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 فــي المؤرخ
   منھ 265 الفصل وخاصة
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 اوت 01 في المؤرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون وعلى
 تممتھ التي النصوص على و المدنیة الحالة بتنظیم المتعلق 1975

  نقحتھ او

 أوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة اإلشھاد و باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

   لألصل

 المتعلق 16/04/1980 في المؤرخ 438 عدد األمر وعلى
  السند بلدیة بإحداث

 لسنة 161 عدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قــرار علــى و
 بالنتائج بالتصریح متعلق 2018 ماي 17 يف مؤرخ 2018

  السند بلدیة النتخابات النھائیة

 المجلــس بتركیــز المتعلــــق االولــى الجلســـة محضـــر علـــى و
  .   2018 جوان 27 بتاریـــخ البلــدي

  یلــي مـا قــــــرر

 لــــىإ السنـــد بلدیــــة رئیــــس السیـــد یفــــوض : أول فصل
  ذیاب عادل : السیــــد

  :  التالیة الوثائق في اإلمضاء  السند ببلدیة مستشار متصرف 

  باإلمضاء التعریف•

  الزواج عقود إبرام بإستثناء المدنیة الحالة•

  لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد•

  . إمضائھ تاریخ من المفعول نافذ القرار ھذا : ثان فصل

  2019 دیسمبر13 /في السند 

  

  بلدیة رئیس   
  ناصري  الراشدي

  

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

 یتعلق 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
  بقرار

  السنــد، بلدیــة رئیــس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي انونالق على إطالعھ بعد
 وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 فــي

   منھ 265 الفصل

 1975 اوت 01 في المؤرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون وعلى
  نقحتھ او تممتھ التي النصوص على و المدنیة الحالة بتنظیم المتعلق

 أوت 01 في رخالمؤ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة اإلشھاد و باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

   لألصل

 المتعلق 16/04/1980 في المؤرخ 438 عدد األمر وعلى
  السند بلدیة بإحداث

 لسنة 161 عدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قــرار علــى و
 ئجبالنتا بالتصریح متعلق 2018 ماي 17 في مؤرخ 2018

  السند بلدیة النتخابات النھائیة

 بتركیــز المتعلــــق االولــى الجلســـة محضـــر علـــى و        
  .   2018 جوان 27 بتاریـــخ البلــدي المجلــس

  یلــي مـا قــــــرر

 إلــــى السنـــد بلدیــــة رئیــــس السیـــد یفــــوض : أول فصل
  ناصري ھیكل : السیــــد

  :  التالیة الوثائق في اإلمضاء السند ببلدیة متصرف               

  باإلمضاء التعریف•

  الزواج عقود إبرام بإستثناء المدنیة الحالة•

  لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد•

  . إمضائھ تاریخ من المفعول نافذ القرار ھذا : ثان فصل

  2019 دیسمبر 13 /في السند 

  

  بلدیة رئیس   
  ناصري  الراشدي
  



 

  18عــــــدد   2020 مارس 10 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1188صفحــة 

  

  

  

  قــالحـــــــــــــــــمال
 

  


