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  ــمیةرســ الـجریدةال
  لیةــحــ المــجماعــاتلل

  
  

  
 

 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
  اللیل وادي

  .........دائرة رئیس تعیین بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 23 عدد قرار

المنستیر
 لفـائــدة سلطــة يضتفـو بقــرار يتعلـق 2019 أوت 5  فـي مـؤرخ 2018   لسنة 1 عدد قرار

  ...................فالتصـر ومتابعـة ّالمالیـة الشؤون لجنـة رئیـس الغمـراسـي كـمـال السیـد
 لفـائــدة سلطــة تفـويض بقــرار يتعلـق 2019 أوت 5  فـي مـؤرخ 2018   لسنة 2 عدد قرار

  ..........................المستـدامـة والتنمیـة البیئـة لجنـة رئیـس غــديــرة أحـمــد السیـد
 لفـائــدة سلطــة تفـويض بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  فـي مـؤرخ 2018   لسنة 3 عدد قرار

  ........................ّالعمـرانیــة والتھیئـة األشغـال لجنـة رئیـس الـبـــواب عـفـیـف السیـد
 لفـائــدة سلطــة يضتفـو بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  فـي مـؤرخ 2018   لسنة 4 عدد قرار

  ...............الخدمـات وإسـداء ّاإلداريـة الشـؤون لجنـة رئیـس بیـزيـــد خـلـیـفـة السیـد
 لفـائــدة سلطــة تفـويض بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  فـي مـؤرخ 2018   لسنة 5 عدد قرار

  .................ـراثالت وحمايـة والثقـافـة الفنـون لجنـة رئیـس البـرقــاوي مـحـمــد السیـد
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 لفـائــدة سلطــة تفـويض بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  فـي مـؤرخ 2018 لـسنة 6 عـدد قرار
  ......يالعال التعلیم مع والشراكة والتعلیـم التربیـة لجنـة رئیسة البـحـــوري أمـــال السیـدة

 لفـائــدة ـةسلطـ تفـويض بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  فـي مـؤرخ 2018  ةلـسن 7 عدد قرار
  .........................والريـاضـة والشبـاب الطفـولـة لجنـة رئیـس العـويـتــي يـاســر السیـد

 لفـائــدة سلطــة تفـويض بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  فـي مـؤرخ 2018   ةلسن 8 عدد قرار
 الفـرص وتكـافؤ واألسـرة والمرأة ّاإلجتماعیة الشؤون لجنة رئیسة ھـنـیــة مـنـیــة السیـدة

  ..................... ......................... ......................... .........................الجنسین بین
 لفـائــدة سلطــة تفـويض بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  فـي مؤرخ 2018   لسنة 9 عدد قرار

 .............ّالخارجیـة والعالقـات زيالالمركـ التعـاون لجنـة رئیـس تـريـمــش غـــازي السیـد
 لفـائــدة سلطــة تفـويض بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 10 عدد قرار

 ............ّالبلديـة واألمـالك والنزاعـات ّالعقاريـة الشـؤون لجنة رئیـس ھــــالل كــمــال السیـد
 لفـائــدة سلطــة تفـويض بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 11 عدد قرار

 ة المفتوحـ والحوكمـة ّالتشاركیـة ّالديمقراطیـة لجنـة رئیسـة الـبـــدوي ھــــدى السیـدة
 لفـائــدة سلطــة تفـويض بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 12 عدد قرار

 .......................والتقـیـیــم التـواصــلو اإلعــالم لجنـة رئیسـة الـھــانــي ريــــم السیـدة
 لفـائــدة سلطــة تفـويض بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 13 عدد قرار

 .………الخضـراء والمساحـات المدينـة حمايـة لجنـة رئیسـة الصیـــادي إينــاس السیـدة
 لفـائــدة سلطــة تفـويض بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 14 عدد قرار

ـــسیـد ــــوزي ال ــــي فـ ــــس البرجـیـنـ ــــة رئی ـــشــؤون لجن .ّاإلقتـــصـاديــــة ال
 لفـائــدة سلطــة تفـويض بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 15 عدد قرار

 ……………ّالبلـديــة المشاريـع وتنفیـذ متابعـة لجنـة رئیـس الـعـجـمــي منـصــور السیـد
 لفـائــدة سلطــة تفـويض بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 16 عدد قرار

 ..............................والتــرفـیــه السـیــاحــة لجـنـة رئیسـة الـجـزيــري ھـیـفــاء السیـدة
 دةلفـائــ سلطــة تفـويض بقــرار يتعلـق 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 17 عدد قرار

 .....................................والمــــرور النــقــل لجـنـة رئیسـة البـنـزرتــي وئــــام السیـدة
 عفیـف للـسید تفــويــض بقـــرار يتعلق 2018 أوت 7  في مؤرخ 2018   لسنة 18 عدد قرار

 ..........................................................العمرانیة والتھیئة األشغال لجنة رئیس البواب
 الـسـیـدة تعـییـــن بقــــرار يتعلـق 2018 جويلـة 25  فـي مؤرخ 2018   لسنة 19 عدد قرار

  ....................................الشرقیة األولــى المـدينـة دائـرة رئـیسـة البـرقــاوي فـرجـیـة
 الـسـیـدة تعـییـــن بقــــرار يتعلـق 2018 جويلـة 25  فـي مؤرخ 2018   لسنة 22 عدد قرار

  ……………………………………الحـلـیــة دائـــرة رئـیســة بسبـــاس بـوزقــرو نـجــوى
 منـاظرة بفـتح يتعلـق بقـرار يتعلق 2019 سبتمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 18 عدد قرار

 لفائدة العمومیة لالدارات اإلعالمیة وتقنیي بسلك للمح رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة
    .....................................................................2019 سنة بعنوان المنستیر بلدية
 لفـائــدة تفــويـــض بقــــرار يتعلـق 2019 أوت 29  فـي مـؤرخ 2019   لـسنة 19 عـدد قـرار

  ...........................................والصـحـة النـظافـة لجنـة رئـیـس يالبرجـینـ فـــوزي السیـد
 عفیف السید لفائدة تفويض بقرار يتعلق 2019 أوت 8  في مؤرخ 2019   لسنة 20 عدد قرار

  ...........................................................العمرانیة والتھیئة األشغال لجنة رئیس البواب

  الزیت ساقیة
 داخلیـة منـاظرة فـتح بقـرار يتعلـق 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار

  ..............................................سنة بعنوان إدارة ملحق رتبة الى للنرقیة بالملفات
 اخلیـةد منـاظرة بفـتح يتعلـق 2019 أكتـوبر 31  فـي مـؤرخ 2019   لـسنة 6 عـدد قـرار

 العمومیـة لـإلدارات المـشترك التقنـي بالـسلك تقنـي مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات
  ............................................................................................2019 سنة بعنوان
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 داخلیـة منـاظرة بفـتح يتعلـق 2019 أكتـوبر 31  فـي مـؤرخ 2019   لـسنة 7 عـدد قـرار
 العمومیـة لـإلدارات المـشترك اإلداري بالـسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة بالملفات

  ........................................................................................2019ان سنة بعنو
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  اللیل وادي

 2019 أكتوبر 29 في رخمؤ 2019   لسنة 23 عدد قرار
  دائرة رئیس عیینبت يتعلق

  اطالعه ،بعد اللیل وادي بلدية رئیس إن
 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على*

 الجماعات مجلة بإصدار والمتعلق 2018 ماي 09 في
 المتعلق و منھا 227 عدد الفصل وخاصة  المحلیة
   البلدية الدائرة رئیس بتعیین

 1985 أفريل 04 في المؤرخ 520 عدد راألم وعلى *
  .اللیل وادي بلدية بإحداث المتعلق

 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى *
  2018 جويلیة 03
 البلدي للمجلس االستثنائیة الجلسة محضر وعلى *

 بلدية دائرة بإحداث والمتعلق 2018 اكتوبر 03 بتاريخ
  . النسیم – الرياض – بالسعیدة

  يلــــــــــــــــــــــــــــي ما ّرقر
 عضو الطرابلسي لطفي السید يعین  :وحید فصل

 السعیدة لدائرة"  رئیسا اللیل بوادي البلدي بالمجلس
   النسیم الرياض

   

  بلدية رئیس
  اللوح رضا

  

  المنستیر

 2019 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 1 عدد قرار
 مـالكـ السیـد لفـائـدة سلطـة تفويضب يتعلق

 ومتابعـة ّالمالیـة الشؤون لجنـة رئیـس الغمـراسـي
  .التصـرف
 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ،2018 مــاي
 التصـرف ومتـابعـة ّالمـالیـة الشـؤون لجنـة بمشمـوالت

 إلى المنستیــر ّلبلديــة البلــدي للمجلـس التابعـة
 ورئیـس المجلـس عضـو الغمـراسـي كمــال السیـد
   .المذكــورة اللجنـة

 الغمـراســي كمــال السیـد يتـولـى : الثاني الفصـل
 الشؤون لجنـة ورئیـس البلــدي المجلـس عـضـو

 وتحت ـيّعن بالنیابـة اإلمضاء التصـرف ومتابعـة المالیـة
 ّاإلداريـة الوثائـق على ومسؤولیتـي مـراقبتـي
 يرأسھـا التـي اللجنـة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة

  .تصرفـاتـه عـن مسـؤوال اإلطار ھـذا في ويكـون
 بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل

  .إمضائــه تـاريـخ من
  

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 2019 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 2 ددع قرار
 أحـمــد السیـد لفـائـدة سلطـة تفويضب يتعلق

  .المستـدامـة والتنمیـة البیئـة لجنـة رئیـس غــديــرة
 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة ھـامـيم من جانبـا ّفـوضـت ،2018 مــاي
 المسـتـدامـة والتـنمیـة البیـئـة لجنـة بمشمـوالت

 إلى المنستیــر ّلبلديـة البلـدي للمجلـس التابعـة
 ورئیـس المجلـس عضـو غــديــرة أحـمــد السیـد
 السیـد يتـولـى : الثاني الفصـل .المذكــورة اللجنـة
 سورئیـ البلــدي المجلـس عـضـو غــديــرة أحمــد
 بالنیابـة اإلمضاء المستـدامـة والتنمیـة البیـئـة لجنـة
 الوثائـق على ومسؤولیتـي مـراقبتـي وتحت ّعنـي

 التـي اللجنـة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة ّاإلداريـة
 عـن مسـؤوال اإلطار ھـذا في ويكـون يرأسھـا

 القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل.تصرفـاتـه
  .إمضائــه تـاريـخ من يـةبدا

  
  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  
  

 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 3 عدد قرار
 عـفـیـف السیـد لفـائـدة سلطـة فويضبت يتعلق

  .ّالعمـرانیــة والتھیئـة األشغـال لجنـة رئیـس الـبـــواب

 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ، 2018 مــاي
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 ّالعمـرانیـة والتھـیـئـة األشغـال لجنـة بمشمـوالت
 إلى المنستیــر ّلبلديـة البلــدي للمجلـس التابعـة
 ورئیـس المجلـس عضـو الـبــواب عـفـیـف السیـد
   .المذكــورة اللجنـة
 البــواب عـفـیـف السیـد يتـولـى : ثانيال الفصـل
 األشغـال لجنـة ورئیـس البلــدي المجلـس عـضـو

 وتحت ّعنـي بالنیابـة اإلمضاء ّالعمـرانـیـة والتھـیئـة
 ّاإلداريـة الوثائـق على ومسؤولیتـي مـراقبتـي
 يرأسھـا التـي اللجنـة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة

  .تصرفـاتـه عـن ـؤوالمس اإلطار ھـذا في ويكـون
 بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل

  .إمضائــه تـاريـخ من
  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 4 عدد قرار
 خـلـیـفـة السیـد لفـائـدة سلطـة تفويض بقـرار يتعلق

 وإسـداء ّاإلداريـة الشـؤون لجنـة رئیـس بیـزيـــد
  .الخدمـات

 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ، 2018 مــاي
 الخـدمـات وإسـداء ّاإلداريـة الشـؤون لجنـة بمشمـوالت

 إلى ـرالمنستیـ ّلبلديـة البلــدي للمجلـس التابعـة
 ورئیـس المجلـس عضـو بـیـزيـد خلـیـفـة السیـد
   .المذكــورة اللجنـة
 بـیـزيـد خـلـیـفـة السیـد يتـولـى : الثاني الفصـل
 الشؤون لجنـة ورئیـس البلــدي المجلـس عـضـو

 ّعنـي بالنیابـة اإلمضاء الخدمـات وإسـداء ّاإلداريـة
 ّاإلداريـة الوثائـق على ومسؤولیتـي مـراقبتـي وتحت

 يرأسھـا التـي اللجنـة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة
  .تصرفـاتـه عـن مسـؤوال اإلطار ھـذا في ويكـون
 بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل

  .إمضائــه تـاريـخ من
  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 5 عدد قرار
 مـحـمــد السیـد لفـائـدة سلطـة تفويض بقـرار يتعلق

 وحمايـة والثقـافـة الفنـون لجنـة رئیـس البـرقــاوي
  .التـراث

 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل.
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ، 2018 مــاي

 الـتـراث وحمايـة والثقـافـة الفـنـون لجنـة بمشمـوالت
 إلى المنستیــر ّلبلديـة البلــدي للمجلـس التابعـة
 ورئیـس المجلـس عضـو البـرقــاوي محـمـد السیـد
   .المذكــورة اللجنـة
 البـرقــاوي محـمـد السیـد يتـولـى : الثاني الفصـل
 الفنـون لجنـة ورئیـس البلــدي المجلـس عـضـو

 وتحت ّعنـي بالنیابـة اإلمضاء التـراث وحمايـة لثقـافـةوا
 ّاإلداريـة الوثائـق على ومسؤولیتـي مـراقبتـي
 يرأسھـا التـي اللجنـة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة

  .تصرفـاتـه عـن مسـؤوال اإلطار ھـذا في ويكـون

 بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل
  .إمضائــه ختـاريـ من

                   
  بلدية رئیس 

  مرزوق  المنذر
  

 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 6 عدد قرار
 أمـــال السیـدة لفـائـدة سلطـة تفويض بقـرار يتعلق

 والشراكة والتعلیـم التربیـة لجنـة رئیسة البـحـــوري
  .العالي التعلیم مع

 مـن 261 فصـلال لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ، 2018 مــاي
 مع والشراكـة والتعلیـم التربیـة لجنـة بمشمـوالت

 ّلبلديـة البلـدي للمجلـس التابعـة العـالـي التعلیـم
 عضـو البحــوري أمـال السیـدة إلى المنستیــر

   .المذكــورة اللجنـة ورئیـس ـسالمجل

 البـحـــوري أمــال السیـدة تتـولـى : الثاني الفصـل
 التربیـة لجنـة ورئیسة البلــدي المجلـس عـضـو

 اإلمضاء العـالـي التعلـیـم مع والشراكـة والتعلیـم
 على ومسؤولیتـي مراقبتـي وتحت ّعني بالنیابة
 التي اللجنـة بعمـل لقةالمتع ّالداخلیـة ّاإلداريـة الوثائـق
 عـن مسـؤولـة اإلطار ھـذا في وتكـون ترأسھـا

  .تصرفاتھـا

 بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل
  .إمضائــه تـاريـخ من

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر
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 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 7 عدد قرار
 يـاســر سیـدال لفـائـدة سلطـة تفويض بقـرار يتعلق

  .والريـاضـة والشبـاب الطفـولـة لجنـة رئیـس العـويـتــي

 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ،2018 مــاي
 والريـاضـة والشـبـاب الطفـولــة لجنـة بمشمـوالت

 إلى المنستیــر ّلبلديـة البلــدي للمجلـس التابعـة
 ورئیـس المجلـس عضـو العـويتــي يـاســر السیـد
 السیـد يتـولـى : الثاني الفصـل .المذكــورة اللجنـة
 ورئیـس البلــدي المجلـس عـضـو العـويـتـي يـاسـر
 بالنیابـة اإلمضاء والريـاضــة والشبـاب الطفـولـة لجنـة
 الوثائـق على ومسؤولیتـي مـراقبتـي وتحت ّعنـي

 التـي اللجنـة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة ّاإلداريـة
 عـن مسـؤوال اإلطار ھـذا في ويكـون يرأسھـا

 القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل.تصرفـاتـه
                                  .إمضائــه تـاريـخ من بدايـة

  لديةب رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 8 عدد قرار
 مـنـیــة السیـدة لفـائـدة سلطـة تفويض بقـرار يتعلق

 والمرأة ّاإلجتماعیة الشؤون لجنة رئیسة ھـنـیــة
  .الجنسین بین الفرص وتكافؤ واألسرة

 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ، 2018 مــاي
 والمـرأة ّاإلجتمـاعیـة الشـؤون لجـنـة بمشمـوالت

 التابعـة الجنسیـن بین الفـرص وتكافـؤ واألسـرة
 السیـدة إلى المنستیــر ّلبلـديــة البـلــدي للمجلـس

 اللجنـة ورئیـس المجلـس عضـو ھـنـیــة مـنـیـة
 مـنـیـة السیـدة تتـولـى : الثاني الفصـل .المذكــورة

 لجـنـة ورئیـسـة البلــدي المجلـس عـضـو ھـنـیــة
 وتكافـؤ واألسـرة والمـرأة ّاإلجـتمـاعیـة الشـؤون
 وتحت ّعنـي بالنیابـة اإلمضاء الجنسیـن بین الفـرص

 ةّاإلداريـ الوثائـق على ومسؤولیتـي مـراقبتـي
 ترأسھـا التـي اللجنـة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة

 عـن مسـؤولـة اإلطار ھـذا في وتكـون
 بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل.تصرفـاتـھـا

                         .إمضائــه تـاريـخ من بدايـة القـرار

  بلدية یسرئ                                                         
  مرزوق  المنذر

 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 9 عدد قرار
 غـــازي السیـد لفـائـدة سلطـة تفويض بقـرار يتعلق

 والعالقـات الالمركـزي التعـاون لجنـة رئیـس تـريـمــش
  .ّالخارجیـة

 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ، 2018 مــاي
 والعـالقـات الالمـركـزي التعـاون لجنـة بمشمـوالت

 ّلبلديـة البلــدي للمجلـس التابعـة ّالخارجـیـة
 عضـو تـريـمـش غــازي السیـد إلى المنستیــر
   .المذكــورة اللجنـة ورئیـس المجلـس

 تـريـمــش غـــازي السیـد يتـولـى : الثاني الفصـل
 التعـاون لجنـة ورئیـس البلــدي المجلـس عـضـو

 ّعنـي بالنیابـة اإلمضاء ّالخارجیـة والعـالقـات الالمركـزي
 ّاإلداريـة الوثائـق على ومسؤولیتـي مـراقبتـي وتحت

 يرأسھـا التـي اللجنـة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة
  .تصرفـاتـه عـن مسـؤوال اإلطار ھذا في ويكـون

 بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل
  .إمضائــه تـاريـخ من

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 10 عدد قرار
 كــمــال السیـد لفـائـدة سلطـة تفويض بقـرار يتعلق

 والنزاعـات ّالعقاريـة الشـؤون لجنة رئیـس ھــــالل
  .ّالبلديـة واألمـالك

 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ، 2018 مــاي
 والـنـزاعـات العقـاريـة الشـؤون لجنـة بمشمـوالت

 ّلبلديـة البلــدي ـسللمجل التابعـة ّالبلديـة واألمـالك
 عضـو ھــــالل كـمــال السیـد إلى المنستیــر
   .المذكــورة اللجنـة ورئیـس المجلـس

 عـضـو ھــــالل كـمــال السیـد يتـولـى : الثاني الفصـل
 ّالعقـاريـة الشـؤون لجنـة ورئیـس البلــدي المجلـس
 ّنيع بالنیابـة اإلمضاء ّالبلـديـة واألمـالك والنزاعـات

 ّاإلداريـة الوثائـق على ومسؤولیتـي مراقبتـي وتحت
 ويكون يرأسھـا التي اللجنة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة

  .تصرفـاتـه عن مسؤوال اإلطار ھذا في

 بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل
                             إمضائــه تـاريـخ من

  بلدية رئیس
  مرزوق  نذرالم
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 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 11 عدد قرار
 ھــــدى السیـدة لفـائـدة سلطـة تفويض بقـرار يتعلق

 ّالتشاركیـة ّالديمقراطیـة لجنـة رئیسـة الـبـــدوي
  .المفتوحـة والحوكمـة

 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي ـؤرخالمـ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ، 2018 مــاي
 ّالـتشـاركیـة ّالديمـقـراطیـة لجنـة بمشمـوالت

 البلــدي للمجلـس التابعـة المفتـوحـة والحوكمـة
 الـبــدوي ھـــدى السیـدة إلى المنستیــر ّلبلديـة
 الفصـل .المذكــورة اللجنـة ورئیـس المجلـس عضـو

 عـضـو الـبـــدوي ھـــدى السیـدة تتـولـى : الثاني
 ّالديمقـراطیـة لجنـة ورئیسـة البلــدي المجلـس

 بالنیابـة اإلمضاء المفتـوحـة والحـوكمـة ّالـتشـاركیـة
 الوثائـق على ومسؤولیتـي مراقبتـي وتحت ّعني

 التي اللجنة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة ّاإلداريـة
 عن مسؤولـة اإلطار ھذا في وتكون ترأسھـا

 القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل.تصرفاتھـا
  .إمضائــه تـاريـخ من بدايـة

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 12 عدد قرار
 ريــــم السیـدة لفـائـدة سلطـة تفويض بقـرار يتعلق

 والتـواصــل ماإلعــال لجنـة رئیسـة الـھــانــي
  .والتقـیـیــم

 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ،2018 مــاي
 والـتـقـیـیــم والـتـواصــل اإلعـــالم لجـنـة بمشمـوالت

 إلى المنستیــر ـةّلبلدي البلــدي للمجلـس التابعـة
 ورئیـس المجلـس عضـو الھــانــي ريـــم السیـدة
   .المذكــورة اللجنـة
 الھــانــي ريــــم السیــدة تتـولـى : الثاني الفصـل
 اإلعـــالم لجنـة ورئیسـة البلــدي المجلـس عـضـو

 وتحت ّعنـي بالنیابـة اإلمضاء والـتـقـیـیــم والـتـواصــل
 ّاإلداريـة الوثائـق على ؤولیتـيومس مـراقبتـي
 تـرأسھـا التـي اللجنـة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة

  .تصرفـاتـھـا عـن مسـؤولـة اإلطار ھـذا في وتكـون
 بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل

 .إمضائــه تـاريـخ من

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

 2018 أوت 5  في رخمؤ 2018   لسنة 13 عدد قرار
 إينــاس السیـدة لفـائـدة سلطـة تفويض بقـرار يتعلق

 والمساحـات المدينـة حمايـة لجنـة رئیسـة الصیـــادي
  .الخضـراء

 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة ـيمھـام من جانبـا ّفـوضـت ،2018 مــاي
 والمساحــات المدينــة حمايـة لجـنـة بمشمـوالت

 المنستیــر ّلبلديـة البلــدي للمجلـس التابعـة الخضـراء
 المجلـس عضـو الصیـــادي إينــاس السیـدة إلى

   .المذكــورة اللجنـة ورئیـس

 الصیـــادي إينــاس السیــدة تتـولـى : الثاني الفصـل
 حمايـة لجنـة ورئیسة ــديالبل المجلـس عـضـو

 ّعنـي بالنیابـة اإلمضاء الخضـراء والمسـاحـات المدينـة
 ّاإلداريـة الوثائـق على ومسؤولیتـي مـراقبتـي وتحت

 تـرأسھـا التـي اللجنـة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة
  .تصرفـاتـھـا عـن مسـؤولـة اإلطار ھـذا في وتكـون

 بدايـة القـرار بھــذا ـلالعم يجـري : الثـالــث الفصـل
  .إمضائــه تـاريـخ من

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 14 عدد قرار
 فــوزي السیـد لفـائـدة سلطـة تفويض بقـرار يتعلق

  .ّاإلقتصـاديــــة الشــؤون لجنـة رئیـس البرجـیـنــي
 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ،2018 مــاي
 التابعـة ّاإلقتـصـاديـــة الشـــؤون لجـنـة بمشمـوالت

 السیـد إلى المنستیــر ّلبلديـة البلــدي للمجلـس
 اللجنـة ورئیـس المجلـس عضـو البـرجـینــي فــــوزي

 فــــوزي السیــد يـتـولـى : الثاني الفصـل .ــورةالمذك
 لجـنـة ورئیــس البلــدي المجلـس عـضـو البـرجـینــي

 وتحت ّعنـي بالنیابـة اإلمضاء ّاإلقتـصـاديـــة الشـــؤون
 ّاإلداريـة الوثائـق على ومسؤولیتـي مـراقبتـي
 يـرأسھـا التـي اللجنـة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة

 الفصـل.تصرفـاتـه عـن مسـؤول اإلطار ھـذا في ونويـكـ
 تـاريـخ من بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث
  .إمضائــه

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر
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 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 15 عدد قرار
 منـصــور السیـد لفـائـدة سلطـة تفويض بقـرار يتعلق

 المشاريـع وتنفیـذ متابعـة ةلجنـ رئیـس الـعـجـمــي
  .ّالبلـديــة

 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ، 2018 مــاي
 ّالبلديـة المشـاريـع وتنفـیـذ متـابعـة لجـنـة بمشمـوالت

 إلى المنستیــر ّلبلديـة لبلــديا للمجلـس التابعـة
 ورئیـس المجلـس عضـو العـجـمــي منـصـور السیـد
   .المذكــورة اللجنـة

 العـجـمــي منـصـور السیــد يـتـولـى : الثاني الفصـل
 متـابعـة لجـنـة ورئیــس البلــدي المجلـس عـضـو

 ّعنـي بالنیابـة اإلمضاء ّالبلديـة المشـاريـع وتنفـیـذ
 ّاإلداريـة الوثائـق على ومسؤولیتـي مـراقبتـي وتحت

 يـرأسھـا التـي اللجنـة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة
  .تصرفـاتـه عـن مسـؤول اإلطار ھـذا في ويـكـون

 بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل
  .إمضائــه تـاريـخ من

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   نةلس 16 عدد قرار
 ھـیـفــاء السیـدة لفـائـدة سلطـة تفويض بقـرار يتعلق

  .والتــرفـیــه السـیــاحــة لجـنـة رئیسـة الـجـزيــري

 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ، 2018 مــاي
 التابعـة والتــرفــیــه السیـاحــة لجـنـة بمشمـوالت

 السیـدة إلى المنستیــر ّلبلديـة البلــدي للمجلـس
 اللجنـة ورئیـس المجلـس عضـو الجــزيـــري ھـیـفـــاء

   .المذكــورة

 ھـیـفـــاء السیــدة تتـولـى : الثاني الفصـل
 لجنـة ورئیسـة البلــدي سالمجلـ عـضـو الجــزيـــري
 وتحت ّعنـي بالنیابـة اإلمضاء والتــرفــیــه السیـاحــة
 ّاإلداريـة الوثائـق على ومسؤولیتـي مـراقبتـي

 تـرأسھـا التـي اللجنـة بعمـل المتعلقـة ّالداخلیـة
  .تصرفـاتـھـا عـن  مسـؤولـة اإلطار ھـذا في وتكـون

 بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل
  .إمضائــه تـاريـخ من

  

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 17 عدد قرار
 وئــــام السیـدة لفـائـدة سلطـة تفويض بقـرار يتعلق

  .والمــــرور النــقــل لجـنـة رئیسـة البـنـزرتــي

 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ،2018 مــاي
 التابعـة والـمـــــرور الـنـقـــل لجـنـة بمشمـوالت

 السیـدة إلى المنستیــر ّلبلديـة البلــدي للمجلـس
 اللجنـة ورئیـس المجلـس عضـو البنــزرتــي وئـــــام
   .ـورةالمذكـ

 البنــزرتــي وئـــــام السیــدة تتـولـى : الثاني الفصـل
 الـنـقـــل لجـنـة ورئیسـة البلــدي المجلـس عـضـو

 مـراقبتـي وتحت ّعنـي بالنیابـة اإلمضاء والـمـــــرور
 المتعلقـة ّالداخلیـة ّاإلداريـة الوثائـق على ومسؤولیتـي

 اإلطار ھـذا في وتكـون تـرأسھـا التـي اللجنـة بعمـل
  .تصرفـاتـھـا عـن   مسـؤولـ

 بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل
  .إمضائــه تـاريـخ من

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 2018 أوت 7  في مؤرخ 2018   لسنة 18 عدد قرار
 رئیس البواب عفیف للسید تفــويــض بقـــرار يتعلق
  .العمرانیة ةوالتھیئ األشغال لجنة

 للسیـد البلديـة رئیس السیـد يفـوض : ّاألول الفصـل
 والتھیئـة األشغـال لجنـة رئیـس البــواب عـفـیـف

 للربـط الفنیـة اللجـنـة رئاسـة في نیابتـه العمرانیـة
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 للتـراتیـب والمخالفـة المنجـزة للبنـاءات بالشبكـات
   .العمرانیـة

 من بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثاني الفصـل
  .إمضائــه تـاريـخ

  

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 جويلة 25  في مؤرخ 2018   لسنة 19 عدد قرار
 فـرجـیـة السـیـدة تعـییــن بقـــرار يتعلق  2018

  الشرقیة األولــى المـدينـة دائـرة رئـیسـة البـرقــاوي

 البــرقــاوي ةفـرجیــ السـیــدة تعـییـن : ّاألول الفصـل
 المنسـتیــر، ّلبـلـديــة البـلـدي المجلــس عضــوة
 األولــى المدينــة ّالبـلـديــة للـدائـرة رئیـســا بصفـة

   .الشرقیـة.

 ابـتـداء القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثاني الفصـل
  .إمـضائــه تـاريـخ مــن

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 جويلة 25  في مؤرخ 2018   لسنة 22 عدد قرار
 نـجــوى السـیـدة تعـییــن بقـــرار يتعلق  2018

  الحـلـیــة دائـــرة رئـیســة بسبـــاس بـوزقــرو

 بـوزقـرو نجــوى السـیــدة تعـییـن : ّاألول الفصـل
 ّلبـلـديــة البـلــدي المجلــس عضــوة بسبــاس

 .ـلـیـــةالح لـدائـرة رئیـســا بصـفــة المنسـتیــر،
 ابـتـداء القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثاني الفصـل

                                      .إمـضائــه تـاريـخ مــن
    

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  
 سبتمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 18 عدد قرار

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019
 اإلعالمیة وتقنیي بسلك محلل رتبة لىإ للترقیة

 سنة بعنوان المنستیر بلدية لفائدة العمومیة لالدارات
2019.  

 نوفمبر 25 يوم المنستیر ببلدية تفتح :األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واأليام  2019

 لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي بسلك محلل رتبة إلى
 دون بالنظر لھا الراجعین أعوانھا لفائدة العمومیة
  .سواھم

 للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  .خطط 03 عدد الرتبة بھذه

 25 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل
  .2019 أكتوبر

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 2019 أوت 29  في مؤرخ 2019   لسنة 19 عدد قرار
 فـــوزي السیـد لفـائـدة يــضتفــو بقـــرار يتعلق

  .والصـحـة النـظافـة لجنـة رئـیـس البرجـینـي

 مـن 261 الفصـل لمقتضیـات طبقـا : ّاألول الفصـل
 09 فـي المــؤرخ 2018 لسنــة 29 عـدد القانـون

 المتعلقـة مھـامـي من جانبـا ّفـوضـت ،2018 مــاي
 یـدالس إلى ّوالصحــة النظافـة لجـنـة بمشمـوالت

 ّالبلديــة لرئیـس الثانـي المسـاعـد البـرجـینــي فــوزي
   .المذكــورة اللجنـة ورئیـس

 البـرجـینــي فــوزي السیـد يـتـولـى : الثاني الفصـل
 ّعنـي بالنیابـة اإلمضاء والصحـة النظـافـة لجنـة رئیـس
 ّاإلداريـة الوثائـق على ومسؤولیتـي مـراقبتـي وتحت

 يـرأسھـا التـي اللجنـة بعمـل لمتعلقـةا ّالداخلیـة
  .تصرفـاتـه عـن مسـؤول اإلطار ھـذا في ويـكـون

 القـرار ويعـوض يلغـي القـرار ھذا : الثـالــث الفصـل
  .2018 أوت 8 بتاريـخ 289 عـدد

 بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثـالــث الفصـل
  .إمضائــه تـاريـخ من

  بلدية رئیس                                              
  مرزوق  المنذر

  

 2019 أوت 8  في مؤرخ 2019   لسنة 20 عدد قرار
 رئیس البواب عفیف السید لفائدة تفويض بقرار يتعلق
  .العمرانیة والتھیئة األشغال لجنة
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 للسیـد البلديـة رئیس السیـد يفـوض : ّاألول الفصـل
 والتھیئـة األشغـال ـةلجن رئیـس البــواب عـفـیـف

 للربـط الفنیـة اللجـنـة رئاسـة في نیابتـه العمرانیـة
 للتـراتیـب والمخالفـة المنجـزة للبنـاءات بالشبكـات
   .العمرانیـة

 من بدايـة القـرار بھــذا العمـل يجـري : الثاني الفصـل
  .إمضائــه تـاريـخ

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

  الزيت ساقیة

  

 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 5 ددع قرار
 الى للنرقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار يتعلق

  2019 سنة بعنوان إدارة ملحق رتبة

 لفائدتھا و الزيت ساقیة ببلدية يفتح :  األول الفصل
 داخلیة مناظرة الموالیة األيام و  2020 جانفي 13 يوم

 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة الى للترقیة بالملفات
  . 2019 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك

 شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل
  . واحدة بـخطة

 13 : يوم الترشحات ختم يقع : 3 الفصل
   2019ديسمبر

  بلدية رئیس                                              
  العلوش  كمال

  
  

 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
  2019 سنة بعنوان العمومیة

 لفائدتھا و الزيت ساقیة ببلدية يفتح :  األول الفصل
 داخلیة مناظرة الموالیة االيام و 2020 جانفي 13 يوم

 بالسلك  تقني مساعد رتبة الى للترقیة تبالملفا

 2019 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك التقني
.  

 شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل
  . بخطتین

 ديسمبر 13 : يوم الترشحات ختم يقع : 3 الفصل
2019   

  بلدية رئیس
  العلوش  كمال

  
  

 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  2019 سنة بعنوان العمومیة

 لفائدتھا و الزيت ساقیة ببلدية يفتح :  األول الفصل
 داخلیة مناظرة الموالیة األيام و 2020 جانفي 13 يوم

 بالسلك إدارة تبمستك رتبة الى للترقیة بالملفات
 2019 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك اإلداري

.  

 شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل
  . واحدة بـخطة

 ديسمبر 13 : يوم الترشحات ختم يقع : 3 الفصل
2019.   

              

  بلدية رئیس
  العلوش  كمال
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  24عــــــدد   2019 ديسمبر 11 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1232صفحــة 



 

  1233صفحـة   2019 ديسمبر 11 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   24عـــــدد 



 

  24عــــــدد   2019 ديسمبر 11 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1234صفحــة 



 

  1235صفحـة   2019 ديسمبر 11 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   24عـــــدد 



 

  24عــــــدد   2019 ديسمبر 11 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1236صفحــة 



 

  1237صفحـة   2019 ديسمبر 11 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   24عـــــدد 



 

  24عــــــدد   2019 ديسمبر 11 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1238صفحــة 



 

  1239صفحـة   2019 ديسمبر 11 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   24عـــــدد 



 

  24عــــــدد   2019 ديسمبر 11 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1240صفحــة 


