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  لیةــحــ المــجماعــاتلل

  

  

  
 

 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

    

  المحلیة الجماعات

  

رادس

 داخلی�ة من�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ض�بط بق�رار یتعل�ق 2019 جویل�ة 8  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 1 ع�دد ق�رار
.....................................رادس بلدیة لفائدة عالمیةاال وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة الى للترقیة بالملفات

 داخلی�ة من�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ض�بط بق�رار یتعل�ق 2019 جویل�ة 8  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 2 ع�دد ق�رار
  .....................................رادس بلدیة لفائدة المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات

 داخلی�ة من�اظرة ظ�یمتن كیفی�ة ض�بط بق�رار یتعل�ق 2019 جویل�ة 8  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 3 ع�دد ق�رار
  .....................................رادس بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات

 الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ض�بط بق�رار یتعل�ق 2019 جویل�ة 8  ف�ي م�ؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
  ........................................رادس یةبلد لفائدة المشترك االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة الى للترقیة بالملفات

  21ـدد ـــع   001 السنـة  2019 نوفمبر 29 – 1441 الثاني ربیع 2 الجمعة
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 االمتح�ان وبرن�امج تنظ�یم كیفی�ة ض�بط بق�رار یتعل�ق 2019 جویل�ة 8  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 الم�شترك االداري بال�سلك ادارة م�ستكتب رتب�ة ف�ي 07 و 06 و 05 لالص�ناف المنتمین العملة الدماج المھني
  .............................................................................................................رادس بلدیة لفائدة
 داخلی�ة من�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ض�بط بق�رار یتعل�ق 2019 جویل�ة 8  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 7 ع�دد ق�رار

  ....................................رادس بلدیة لفائدة المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة الى للترقیة بالملفات
قلیبیة

البل�دي ب�المجلس ع�ضو بتكلی�ف یتعل�ق 2018 أكت�وبر 31  ف�ي م�ؤرخ 2018   ل�سنة 10 ع�دد ق�رار
  قلیبیة ببلدیة المنقوالت طرح لجنة بتكوین تعلقی 2018 أوت 28  في مؤرخ 2018   لسنة 12 عدد قرار
 البن�اء ل�رخص الفنی�ة اللجن�ة بتركیب�ة یتعل�ق 2018 س�بتمبر 8  ف�ي م�ؤرخ 2018   ل�سنة 13 ع�دد ق�رار

  .............................................................................................................والھدم والتقسیمات
 ال�صحیة بالمراقب�ة تكل�ف لجن�ة بتك�وین یتعل�ق 2018 س�بتمبر 8  ف�ي م�ؤرخ 2018   ل�سنة 14 ع�دد ق�رار

  ..............................................................................................قلیبیة لدیةبب الضوضاء ومقاومة
  .....................................نھج بتسمیة یتعلق 2018 سبتمبر 8  في مؤرخ 2018   لسنة 15 عدد قرار
 الثاني المساعد األنقلیز ھشام السید بتكلیف یتعلق 2018 سبتمبر 12  في مؤرخ 2018   لسنة 25 عدد قرار

  ...................................................................................................لمھاما ببعض البلدیة لرئیس
 الم�ساعدة هللا مت�اع رانی�ة ال�سیدة تكلی�فب یتعل�ق 2018 س�بتمبر 12  في مؤرخ 2018   لسنة 26 عدد قرار

  ..........................................................................................لمھاما ببعض البلدیة لرئیس األولى
 بال�صفقات الخاص�ة شراءات لجنة باحداث یتعلق 2018 جویلة 29  في مؤرخ 2018   لسنة 28 عدد قرار

  .................................................................................................لمبسطةا لالجراءات الخاضعة
 هللا ف�رج س�نیة ال�سیدة بتكلی�ف یتعل�ق بق�رار یتعل�ق 2018 أوت 13  في مؤرخ 2018   لسنة 32 عدد قرار

  ..........................................................................جالزوا عقود بابرام بقلیبیة البلدي بالمجلس عضو
 اللطی�ف عب�د دمحم ال�سید بتكلیف یتعلق بقرار یتعلق 2018 أوت 13  في مؤرخ 2018   لسنة 33 عدد قرار

  ............................................................................لزواجا عقود بابرام بقلیبیة البلدي بالمجلس عضو
 النجیل�ي مجی�دي ال�سید بتكلی�ف یتعل�ق بقرار علقیت 2018 أوت 13  في مؤرخ 2018   لسنة 34 عدد قرار

  ................................................................................لزواجا عقود بابرام بقلیبیة البلدي بالمجلس عضو
 بالتفوی�ضات العم�ل بمواص�لة یتعل�ق بق�رار یتعل�ق 2019 جویل�ة 1  ف�ي مؤرخ 2018   لسنة 35 عدد قرار

  ...............................................................................................................................ةالموجود
 ع�روض ف�تح لجن�ة ك�وینبت یتعل�ق بق�رار یتعل�ق 2018 جویل�ة 29  ف�ي م�ؤرخ 2018   لسنة 36 عدد قرار

  .............................................................................................................ةقلیبی ببلدیة الصفقات
ال�صفقات ع�روض تقی�یم لجن�ة تكوین بقرار یتعلق 2019 جویلة 29  في مؤرخ 2018   لسنة 37 عدد قرار
 للشراءات الظروف فتح لجنة تكوین بقرار یتعلق 2018 جویلة 29  في مؤرخ 2018   لسنة 38 عدد قرار

  ................................................)ةقلیبی ببلدیة (المبسطة باالجراءات والصفقات الصفقة إطار خارج  العادیة
 ع�ضو البرب�ار االس�عد دمحم ال�سید بتكلی�ف یتعل�ق 2018 أوت 13  ف�ي م�ؤرخ 2018   ل�سنة 40 ع�دد ق�رار

  ...................................................................................جالزوا عقود بابرام بقلیبیة البلدي بالمجلس
الماتلین

 المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط یتعل�ق بق�رار یتعل�ق 2019 ن�وفمبر 4  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 5 عدد قرار
  .............................ةالعمومی لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

  الزیت ساقیة

 ال�ى للترقی�ة الداخلی�ة المن�اظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2019 أكتوبر 22  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
  ..................................................................................................................يتقن مساعد رتبة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2019 أكتوبر 22  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
  ..............................................................................................................ةإدار ملحق رتبة الى
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 للترقی�ة بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2019 أكتوبر 22  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
  ....................................................................................................................لأو تقني رتبة الى

 للترقی�ة بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة تنظیم یةبكیف یتعلق 2019 أكتوبر 22  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
  ..............................................................................................................ةإدار مستكتب رتبة الى

الحاجب

 الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفیة بضبط بقراریتعلق یتعلق 2019 أوت 7  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 ..........................................ةالعمومی لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات

..........................................................................................................................................................قالمالح
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   القــــرارات
 
 

      

  

  

  المحلیة الجماعات
 

  رادس

  

 یتعلق 2019 جویلة 8  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار
  رادس بلدیة لفائدة االعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط قرار
  رادس بلدیة لفائدة االعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل

  
  بلدیة رئیس

  السماري جوھر
  

 یتعلق 2019 جویلة 8  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار
  رادس بلدیة لفائدة المشترك التقني بالسلك أول تقني
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة ظیمتن كیفیة ضبط قرار
  رادس بلدیة لفائدة المشترك التقني بالسلك أول تقني

  بلدیة رئیس
  السماري جوھر

  

 یتعلق 2019 جویلة 8  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار
  رادس بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط قرار
  رادس بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب

  بلدیة رئیس
  السماري جوھر

  

 یتعلق 2019 جویلة 8  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة لملفاتبا الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار
  رادس بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك ادارة ملحق

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط قرار
  رادس بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك ادارة ملحق

  بلدیة رئیس
  السماري جوھر

  
 یتعلق 2019 جویلة 8  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 العملة الدماج المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة ضبط بقرار

 بالسلك ادارة مستكتب رتبة في 07 و 06 و 05 لالصناف المنتمین
  رادس بلدیة لفائدة المشترك االداري

 العملة الدماج المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة ضبط قرار
 بالسلك ادارة مستكتب رتبة في 07 و 06 و 05 لالصناف المنتمین
  رادس بلدیة لفائدة المشترك االداري

  بلدیة رئیس
  السماري جوھر

  

 یتعلق 2019 جویلة 8  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

  رادس بلدیة لفائدة المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط قرار

  رادس بلدیة لفائدة المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
  بلدیة رئیس

  السماري جوھر
  

  قلیبیة

  
 2018 أكتوبر 31  في مؤرخ 2018   لسنة 10 عدد قرار
  البلدي بالمجلس عضو بتكلیف یتعلق
 بقلیبیة البلدي مجلسبال عضو المسلماني أحمد السید تكلیف قرار

  .الزواج عقود بإبرام
  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

 یتعلق 2018 أوت 28  في مؤرخ 2018   لسنة 12 عدد قرار
  قلیبیة ببلدیة المنقوالت طرح لجنة بتكوین

 المنقوالت بضبط تكلیفھا یقع قلیبیة ببلدیة طرح لجنة تكوین قرار
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 موضوع للمنقوالت احياالفتت الثمن واقتراح فیھا التفویت المزمع
 الثاني المساعد :االنقلیز ھشام- : السادة من اللجنة وتتركب.الطرح
 اكرام-عضو : الفني المدیر :التكالي دمحم-رئیس : البلدیة لرئیس
 أمالك وزارة عن ممثل-عضو : میكانیك اختصاص تقني : قردبو
 النقل وزارة عن ممثل-عضو : العقاریة والشؤون الدولة

  عضو : واالسكان التجھیز وزارة عن ممثل-عضو : توالمواصال
  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  
 یتعلق 2018 سبتمبر 8  في مؤرخ 2018   لسنة 13 عدد قرار

  والھدم والتقسیمات البناء لرخص الفنیة اللجنة بتركیبة
 و البلدي للمجلس كممثلین ذكرھم اآلتي األعضاء تعیین حول قرار 

 التقسیمات و البناء لرخص الفنیة اللجنة یبةترك صلب البلدیة اإلدارة
  :السادة وھم الھدم و
  اللجنة رئیس :اللطیف عبد دمحم -
  عضـو :االنقلیز وفاء -
  عضـو :المجید فؤاد -
  عضـو :المسلماني أحمد -
  عضو :التكالي دمحم -
     عضو :الشتیوي الدین سیف -

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

 یتعلق 2018 سبتمبر 8  في رخمؤ 2018   لسنة 14 عدد قرار
  قلیبیة ببلدیة الضوضاء ومقاومة الصحیة بالمراقبة تكلف لجنة بتكوین

 ومقاومة الصحیة بالمراقبة تكلیفھا یقع لجنة تكوین حول قرار
  : السادة من وتتركب . قلیبیة ببلدیة الضوضاء

  رئیــس : ینوبھ من أو المحیط و النظافة و الصحة لجنة رئیس -
  عـضـو : المدنیة الحمایة نع ممثل-
  عـضـو : البلدیة الشرطة عن ممثل-
  عضـو: العمومیة الصحة عن ممثل-
  عـضـو : الحیواني االنتاج دائرة عن ممثل-
  عـضـو :التقلیدیة الصناعات و التجارة و الصناعة اتحاد عن ممثل-
  عـضـو :بالتنسیق مكلف بلدي عون-

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  
 یتعلق 2018 سبتمبر 8  في مؤرخ 2018   لسنة 15 عدد قرار

  نھج بتسمیة

 النھج على خلیفة بن حسام الشھید اسم أطلق : نھج تسمیة حول قرار
 اإلمام ونھج الزیتونة نھج بین والرابط سكناه مقر كان الذي

  .البخاري
  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

 2018 سبتمبر 12  في مؤرخ 2018   لسنة 25 عدد قرار
 البلدیة لرئیس الثاني المساعد األنقلیز ھشام السید بتكلیف یتعلق

  المھام ببعض
  : بـ البلدیة لرئیس الثاني المساعد األنقلیز ھشام السید تكلیف قرار 

  البلدیة العقارات جرد •   
  عقار بكل خاص ملف إعداد •   
 – العمومي الملك ) البلدیة األمالك لدفتري مطابقتھا مقارنة •   

  ( الخاص كلالم
 عقار لكل الخاصة بالملفات ُمرفقا تقریرا األنقلیز ھشام السید ّویقدم

   القرار ھذا صدور من یوما عشرین ظرف في البلدیة رئیس إلى
  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

 2018 سبتمبر 12  في مؤرخ 2018   لسنة 26 عدد قرار
 البلدیة یسلرئ األولى المساعدة هللا متاع رانیة السیدة بتكلیف یتعلق

  المھام ببعض
 بـ البلدیة لرئیس األولى المساعدة هللا متاع رانیة السیدة تكلیف قرار

: I)   •أكشاك ) البلدي العمومي الملك إشغال عقود جرد – 
   اإلشغال مدة من التثبت•   (... إشارات – ركائز – الفتات

   الوقتي اإلشغال على المستوجب المعلوم خالص من التثبت•
 القانونیة غیر اإلشغاالت لمعرفة آستكشافي و آستقصائي بعمل لقیاما•

  منھا واحدة كل مدة•    اللزمة عقود جرد•   (IIوجودھا الممكن
 السیدة ّتقدم آجالھاو و إلنھائھا التنبیھ طریقة و نھایتھا تاریخ•  

 خمسة ظرف في البلدیة رئیس إلى بملف ُمرفقا تقریرا هللا متاع رانیة
   القرار ھذا صدور من مایو عشر

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  
 یتعلق 2018 جویلة 29  في مؤرخ 2018   لسنة 28 عدد قرار

 لالجراءات الخاضعة بالصفقات الخاصة شراءات لجنة باحداث
  المبسطة

 لالجراءات الخاضعة بالصفقات الخاصة شراءات لجنة احداث قرار 
 لسنة ـدد1039عـ األمر من 51 الفصل ألحكام طبقا المبسطة

 رئیس : اللطیف عبد دمحم-: السادة من اللجنة وتتركب . 2014
 كاتب: غریبي العزیز عبد-رئیس : العمرانیة والتھیئة األشغال لجنة
 سنیة-عضو : فني مدیر : التكالي دمحم-عضو : قلیبیة بلدیة عام

 محلل : سعود أماني-عضو : العامة اإلداریة الشؤون مدیرة : بنعلیة
 اللجنة تركیبة تدعیم اللجنة لرئیس عضوویمكن : بالصفقات فمكل

 .المعني الطلب مجال في االختصاص ذوي من أعضاء أو بعضو
 العروض فرز-الظروف فتح- : التالیة بالمھام القیام اللجنة وتتولى

 المشاركین أحد إلى المعنیة الطلبات شأن في الصفقة اسناد اقتراح-
 إال اللجنة تنعقد وال المبسطة راءاتلإلج الخاضعة الصفقات وختم

  .أعضائھا أغلبیة بحضور
  بلدیة رئیس
  الحجام جمال
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 یتعلق 2018 أوت 13  في مؤرخ 2018   لسنة 32 عدد قرار
 البلدي بالمجلس عضو هللا فرج سنیة السیدة بتكلیف یتعلق بقرار
  .الزواج عقود بابرام بقلیبیة
 البلدي بالمجلس عضو هللا فرج سنیة السیدة بتكلیف یتعلق قرار

  .الزواج عقود بابرام بقلیبیة
  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

 یتعلق 2018 أوت 13  في مؤرخ 2018   لسنة 33 عدد قرار
 البلدي بالمجلس عضو اللطیف عبد دمحم السید بتكلیف یتعلق بقرار
  الزواج عقود بابرام بقلیبیة
 البلدي المجلسب عضو اللطیف عبد دمحم السید بتكلیف یتعلق قرار

  الزواج عقود بابرام بقلیبیة
  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

 یتعلق 2018 أوت 13  في مؤرخ 2018   لسنة 34 عدد قرار
 البلدي بالمجلس عضو النجیلي مجیدي السید بتكلیف یتعلق بقرار
  الزواج عقود بابرام بقلیبیة
 يالبلد بالمجلس عضو النجیلي مجیدي السید بتكلیف یتعلق قرار

  الزواج عقود بابرام بقلیبیة
  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

 یتعلق 2019 جویلة 1  في مؤرخ 2018   لسنة 35 عدد قرار
  الموجودة بالتفویضات العمل بمواصلة یتعلق بقرار
 لھم المفوض واإلطارات األعوان مختلف بمواصلة یتعلق قرار

 وذلك العمل بھا الجاري بالتفویضات االحتفاظ قلیبیة ببلدیة والعاملین
 وعدم العمومي المرفق سیر حسن على وللمحافظة استثنائیة بصفة
  .والمواطنین اإلدارة مصالح تعطیل

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  
 یتعلق 2018 جویلة 29  في مؤرخ 2018   لسنة 36 عدد قرار
  قلیبیة ببلدیة الصفقات عروض فتح لجنة بتكوین یتعلق بقرار
 یلي كما قلیبیة ببلدیة الصفقات عروض فتح ةلجن بتكوین یتعلق قرار
 واالقتصادیة المالیة الشؤون لجنة رئیس : حسونة فتحي السید-:

 عام كاتب : غریبي العزیز عبد السید-رئیس : التصرف ومتابعة
  عضو : فني مدیر : التكالي دمحم السید-عضو : قلیبیة بلدیة

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

 یتعلق 2019 جویلة 29  في مؤرخ 2018   لسنة 37 عدد قرار
  الصفقات عروض تقییم لجنة تكوین بقرار
 كما  قلیبیة ببلدیة الصفقات عروض تقییم لجنة بتكوین یتعلق قرار
   : یلي
 : العمرانیة والتھیئة األشغال لجنة رئیس : اللطیف عبد دمحم السید-

  رئیس
  وعض : قلیبیة بلدیة عام كاتب : غریبي العزیز عبد السید-
  عضو : فني مدیر : التكالي دمحم السید-
  عضو : بالصفقات مكلف محلل : سعود أماني السیدة-

 ذوي من أعضاء أو بعضو اللجنة تركیبة تدعیم اللجنة لرئیس ویمكن
  .المعني الطلب مجال في االختصاص

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  
  

 یتعلق 2018 جویلة 29  في مؤرخ 2018   لسنة 38 عدد قرار
 إطار خارج ) العادیة للشراءات الظروف فتح لجنة تكوین راربق

  قلیبیة ببلدیة (المبسطة باالجراءات والصفقات الصفقة
 خارج ) العادیة للشراءات الظروف فتح لجنة بتكوین یتعلق قرار
   :يیل كما قلیبیة ببلدیة (المبسطة باالجراءات والصفقات الصفقة إطار

 واالقتصادیة المالیة الشؤون ةلجن رئیس : حسونة فتحي السید-
  رئیس : التصرف ومتابعة

  عضو : قلیبیة بلدیة عام كاتب : غریبي العزیز عبد السید-
  عضو : فني مدیر : التكالي دمحم السید-
  عضو : العامة اإلداریة الشؤون مدیرة : بنعلیة سنیة السیدة-
  عضو :بالصفقات مكلف محلل : سعود أماني السیدة-

  بلدیة رئیس
  الحجام مالج

  
 یتعلق 2018 أوت 13  في مؤرخ 2018   لسنة 40 عدد قرار

 بابرام بقلیبیة البلدي بالمجلس عضو البربار االسعد دمحم السید بتكلیف
  الزواج عقود
 البلدي بالمجلس عضو البربار االسعد دمحم السید بتكلیف یتعلق قرار

  الزواج عقود بابرام بقلیبیة
  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

  لماتلینا

 یتعلق 2019 نوفمبر 4  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول نيتق رتبة

  بلدیة رئیس
  زغبیب حمدي
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  الزیت ساقیة

 یتعلق 2019 أكتوبر 22  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
  تقني مساعد رتبة الى للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  :األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

  .القرار ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة الى

 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون التقنیون األعوان
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)سخم

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح  :الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

    .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  : القرار ھذا یضبط و  

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد   -   

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ    -  

   المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ    -  

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  :الرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  : التالیة

 و المدنیة للخدمات زمةالأل بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي العسكریة

  ،    ینوبھ من او اإلدارة رئیس

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

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

 للمعني إداریة حالة آلخر القرارالضابط من لألصل مطابقة نسخة-
  باألمر،

  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة  بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعنى اإلداري الملف

    ظرة،المنا فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات (5)الخمس

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 رتبة في لتسمیة االدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك
  تقني، عون

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال  الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  .االرسال تاریخ

 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :الخامس الفصل   
   البیئة و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله إلیھا

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  :السادس الفصل   
 أدائھ عن یعبر (20-0) العشرین و الصفر بین یتراوح تقییمي
  .لعملھ أدائھ في إتقانھ و انضباطھ و بعھدتھ المنوطة للمھام

   :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط  :السابع الفصل

  ، للمترشح العامة االقدمیة -

  ، للمترشح الرتبة في االقدمیة -

  ، للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 منذ االدارة قبل من فیھما أوالمرخص المنظمین والملتقیات التكوین -
  تصرف، كاتب رتبة التسمیةفي

  المواظبة، و السیرة -

 و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -
  .اعاله 6بالفصل الیھ المشار

 و (0)الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند و
 قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و (20)العشرین
  .المناظرة لجنة أعضاء

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

 تحصل اذا و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان
 األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة

  .سنا كبرھمأل
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 في نھائیا المقبولین  المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل
 باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
  .المحلیة

   البلدیة رئیس
   العلوش كمال

  

 یتعلق 2019 أكتوبر 22  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
  إدارة ملحق رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  :األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق

  .القرار ھذا
 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :يالثان الفصل

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة رتبة الى
 و رتبھم في المترسمون الراقنون الكتبة و التصرف كتبة العمومیة
 ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)خمس شرط فیھم المتوفر
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح  :الثالث صلالف
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

    .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  : القرار ھذا یضبط و  

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -
  الترشحات، قائمة غلق تاریخ    -   

   المناظرة، لجنة اجتماع یختار    -   

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  :الرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  : التالیة
 و المدنیة للخدمات الألزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-

 قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي العسكریة
  ،    ینوبھ من او اإلدارة رئیس

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

  ، الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-
 للمعني إداریة حالة آلخر القرارالضابط من لألصل مطابقة نسخة-

  باألمر،

  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة  بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعنى اإلداري الملف

    المناظرة، فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات (5)الخمس

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 رتبة في لتسمیة االدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك
  .راقن كاتب أو تصرف كاتب

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال  الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  .االرسال تاریخ
 المشار ةالداخلی المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :الخامس الفصل   

   والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله إلیھا
  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و
 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

  .المشاركة
 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-

  .الغرض
  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  :السادس الفصل   
 أدائھ عن یعبر (20-0) العشرین و الصفر بین یتراوح تقییمي
  .لعملھ أدائھ في إتقانھ و انضباطھ و بعھدتھ المنوطة للمھام

   :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط  :السابع الفصل

  ، للمترشح امةالع االقدمیة -

  ، للمترشح الرتبة في االقدمیة -

  ، للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 منذ االدارة قبل من فیھما أوالمرخص المنظمین والملتقیات التكوین -
  ، راقن كاتب أو تصرف كاتب رتبة في التسمیة

  المواظبة، و السیرة -

 و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -
  .اعاله 6بالفصل الیھ المشار

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  . (20)العشرین و (0)الصفر بین

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

 تحصل اذا و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان
 األولویة تعطى االقدمیة ھذه تتساو إذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم
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 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل
 باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
  .المحلیة

   دیةالبل رئیس
   العلوش كمال

  

 یتعلق 2019 أكتوبر 22  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
  أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة

 أول تقني إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  :األول الفصل
  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة الى

 (5)خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون التقنیون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح  :الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

    .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  : القرار ھذا یضبط و         

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد   -            
  لترشحات،ا قائمة غلق تاریخ    -           

   المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ    -           
 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  :الرابع الفصل

 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن
  : التالیة

 و المدنیة للخدمات الألزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح ابھ قام التي العسكریة

  ،    ینوبھ من او اإلدارة رئیس
 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

    ، العمومیة
  ، الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-
 للمعني إداریة حالة آلخر القرارالضابط من لألصل مطابقة نسخة-

  باألمر،
  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة  بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعنى اإلداري الملف
    المناظرة، فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات (5)الخمس

 التي الملتقیات أو وینیةالتك الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 رتبة في لتسمیة االدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك
  تقني،

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال  الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  .االرسال تاریخ
 المشار الداخلیة رةالمناظ لجنة تركیبة تضبط  :الخامس الفصل   

   والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله إلیھا
  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و
 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین شحینالمتر قائمة اقتراح-

 عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  :السادس الفصل   
 أدائھ عن یعبر (20-0) العشرین و الصفر بین یتراوح تقییمي
  .لعملھ أدائھ في إتقانھ و انضباطھ و بعھدتھ المنوطة للمھام

   :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط  :السابع الفصل
  ، للمترشح العامة قدمیةاال -
  ، للمترشح الرتبة في االقدمیة -
  ، للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -
 منذ االدارة قبل من فیھما أوالمرخص المنظمین والملتقیات التكوین -

  . تقني رتبة في التسمیة
  المواظبة، و السیرة -
 و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -

  .اعاله 6بالفصل الیھ المشار
 و (0)الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند و

 قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و (20)العشرین
  .المناظرة لجنة أعضاء
 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل

 حسب المترشحین رتیبوت القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة
 تحصل اذا و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان
 األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم
 في نھائیا لینالمقبو  المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل

 باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار المناظرة
  .المناظرة لجنة من

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
  .المحلیة

   البلدیة رئیس
   العلوش كمال
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 یتعلق 2019 أكتوبر 22  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
  إدارة مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  :األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  .القرار ھذا ألحكام
 ةللترقی بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة رتبة الى
 و رتبھم في المترسمون الراقنون الكتبة و التصرف كتبة العمومیة
 ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)خمس شرط فیھم المتوفر
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 أعاله إلیھا ارالمش بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح  :الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

    .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى
  : القرار ھذا یضبط و         

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -
  الترشحات، قائمة غلق تاریخ    -   
   المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ    -  
 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على جبی  :الرابع الفصل

 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن
  : التالیة

 و المدنیة للخدمات الألزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي العسكریة

  ،    ینوبھ من او اإلدارة رئیس
 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

    ، العمومیة
  ، الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-
 للمعني إداریة حالة آلخر القرارالضابط من لألصل مطابقة نسخة-

  باألمر،
  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة  بالعقوبات قةالمتعل القرارات من نسخ-

 خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعنى اإلداري الملف
    المناظرة، فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات (5)الخمس

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 رتبة في لتسمیة االدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك
  .مساعد راقن أو استقبال عون

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال  الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  .االرسال تاریخ
 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :الخامس الفصل   

   والبیئة المحلیة الشؤون روزی من قرار بمقتضى أعاله إلیھا
  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و
 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

  .المشاركة
 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-

  .الغرض
  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 عدد إسناد للمترشح المباشر لرئیسا یتولى  :السادس الفصل   

 أدائھ عن یعبر (20-0) العشرین و الصفر بین یتراوح تقییمي
  .لعملھ أدائھ في إتقانھ و انضباطھ و بعھدتھ المنوطة للمھام

   :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط  :السابع الفصل
  ، للمترشح العامة االقدمیة -
  ، رشحللمت الرتبة في االقدمیة -
  ، للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -
 منذ االدارة قبل من فیھما أوالمرخص المنظمین والملتقیات التكوین -

   مساعد راقن أو استقبال عون رتبة في التسمیة
  المواظبة، و السیرة -
 و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -

  .اعاله 6بالفصل الیھ المشار
 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن

 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة
 یتراوح عدد مقیاس كل الى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة

  . (20)العشرین و (0)الصفر بین
 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة
 تحصل اذا و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان
 األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم
 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل

 باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار المناظرة
  .المناظرة لجنة من

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
  .المحلیة

   البلدیة رئیس
   العلوش كمال

  

  الحاجب

 یتعلق 2019 أوت 7  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق

  .العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة
 إعالمیة محلل رتبة إلى للترقیة داخلیة مناظرة الحاجب بلدیة تنظم
 قرار ألحكام طبقا 2019 سنةل  االعالمیة تقني و محللي بسلك
 المتعلق2019 أوت 08 في المؤرخ الحاجب بلدیة رئیس السید

 محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  2019 سنة بعنوان  االعالمیة تقني و محللي بسلك إعالمیة

  01:ترقیتھم المراد األعوان عدد
  2019رنوفمب 01 :الترشحات ختم تاریخ
 الموالیة واألیام 2019 دیسمبر 02 :المناظرة إجراء تاریخ

   البلدیة رئیس
                                                            ولید العبیدي
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  الـــــمــالحــــق
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    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1078صفحــة 



  1079صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1080صفحــة 



  1081صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1082صفحــة 



  1083صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1084صفحــة 



  1085صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1086صفحــة 



  1087صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1088صفحــة 



  1089صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1090صفحــة 



  1091صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1092صفحــة 



  1093صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1094صفحــة 



  1095صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1096صفحــة 



  1097صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1098صفحــة 



  1099صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1100صفحــة 



  1101صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1102صفحــة 



  1103صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1104صفحــة 



  1105صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1106صفحــة 



  1107صفحـة   2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   21عـــــدد 



    21 عــــــدد  2019 نوفمبر 29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1108صفحــة 

 


