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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  الوادي حلق

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 23 عدد قرار

 داخلية ترقية لجنةمناظرة تركيبة بقرار يتعلق 2021

  بالملفات

 الى بالملفات داخلية ترقية مناظرة لجنة تركيبة قرار

  متصرف رتبة

  بلدية رئيس   

  اإلمام القصير  امال
  

------------------  
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 االستثنائية  قيةللتر بالملفات  داخلية مناظرة فتح قرار

  عام متصرف رتبة الى
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------------------  
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 رتبة الى بالملفات داخلية ترقية مناظرة فتح قرار
  رئيس متصرف

  بلدية رئيس
  اإلمام قصيرال  امال

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

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 27 عدد قرار
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  مستشار متصرف
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  اإلمام القصير  امال

------------------  
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  داخلية مناظرة لجنة تركيبة بقرار يتعلق 2021

  االستثنائية للترقية بالملفات

 للترقية بالملفات  داخلية مناظرة لجنة تركيبة قرار

  عام متصرف رتبة الى االستثنائية

  بلدية رئيس
  اإلمام القصير  امال

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

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 31 عدد قرار

 داخلية ترقية مناظرة لجنة تركيبة بقرار يتعلق 2021

  بالملفات

 الى بالملفات داخلية ترقية مناظرة لجنة تركيبة قرار

  مستشار متصرف رتبة

  بلدية رئيس  
  اإلمام القصير  امال

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

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 32 عدد قرار

  بالملفات داخلية ترقية رةمناظ فتح بقرار يتعلق 2021

 رتبة الى  بالملفات داخلية ترقية مناظرة فتح قرار

  أول تقني

  بلدية رئيس    
  اإلمام القصير  امال

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

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 33 عدد قرار

  بالملفات داخلية ترقية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021

 رتبة الى بالملفات ةداخلي ترقية مناظرة فتح قرار

  االرشيف و الوثائق في رئيس متصرف

  بلدية رئيس   
  اإلمام القصير  امال
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------------------  

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 34 عدد قرار
 داخلية ترقية مناظرة لجنة تركيبة بقرار يتعلق 2021

  بالملفات

 رتبة الر بالملفات داخلية ترقية مناظرة لجنة تركيبة قرار
  عام مهندس

  بلدية رئيس   
  اإلمام القصير  امال

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

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 35 عدد قرار
 داخلية ترقية مناظرة لجنة تركيبة بقرار يتعلق 2021

  بالملفات

 الى بالملفات داخلية ترقية مناظرة لجنة تركيبة قرار
  اول تقني رتبة

  بلدية رئيس  
  اإلمام يرالقص  امال

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

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 36 عدد قرار

 داخلية ترقية مناظرة لجنة تركيبة بقرار يتعلق 2021

  بالملفات

 الى بالملفات داخلية ترقية مناظرة لجنة تركيبة قرار

  االرشيف و الوثائق في رئيس متصرف رتبة

  بلدية رئيس   
  اإلمام القصير  امال

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

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 37 عدد قرار

  داخلية مناظرة لجنة تركيبة بقرار يتعلق 2021

  االستثنائية للترقية بالملفات

 للترقية بالملفات  داخلية مناظرة لجنة تركيبة قرار

  رئيس متصرف رتبة الى االستثنائية

  بلدية رئيس   
  اإلمام القصير  امال

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

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 38 عدد قرار
  بالملفات داخلية ترقية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021

 فني رتبة الى بالملفات داخلية ترقية مناظرة فتح قرار

  العمومية للصحة رئيس سامي

  بلدية رئيس   
  اإلمام القصير  امال

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

 أفريل 27  في رخمؤ 2021   لسنة 39 عدد قرار

 داخلية ترقية مناظرة لجنة تركيبة بقرار يتعلق 2021

  بالملفات

 الى بالملفات داخلية ترقية مناظرة لجنة تركيبة قرار

  رئيس متصرف رتبة

  بلدية رئيس   
  اإلمام القصير  امال

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

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 41 عدد قرار

 داخلية ترقية مناظرة لجنة بةتركي بقرار يتعلق 2021

  بالملفات

 الى بالملفات داخلية ترقية مناظرة لجنة تركيبة قرار

  العمومية للصحة رئيس سامي فني رتبة

  بلدية رئيس   
  اإلمام القصير  امال

  

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

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 42 عدد قرار

  بالملفات ةداخلي ترقية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021

 تقني رتبة الى بالملفات داخلية ترقية مناظرة فتح قرار

  اول رئيس

  بلدية رئيس   
  اإلمام القصير  امال

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

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 43 عدد قرار

 بالملفات  داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021

  للترقية

 رتبة الى رقيةللت بالملفات  داخلية مناظرة فتح قرار

  رئيس متصرف

  بلدية رئيس   
  اإلمام القصير  امال
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------------------  

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 44 عدد قرار

  داخلية مناظرة لجنة تركيبة بقرار يتعلق 2021

  االستثنائية للترقية بالملفات

 للترقية بالملفات  داخلية مناظرة لجنة تركيبة قرار

  رئيس متصرف رتبة لىا االستثنائية

  بلدية رئيس   
  اإلمام القصير  امال

  

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

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 45 عدد قرار

 داخلية ترقية مناظرة لجنة تركيبة بقرار يتعلق 2021

  بالملفات

 الى بالملفات داخلية ترقية مناظرة لجنة تركيبة قرار

  رئيس متصرف رتبة

  بلدية رئيس  
  اإلمام القصير  امال

  

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

 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 46 عدد قرار

 بالملفات  داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021

  االستثنائية  للترقية

  االستثنائية  للترقية بالملفات  داخلية مناظرة فتح قرار

  بلدية رئيس                                            
  اإلمام القصير  لاما
  
  

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

  سليمان

 2021 جوان 3  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  متناصفة ادارية لجان إحداث بحول يتعلق

   سليمان بلدية رئيس ان

 27 في الصادر التونسي الدستـور على اطالعه بعد

   منه السابع الباب خاصة و 2014 جانفي

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و

 الجماعات مجلة باصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

  . منه 271 الفصل خاصة و المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام االساسي بالنظام المتعلق و 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة العوان

 النصوص جميع على و االدارية الصبغة ذات العمومية

  نقحته التي

  . منه 58 الفصل خاصة و تممته او 

 المتعلق 1921 جانفي 28  في المؤرخ االمر على و

  . سليمان بلدية باحداث

 اكتوبر 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 االمر على و

 اللجان تسيير و تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1990

 2937 عدد االمرب تنقيحة تم كما , المتناصفة االدارية

   2012 نوفمبر 27 في المؤرخ 2012 لسنة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر على و

 الترقية و االنتداب آليات و بصيغ المتعلق 2019 مارس

  . الترسيم و

 1 بتاريخ 4339 عدد نابل والي السيد مكتوب على و

  بالبلديات المتناصفة االدارية اللجان حول 2021 افريل

  : يلي ما قرر

 3 لمدة و سليمان ببلدية أحدثت  :  االول الفصل

 متناصفة ادارية لجان 04 عدد للتجديد قابلة سنوات

 كما العملة وحدات من وحدة لكل و الموظفين السالك

  : يلي

 1أ الفرعي الصنف :  01 عدد المتناصفة االدارية اللجنة

  2أ و

 3أ رعيالف الصنف : 02 عدد المتناصفة االدارية اللجنة

  د و ج و ب و

 الوحدة عملة : 03 عدد المتناصفة االدارية اللجنة

   الثانية و الثالثة

 الوحدة عملة : 04 عدد المتناصفة االدارية اللجنة

   االولى

 المتناصفة االدارية اللجان مختلف يترأس : 2 الفصل

 من او البلدية عام كاتب  اعاله االول بالفصل المذكورة

 من متساويا عددا كأعضاء تتضمن و منه بتكليف ينوبه

 فيما البلدية رئيس من بقرار تعيينه يتم االدارة ممثلي

 الرزنامة وفق انتخابهم يتم االعوان ممثلي و بعد

 االمر باحكام عمال 2021 جويلية 05 يوم المصاحبة

 1990 اكتوبر 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد
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 االدارية جانالل تسيير و تنظيم كيفية بضبط المتعلق

 بمقتضى الصادرة المحلية الجماعات مجلة و المتناصفة

 المبينين 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون

  . اعاله

 اللجان لمختلف الناخبين قائمات تضبط : 03 الفصل

 وفق اعاله االول بالفصل المبينة المتناصفة االدارية

 نيالمبا بمختلف تعلق و القرار بهذا الملحقة القائمات

 جوان 11 الى جوان 04 من دوائرها و للبلدية التابعة

 و البلدية عملة و موظفي كافة قبل من عليها لالطالع
 الرزنامة وفق شانها في كتابيا مالحظاتهم ابداء

   المصاحبة

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب : 04 الفصل

 المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر الذي القرار

   

  بلدية رئيس

  هويدي  بوبكر
  

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

  باجة

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 ببلدية متناصفة إدارية لجان بإحداث يتعلق بقرار يتعلق

  باجة

  باجـــــــــــــــــة بلديــــــــــة رئيـــــــــس إنّ 

  ،الدستـــــــــور علـى اإلطـــــــــــــــالع بعـد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي عدد القانون وعلى 

 مجلة بإصدار يتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحليّة والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلداريّة ةالصبغ ذات العموميّة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصّة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1887 جويلية 13 في المؤرخ األمر وعلى  

  .باجة بلدية بإحداث

 26 في المؤرخ 1978 لسنة 452 عدد االمر وعلى

 لخاصا األساسي القانون بضبط المتعلق 1978 أفريل

 2374 عدد باألمر والمتمّم األطفال رياض بمنشطي

  .1999 أكتوبر 27 في المؤرخ 1999 لسنة

 11 في المؤرخ 1982 لسنة 780 عدد األمر وعلى

 رياض تطبيق منشط رتبة بإحداث المتعلق1982 ماي

 لسنة 2376 عدد باألمر والمتمّم المنقح األطفال

  .1999 أكتوبر 27 في المؤرخ 1999

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد مراأل وعلى

 وتسيير تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1990 أكتوبر

 ) منه األول الفصل وخاصة .المتناصفة اإلدارية اللجان

 المؤرخ 2012 لسنة 2937 عدد باألمر تنقيحه تم كما

  ، (2012 نوفمبر 27 في

 19 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط تعلقالم 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

   .اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر وعلى

 تنتمي التي  األصناف بضبط المتعلق 1999 فيفري

 المحلية والجماعات الدولة موظفي رتب مختلف إليها

 المنقح اإلدارية الصبغة ذات ةالعمومي والمؤسسات

 11 في المؤرخ 2003 لسنة 2338 عدد باألمر والمتمّم

  .2003 نوفمبر

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد االمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فيفري

  .العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك

 12 في ؤرخالم 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق1999أفريل

 وعلى العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك

 عدد األمر وخاصة تّممته أو نّقحته التي النصوص جميع

  .2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285

 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 المتمم العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد باألمر

 و تممته أو نقحته التي النصوص جميع على و 2009
 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر خاصة

  .2019 ديسمبر

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى 

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات الترسيم و والترقية االنتداب

 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى     

 النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في المؤرخ

 لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك الخاص األساسي

  .العمومية
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 والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد مراسلة وعلى

 اإلدارية اللجان حول 2021 مارس 18 بتاريخ1865 عدد

  .بالبلديات المتناصفة

  يلــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــرّر

 لسنة 1753 عدد األمر ألحكام طبقا :األول الفصل

 بضبط المتعلق 1990 أكتوبر 29 في المؤرخ 1990

 تحدث :ةالمتناصف اإلدارية اللجان وتسيير تنظيم كيفية

 2021 ) للتجديد قابلة سنوات 3 ولمدة باجة ببلدية

 مؤهلة متناصفة إدارية لجان 05 عدد ( 2024/

 المعينين باجة بلدية وعملة موظفي ألصناف بالنسبة

  :يلي كما بالبلدية

 الصنف تضم :01 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة 

  التالية األسالك في " 1أ "  الفرعي

   العمومية لإلدارات لمشتركا اإلداري السلك-

   العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك السلك-

   العمومية لإلدارات المشترك التقني السلك-

   المتفقدين البياطرة األطباء سلك-

 الصنف تضم : 02 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة

  التالية األسالك في" 3أ " و  " 2أ "   الفرعي

   العمومية داراتلإل المشترك اإلداري السلك-

  العمومية لإلدارات المشترك التقني السلك-

   العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي سلك-

    العمومية للصحة السامين الفنيين سلك-

   األطفال رياض منشطي سلك-

 األصناف تضم :03 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة

  اليةالت األسالك في" د " و " ج" و  "ب "  الفرعية

   العمومية لإلدارات المشترك اإلداري السلك-

  العمومية لإلدارات المشترك التقني السلك-

  عملة تضم : 04 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة

   والثانية األولى الوحدة

  العملة تخص :05 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة

   الثالثة الوحدة إلى المنتمين

 اإلدارية اللجان فمختل يتراس  :الثاني الفصل

 العام الكاتب أعاله األول بالفصل المذكورة المتناصفة

 عدد كأعضاء وتتضمن منه بتكليف ينوبه من أو للبلدية

 قبل من تعيينهم يتمّ ) اإلدارة ممثلي من متساويا

 يتم ) األعوان وممثلي (بعد ما في البلدية رئيس

 جويلية 15 يوم المصاحبة للروزنامة وفقا انتخابهم

 1990 لسنة 1753 عدد األمر بأحكام عمال ( 2021

 القانون بمقتضى الصادرة المحلية الجماعات ولمجلة

  .2018 لسنة 29 عدد األساسي

 اللجان لمختلف الناخبين قائمات تضبط :الثالث الفصل

 وفق أعاله األول بالفصل المبينة المتناصفة اإلدارية

 المقرات فبمختل وتعلق القرار بهذا الملحقة القائمات

  . للبلدية الراجعة

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب :الرابع الفصل 

 للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر الذي القرار

  .المحلية

  بلدية رئيس  

  الغربي  ياسر دمحم

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

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 للتصويت مركزي مكتب بإحداث يتعلق بقرار يتعلق

 ببلدية المتناصفة اإلدارية اللجان أعضاء بإنتخاب خاص

  باجة

 جوان 01 في المؤرخ باجة بلدية رئيس من قـــــرار

  خاص للتصويت مركزي مكتب بإحداث يتعلق 2021

 المحدثة المتناصفة اإلدارية اللجان أعضاء بانتخاب

 04 و 2021 أوت 05 بين الممتدة للفترة  باجــة ببلدية

  .2024 أوت

  باجـة بلديــــــــــة رئيـــــــــس إنّ 

  الدستـــــــــور، علـى اإلطـــــــــــــــالع بعـد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي عدد القانون وعلى 

 مجلة بإصدار يتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحليّة والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلداريّة الصبغة ذات العموميّة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصّة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1887 جويلية 13 في المؤرخ األمر وعلى  

  .باجة بلدية حداثبإ

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى

 تنظيم كيفية بضبط بضبط المتعلق 1990 أكتوبر

  .المتناصفة اإلدارية اللجان وتسيير



  3491صفحـة   2021جوان  15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   39دد عـــــ

 والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد مراسلة وعلى

 اإلدارية اللجان حول 2021 مارس 18 بتاريخ1865 عدد

  .بالبلديات المتناصفة

 جوان 01 في المؤرخ باجة بلدية رئيس قرار وعلى

 لمدة متناصفة إدارية لجان بإحداث والمتعلق 2021

 2021 أوت 05 من بداية للتجديد قابلة سنوات ثالث

  . باجة ببلدية  2024 أوت 04 غاية إلى

  :يلـــــــــــــــــــــــــــــــي ما قـــــــــــــــــــــــــرر

 األمر من 20 و 19 الفصلين حكامأل طبقا : األول الفصل

 1990 أكتوبر 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد

   تنظيم كيفية بضبط والمتعلق

 باجة ببلدية يحدث المتناصفة اإلدارية اللجان وتسيير

 اإلدارية باللجان خاص للتصويت مركزي مكتب

 وعملة موظفي ألصناف بالنسبة المؤهلة المتناصفة

   :ذكرهم اآلتي األعضاء من وتتركب باجة بلدية

 بمكتب الصفة الرتبة /واللقــــــــــــب اإلســــــــم

  المركزي التصويت

   التصويت مكتب مستشاررئيس متصرف : عزيزي روضة

 مكتب مستشاركاتب متصرف : العبدلي الحبيب

  المركزي التصويت

 األعوان عن ممثل رئيسمندوب متصرف :المالكي فوزية

  01 عدد باللجنة

 باللجنة األعوان عن ممثل متصرفمندوب :الذيب ةمني

  02 عدد

 األعوان عن ممثل تصرفمندوب كاتب :الوسالتي عاطف

  03 عدد باللجنة

 عن ممثل مندوب"7 " صنف عامل :الوشتاتي خميس

  04 عدد باللجنة األعوان

 عن ممثل مندوب" 8 " صنف عامل :الوسالتي فوزي

  05 عدد باللجنة األعوان

 المكتب هذا ومشموالت مهام حددت :الثاني الفصل

 وما 20 و 19 الفصول بيانات وفق للتصويت المركزي

  .أعاله إليه المشار 1753 عدد األمر من يليها

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب :الثالث الفصل

  . القرار

  

  بلدية رئيس

  الغربي  ياسر دمحم

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

  تستور

  

 2021 جوان 7  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 التهيئة مثال مراجعة على المصادقة بقرار يتعلق

  الزرقاء وادي لدائرة العمرانية

 وادي بدائرة العمرانية التهيئة مثال على مصادقة قرار

  تستور بلدية من الزرقاء

  بلدية رئيس
  المانسي  دمحم

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

  مدين زهرة

  

 2021 ماي 26  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

  2020 سنة لتصرف الميزانية ختم بقرار يتعلق

  2020 سنة لتصرف الميزانية ختم قرار

 بلدية رئيس المنصوري سامي أسفله الممضي إني

 محضر بمقتضى بهذا القائم صرفها وآمر مدين زهرة

 للفترة 2018 جوان 28 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب

  ، 2018/2023 النيابية

 القانون من 34 و 33 الفصلين على العاإلط بعد 

 لسنة 65 عدد المحلية الجماعات لميزانية األساسي

  . 2007 ديسمبر 18 في المؤرخ 2007

 26 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس مداولة على و

  . 2021 لسنة الثانية العادية دورته في 2021 ماي

    . 2020 لسنة المالي الحساب على و

  : إلى أوقف

 أربعة و ستمائة و الف ثالثون و ثمانية و مائة و مليونان

  664,066 138 2مليما 066 و  دنانير ستون و

  . 2020 لتصرف الميزانية لمقابيض الجملي المبلغ

 ستة و تسعمائة و الف ثالثون و أربعة و مائة و مليون

  916,044 134 1 مليما 044 و دينارا عشر

   2020 لتصرف بدفعها المأذون للنفقات الجملي المبلغ

 ثالثون و واحد و مائة و الف ثمانون و سبعة و مائة

  131,790 187  مليما 790 و دنانير



  39عــــــدد   2021جوان  15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3492صفحــة 

 األول بالعنوان استعمال دون الباقية اإلعتمادات مبلغ

   بإلغائها يصرح التي

 ثمانون و خمسة و الف عشرون و واحد و ثمانمائة

  085,382 821مليما 382 و دنانير

 4و3 بالجزئين استعمال دون اقيةالب اإلعتمادات مبلغ

   بإلغائها يصرح التي و الثاني العنوان من

 و سبعة و سبعمائة و الف عشر ستة و اربعمائة

  797,109 416 مليما 109 و دنانير تسعون

 نقله في يرخص الذي األول  العنوان من الفائض مبلغ

   اإلحتياطي المال إلى

 خمسون و تسعمائة و الف ثمانون و ستة و خمسمائة

  950,913 586 مليما 913 و دينارا

 الثاني العنوان من 4 و 3 الجزئين من الفائض مبلغ

  اإلحتياطي المال إلى نقله في يرخص الذي

  الشــــيء    

 الذي الثاني العنوان من 5 الجزء من الفائض مبلغ

   اإلنتقالي المال إلى نقله في يرخص

  . 2020 تصــرف ميزانيـــة بختم بالتالــي أصــرح

   2021 ماي 27 : في مدين زهرة

  بلدية رئيس   
  المنصوري  سامي

  

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

  فرقصان - المعدن - القلعة

  

 نوفمبر 3  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد مداوالت

 ثانيـــة قراءة في النهائيـة بالمصـادقة يتعلق 2019

  العمرانيـة التهيئـة مثـال علـى

 نوفمبر 01 في مؤرخ 2019 نــةلس 01 عــدد مداولــة

 ثانيــة قراءة في النهائية بالمصادقــة يتعلــق 2019

 :الموضــــوع.العمرانيــة التهيئــة مثــال علـى

 مثـال علـى ثانيـــة قراءة في النهائيـة المصـادقة

 جلسة محضر من  مضمـــون العمرانيـة التهيئـة

 الســاعــة وعلــى عشــر وتســـعة ألفـــين سنــــة

 لبلديــة  البلدي المجلس اجتمع مســــاء الثالثـــة

 استثنائية جلسة في فرقصـان - المعـدن - القلعـة

 قد و البلدية رئيس الفقيري رؤوف السيــد برئاسـة

 - الورغـي جــالل : الســادة و السيـدات الجلسة حضر

 عبـد - حذيـري عواطـف - فضالـة وليــد - عامـري نـزار

 - كحـالوى مفيـدة - كالعـي صبريـن - العلـوي  الـرزاق

 - كحـالوى عـادل - قضقاضـي بسمـة - العلـوي فـاروق

 السيـدات شرعي عذر بدون وتغيب.فزعـي خولـة

 المنعــم عبــد - كحــالوى منصــف : والســادة

 - فزعــي سنـدس - الخميســي زبيـد - العلــوي

 الزاهــي : السيــد الجلسة كتابة تولي.دخيلــي سنـاء

 األعضاء آن وبما البلدية عام كاتب عشايشيــة

 المجلس شرع ,القانونية األغلبية منهم تالف الحاضرين

 بجدول المدرجة المسائل ومناقشة دراسة في

 علــى ثانيــة قراءة في النهائيــة المصادقــة.أعماله

 وزير يدالس لمكتوب تبعا .العمرانيــة التهيئــة مثــال

 وزير السيد إلى الموجه والبيئة المحلية الشؤون

 بتاريخ 8011 عدد الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز

 أمثلة على المصادقة بخصوص 2019 سبتمبر 18

 االستقصاء مرحلة تجاوزت التي العمرانية التهيئة

 لجنة خالل الموضوع عرض تم وحيث.العمومي

 بالمصادقة يتعلق ما في 16/10/2019 بتاريخ األشغال

 العمرانية التهيئة ألمثلة نهائية ثانية قراءة على

 مراحل جميع استوفت باعتبارها ورغش القلعة لمنطقة

 استصدار قصد المركزية اإلدارة إلى وأحيلت  الدراسة

 التهيئة مجلة إلجراءات وفقا شانها في حكومية أوامر

 المجلس أنظار على فالمعروض.والتعمير الترابية

 في العمرانية التهيئة مثال على المصادقة البلدي

 في البلدية رئيس للسيد والتفويض ,ونهائية ثانية قراءة

 الالزمة واإلدارية القانونية باإلجراءات القيام

 قـــــــرار -,اآلراء وتبــــادل المناقشــــة وبعـــــد.لذلك

 مثال على باإلجماع المجلس أعضاء صادق-المجلــــس

 في فرقصان المعدن القلعة لبلدية العمرانية يئةالته

 في البلدية رئيس للسيد والتفويض ثانية نهائية قراءة

 .لذلك الالزمـــة واإلداريـــة القانونيــة باإلجــراءات القيام

                                                                

                                           

  بلدية رئيس
  الفقيري  رؤوف

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

  سوسة

  

 2021 جوان 10  في مؤرخ 2021   لسنة 54 عدد قرار

 األجرة لسيارات التوقف و الوقوف بيمنع يتعلق

 من بداية القروي دمحم بشارع الجماعي التاكسي

  جوهرة مفترق إلى سانغور مفترق
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 لسيارات فالتوق و الوقوف منع في ترتيبي بلدي قرار

 بداية القروي دمحم بشارع الجماعي التاكسي األجرة

  جوهرة مفترق إلى سانغور مفترق من

  بلدية رئيس
  خالد اقبال دمحم

  

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

  الصغرى القلعة

  

 2021 جوان 3  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 و بالملفات خارجية مناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
 النتداب شفاهي باختبار مشفوعة  قدالتعا طريق عن

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنيين

  2021 سنة بعنوان الصغرى القلعة بلدية لفائدة

   قــــــــــــــرار

 جوان 04 في مؤرخ الصغرى القلعة بلدية رئيسة من

 خارجية مناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021

 باختبار مشفوعة  التعاقد طريق عن و بالملفات

 المشترك التقني بالسلك تقنيين النتداب شفاهي

 بعنوان الصغرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

   .2021 سنة

  الصغرى، القلعة بلدية رئيسة إن

   الدستور، على اطالعها بعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون علـــى و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ

  ، المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية  الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو   نقحته التي

   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر على و       

  الصغرى، القلعة بلدية بإحداث المتعلق

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر على و

 السن لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006 افريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية ضبط و القصوى

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

  التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  .العمومي القطاع في لالنتداب

 22 في المـؤرخ 2019 لسنـة 291 عدد األمر علـى و

 و االنتداب واليات صيغ بضبـط المتعلق 2019 مارس
  ، بالبلديات الترسيم و  الترقية

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد

 و االنتداب آليات و صيغ بضبـط المتعلقة األحكام تطبيق
  .بالبلديات الترسيم و الترقية

 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر على و

  .2018 جوان 29

 أكتوبر 12  في  المؤرخ البلدي المجلس مداولة وعلى

 الداخلي النظام على بالمصادقة المتعلق 2018

  ، الصغرى القلعة يةبلد لمجلس

   يلي ما قــــــــــرر

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط: 1 الفصل

 تقنيين النتداب التعاقد طريق عن و بالملفات الخارجية

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .القرار هذا ألحكام وفقا الصغرى القلعة بلدية

 طريق عن بالملفات رجيةالخا المناظرة تفتح:2 الفصل 

 تقنيين النتداب شفاهي باختبار مشفوعة التعاقد

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 سامي تقني شهادة على المحرزين للمترشحين

 التكنولوجية للدراسات العليا المعاهد قبل من مسندة

 و التطبيقية للعلوم الوطني المعهد قبل من او

 الذين و لها بمعادلتها معترف  دةشها او  التكنولوجيا

 تقدير يتم و سنة (40)سنة اربعون سنهم تتجاوز لم

 بمكتب التسجيل تاريخ من بداية القصوى السن

 المفتوحة المناظرات الى بالنسبة ذلك و  التشغيل

 و التسجيل، تاريخ تلي التي سنوات الخمس خالل

 التشغيل مكتب في المترشح تسجيل عدم صورة في

 سنة من جانفي غرة يوم القصوى السن ديرتق يتم

  .المناظرة فتح

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب : 3 الفصل

 الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله اليها

 و الترشح استمارة سحب ثم للغرض المعد االلكتروني
 االشعـار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة ارسالها

 علــى الصغرى القلعة يةبلد رئيسة باسم بالبلوغ



  39عــــــدد   2021جوان  15 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3494صفحــة 

 القلعة 4021 بورقيبة الحبيب شارع :التالي العنــوان

 يتضمن بملف وجوبا مرفوقة االستمارة تكون و الصغرى

  :التالية الوثائق

  :للمناظرة الترشح عند-أ

 الموقع من سحبها و تعميرها يتم ) ترشح استمارة-

 المناظرات لبوابة االلكتروني

  www.concours.gov.tn)العمومية

  .الوطنية التعريف بطاقة من نسخة-

 مرفوقة التكوين و التربصات كل تتضمن ذاتية سيرة-

  .المدعمة بالوثائق

  .الباكالوريا أعداد بطاقة من نسخة-

  .التخرج سنة أعداد بطاقة من نسخة-

 بالنسبة مصحوبة العلمية الشهادة من مصورة نسخة-

 الخاص العالي التعليم من الشهائد و األجنبية للشهائد

  .معادلة بشهادة

 و المترشح اسم يحمالن البريد معلوم خالصان ظرفان-
  .عنوانه

 شهادة او فعلية مدنية خدمات انجاز تثبت شهادة-

 الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب بأحد ترسيم

 على يمض لم شغل طالب بصفة القانونية السن تجاوز

 ختم تاريخ يف اشهر ثالثة من اكثر تسليمها تاريخ

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات

  .باألمر للمعني القصوى القانونية

 بمكتب مباشرة ايداعها يتم التي الملفات تقبل ال

 بعد الواردة او الصغرى القلعة ببلدية المركزي الضبط

  .الترشحات لقبول اجل آخر

  :المناظرة في النجاح بعد-ب

 على يمض لم (األصل) العدلية السوابق من مضمون-

  .اشهر (03) ثالثة من اكثر تسليمه تاريخ

 تسليمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضون-

  .اشهر (03) ثالثة من اكثر

  .حديثتان شمسيتان صورتان-

 ما او العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة-

  .يعادلها

  .الباكالوريا أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة-

  .التخرج سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة-

 من اكثر تسليمه تاريخ على يمض لم طبية شهادة-

 المؤهالت فيه تتوفر المترشح ان تثبت اشهر ثالثة

 بكامل وظيفته ليمارس المفروضة الذهنية و البدنية

 عمومية مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب

  .للصحة

 أعاله اليها المشار ةالخارجي المناظرة تفتح : 4 الفصل

  :القرار هذا يضبط و البلدية رئيسة من بقرار

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة ختم تاريخ-

  .المناظرة غلق تاريخ-

 المشار الخارجية المناظرة  على تشرف : 5 الفصل

 رئيسة من بقرار تركيبتها تضبط فنية لجنة أعاله إليها

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و البلدية

  .القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات فرز-

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح-

  .المناظرة في

 سير على اإلشراف و تقييمها و  الملفات دراسة-

  .الشفاهية االختبارات

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب-

  .عليها لالمتحص األعداد مجموع

 عن يصل لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض  :6 الفصل

 لم او السريع البريد او الوصول مضمون البريد طريق

 بالفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن

 المناظرة لجنة تعتمد و القرار هذا من("أ" الفقرة)الثالث

  .الترشح ملف إرسال تاريخ لتحديد البريد  ختم

 حق لهم المخول المترشحين ةقائم تضبط  :7 الفصل

 رئيسة قبل من نهائية بصفة المناظرة في المشاركة

  .المناظرة لجنة من باقتراح و البلدية

  :مرحلتين على الخارجية المناظرة تشتمل  :8 الفصل

  :األولى المرحلة(1

 تضبطها معايير وفق المترشحين ملفات تقييم و دراسة

  .الفنية اللجنة

 في الشفاهي االختبار جراءإل المترشحين دعوة يتم

 ذلك و للتناظر المفتوحة الخطط عدد مرات 6 حدود

 لمجموعهم وفقا للمترشحين التفاضلي الترتيب حسب

 تعطى المترشحين بين التساوي حالة في الشخصي،

  .سنا لألكبر األولوية

  :الثانية المرحلة(2

 تليه العامة الثقافة و االختصاص في شفاهي اختبار

 السؤال اختيار  يقع المناظرة، لجنة أعضاء مع محادثة
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 المترشح  رغب إذا ما صورة في و السحب طريق عن

 على إليه يسند الذي العدد يقسم السؤال إبدال في

  .اثنين

   

  الضارب        النقاط عدد     المدة     االختبار نوعية

                شفاهي اختبار

 عدد                   دقيقة 20                 التحضير•

  2                   و (0)الصفر بين يتراوح

                    دقيقة 20                  العرض•

  (20)العشرين

  دقيقة 20                   الحوار•

 حسب الفرنسية او العربية باللغة االختبار هذا يجرى و

  .المترشح اختيار

 في بالمشاركة مترشح الي يسمح ال : 9 الفصل

 خمسين على يحرز لم إن الشفاهي االختبار

  .االولى المرحلة في فوق فما (50)نقطة

 في المقبولين المترشحين جميع دعوة تتم :10 الفصل

  .الشفاهي االختبار إلجراء الولى المرحلة

 على (6)من أقل عدد كل عن ينتج: 11 الفصل

 قبول رفض الشفاهي االختبار في (20)عشرين

  .شحالمتر

 عليه المتحصل المجموع احتساب يقع: 12 الفصل

  :كاآلتي المترشح قبل من عليه

                             المرحلة حسب النقاط مجموع

  الضارب          

  أ =االولى المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع

               1  

 ب =االولى المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع
              2  

  3/( 2 * ب +1 * أ )=النهائي الحاصل

 المترشحين ترتيب المناظرة لجنة تتولى : 13 الفصل 

 في قائمتين تقترح و النهائي الحاصل حسب تفاضليا

  .نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين المترشحين

 المترشحين أسماء على تشتمل:األصلية القائمة-1

 الجدارة ترتيب حسب ةالمناظر في نهائيا المقبولين

 في و المترشح عليه المتحصل النهائي للحاصل طبقا

 عدة تحصل اذا و تسديدها المزمع المراكز حدود

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية

 حدود في القائمة هذه إعداد يتم:التكميلية القائمة-2

 المترشحين عدد من تقدير اقصى على 50%

 عند اإلدارة لتمكين االصلية بالقائمة المسجلين

 يلتحق لم الذي الناجح المترشح تعويض من االقتضاء

  .عمله بمركز

 و االصلية القائمة نهائية بصفة تضبط : 14 الفصل

 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية القائمة

 القلعة بلدية رئيسة قبل من الخارجية المناظرة

  .الصغرى

 استدعاء و األصلية بالقائمة التصريح يتم : 15 الفصل

 بعد و  عملهم بمراكز لاللتحاق الناجحين المترشحين

 من بداية تقدير اقصى على( يوما 30) شهر انقضاء

 التنبيه اإلدارة تتولى االصلية، بالقائمة التصريح تاريخ

 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على

 عملهم بمراكز االلتحاق عليهم بأن بالتسليم اإلشعار

 يعتبرون او يوما (15)عشر خمسة أقصاه اجل في

 في الناجحين قائمة من يحذفون و للتسمية رافضين

 المسجلين بالمترشحين تعويضهم يتم و المناظرة

  .التفاضلي الترتيب حسب ذلك و التكميلية بالقائمة

 أشهر ستة التكميلية بالقائمة العمل ينتهي و         

  .األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من تقدير أقصى على

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : 16 الفصل

  .المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  بوراوي  سميحة

  

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

 2021 جوان 3  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 طريق عن و بالملفات خارجية مناظرة بفتح يتعلق

 تقنيين النتداب شفاهي باختبار وعةمشف التعاقد

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  2021 سنة بعنوان الصغرى القلعة بلدية

  قــــــــــــرار

 في مؤرخ الصغـرى القلعـة بلديـة رئيـسة من        

 بالملفات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان 04

 النتداب شفاهي ختباربا مشفوعة التعاقد طريق عن و

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنيين

  .2021 سنة بعنوان الصغرى القلعة بلدية لفائدة
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  الصغرى القلعة بلدية رئيسة إنّ 

   الدستور، على االطالع بعــد     

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون علـــى و 

 اعاتالجم بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ

  ، المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية  الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر على و       

  الصغرى، القلعة بلدية بإحداث المتعلق

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر على و

 السن لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006 افريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية ضبط و القصوى

 المناظرات في ركةالمشا من العليا الشهادات

  التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  .العمومي القطاع في لالنتداب

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد

 22 في المـؤرخ 2019 لسنـة 291 عدد األمر علـى و

 و االنتداب واليات صيغ بضبـط المتعلق 2019 مارس
  ، بالبلديات الترسيم و  الترقية

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 بكيفية متعلقال 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد

 و االنتداب آليات و صيغ بضبـط المتعلقة األحكام تطبيق
  .بالبلديات الترسيم و الترقية

 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر على و

  .2018 جوان 29

 أكتوبر 12  في  المؤرخ البلدي المجلس مداولة وعلى

 الداخلي النظام على بالمصادقة المتعلق 2018

  ، الصغرى لعةالق بلدية لمجلس

 القلعة بلدية بميزانية المرصودة االعتمادات على و    

  2021 سنة بعنوان الصغرى

 في المؤرخ الصغرى القلعة بلدية رئيسة قرار على و

 مناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 جوان 04

 تقنيين النتداب التعاقد طريق عن و بالملفات خارجية

 لفائدة العمومية تلإلدارا المشترك التقني بالسلك

  .الصغرى القلعة بلدية

  يلـــي مــا قرر

 الجمعة يوم الصغرى القلعة ببلدية تفتح :األول الفصل 

 خارجية مناظرة المواليـة األيـام و 2021 جويلية 30

 باختبار مشفوعة التعاقد طريق عن و بالملفات

 المشترك التقني بالسلك تقنيين النتداب شفاهي

 بعنوان الصغرى القلعة بلدية لفائدة ةالعمومي لإلدارات

  .2021 سنة

 شغورها سد المراد الخطط عدد حّدد :الثاني الفصل

  .(02)بخطتين

  الخطط عدد                                الخطة      ر/ع 

  01             المدنية الهندسة في تقني       01

  01        الميكانيكية الهندسة في تقني       02

 30 االثنين يوم الترشحات ختم يقع  :الثالث الفصل

  . 2021 جوان

  ..................... :في الصغرى القلعة

  

  بلدية رئيس
  بوراوي  سميحة

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

  البقالطة

  

 2021 مارس 31  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 بلدية لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف  من

  2021 سنة بعنوان البقالطة

  البقالطة، بلدية رئيس ن

 لسنة 29 عدد االساسي القانون على إطالعه بعد

   بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  .المحلية الجماعات مجلة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

   االساسي النظام بطبض المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة العوان العام

  النصوص جميع وعلى االدارية الصبغة ذات العمومية
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 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 31 في المؤرخ 1957 لسنـة 147 عدد االمـر وعلى

  .البقالطة بلدية حداثبإ المتعلـق 1957 ديسمبر

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد االمر وعلى

  االساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  .اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 18 فاي المؤرخ 1998 لسانة 2510 عدد االمر وعلى

  بين لمطابقةا بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة سلك أصناف و درجات

  االدارية الصبغة ذات العموميـة والمؤسسات

  . التأجير ومستويات

 الماؤرخ 2019 لسانة 291 عدد الحكومي االمر وعالى

  صيغ بضبط يتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات والترسيم والترقية اإلنتداب وآليات

 244 عدد لالنتخابات المستقلة ئةالهي قرار على و

   بالتصريح المتعلق و 2018 ماي 17 في المؤرخ

  .البقالطة بلدية إلنتخابات النهائية بالنتائج

 ببلدية البلدي للمجلس االولى الجلسة محضر على و

   المتعلق و 2018 جوان 27 في المؤرخ البقالطة

  .مساعديه و البلدية رئيس بإنتخاب

 التصرف بميزانية الضروري عتماداال يتوفر أنّه وحيث

  .2021 لسنة

  : يلي ما قّرر

 بعنوان ترقيتهم المزمع العملـة عدد يضبط:االول الفصل

 ضمن ـ1:التالي الجدول بيانات حسب 2021 سنة

  : األولى الوحدة

   للعملة الجملي العدد الصنف الوحدة

  ترقيتهم المزمع

   ةمبائر أعلى صنف إلى سيرتقون الذين العملة عدد

  ــ 01 الثالث الصنف االولى الوحدة

  : الثانية الوحدة ضمن ـ2

   للعملة الجملي العدد الصنف الوحدة

  ترقيتهم المزمع

   عن ترقيتهم المراد العملة عدد

  %(50( مهني إمتحان طريق

   ترقيتهم المراد العملة عدد

  %(50( باإلختيار

  الثانية الوحدة

  الصنف الخامس 05 03 02

  الصنف عالساب 02 01 01

  الثالثة الوحدة ضمن ـ3

   للعملة الجملي العدد الصنف الوحدة

  ترقيتهم المزمع

   ترقيتهم المراد العملة عدد

   مهني إمتحان طريق عن

)%50(  

   ترقيتهم المراد العملة عدد

  %(50( باإلختيار

  الثالثة الوحدة

  الصنف الثامن 03 02 01

  ـــ 01 01 التاسع الصنف

  ـــ 01 01 العاشر الصنف

 بها المالية وقابض للبلدية العام اتب ال : الثاني الفصل

   القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما ل لفان م

  2021 أفريل 01 : في البقالطة 

   

  بلدية رئيس

  البريقي  دمحم

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

 2021 مارس 31  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 مباشرة اعلى صنف الى صنف من البقالطة ببلدية

  2021 سنة بعنوان

 لسنة 29 عدد االساسي القانون على إطالعه بعد

  2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  .المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

   بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
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 والجماعات الدولة العوان العام اسياالس النظام
   الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

 تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى االدارية
  2011 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 31 في المؤرخ 1957 لسنة 147 عدد االمر وعلى
   بإحداث المتعلق 1957 ديسمبر

  .لطةالبقا بلدية

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد االمر وعلى
   بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 الدولة عملة بسلك الخاص االساسي النظام
   ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات

  .اإلدارية الصبغة

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد االمر وعلى
   بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 الدولة عملة سلك أصناف اتدرج بين المطابقة
   ذات العموميــة والمؤسسات المحلية والجماعات

 2 الفصل وخاصـة التأجير ومستويات االدارية الصبغة

  .منه

 فيفري 24 في المؤرخ الداخلية وزير السيد قرار وعلى
   نظام بضبط المتعلق 2014

 وترقية النتداب المهنية واالمتحانات االختبارات وبرنامج
  .المحلية جماعاتال عملة

 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
   وترتيب المهنية المدونة المتضمن

 لعملة واالتداب الترقية وشروط والمشموالت الخطط
  .والبلديات الجهوية المجالس

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى
   يتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات والترسيم والترقية اإلنتداب وآليات صيغ بضبط

 244 عدد لالتتخابات المستقلة الهيئة قرار على و
   المتعلق و 2018 ماي 17 في المؤرخ

  .البقالطة بلدية إلنتخابات النهائية بالنتائج بالتصريح

 ببلدية البلدي للمجلس االولى الجلسة محضر على و
   جوان 27 في المؤرخ البقالطة

  مساعديه و البلدية رئيس بإنتخاب المتعلق و 2018

 البقالطــة ببلديــة يفتــح :االول الفصل: يلي ما قّرر
 إلى صنــف من العملـــة لترقيـــة مهني إمتحـــان

   صنــف

  : التالي الجدول لمقتضيات وفقا وذلك مباشرة أعلى 

  : االولى الوحدة ضمن ـ1

 المراد العملة عدد إليها الترقية سيتم التي األصناف

  مهني إمتحان طريق عن يتهمترق

  01 الثالث الصنف

  : الثانية الوحدة ضمن ـ2

 المراد العملة عدد إليها الترقية سيتم التي األصناف
  مهني إمتحان طريق عن ترقيتهم

  05 الخامس الصنف

  02 السابع الصنف

  : الثالثة الوحدة ضمن ـ3

 المراد العملة عدد إليها الترقية سيتم التي األصناف
  مهني إمتحان طريق عن ترقيتهم

  03 الثامن الصنف

  01 التاسع الصنف

  01 العاشر الصنف

 جوان 10 يوم المهنية اإلمتحانات تجرى :الثاني الفصل
  .الموالية األيام و  2021

 ماي 10 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : الثالث الفصل

2021.  

  2021 أفريل 01 : في البقالطة

   

  بلدية رئيس
  البريقي  دمحم

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

  صفاقس

  

 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 24 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 بسلك عام معماري مهندس رتبة إلى للترقية

 صفاقس بلدية لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين

  2021سنة بعنوان

 02 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان

 بسلك عام معماري مهندس رتبة إلى للترقية

 صفاقس بلدية لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين

   .2021سنة بعنوان
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  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان
 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 ددع المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و
  صفاقس، بلدية بإحداث

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر على و
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 جويلية
 جميع وعلى لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك

 لسنة 116 عدد األمر وخاصة تهتمم التي النصوص
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، الترسيم و الترقية و     االنتداب

 جوان 01 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 الداخلية المناظرة تنظيم ةكيفي بضبط المتعلق 2021

 بسلك عام معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات

  .لإلدارة المعماريين المهندسين

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 30 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و 2021 أوت

 بسلك عام اريمعم مهندس رتبة إلى للترقية

  .2021 سنة بعنوان لإلدارة المعماريين المهندسين

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .(01) واحدة

 جويلية 30 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

2021.  

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 لبلدية االلكتروني الموقع و المحلية للجماعات

  .اقسصف

                                  

  البلديــــــة رئيـــــس

  اللومي منير    

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

 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 25 عدد قرار

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتح بقرار يتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى

 سنة بعنوان صفاقس بلدية ائدةلف العمومية لإلدارات

2021. .  

 02 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق  2021 جوان

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة الى للترقية

 صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

   .2021 سنة بعنوان

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات ميةالعمو

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس، بلدية بإحداث

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 آليات و صيغ بطبض المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، الترسيم و الترقية و االنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

   ، العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2020 سبتمبر

 رئيس متصرف رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 30 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و 2021 أوت

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة الى للترقية

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك
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 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .(01) واحدة

 جويلية 30 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

2021.  

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 لبلدية يااللكترون الموقع و المحلية للجماعات

  .صفاقس

  البلديــــــة رئيـــــس
  اللومي منير    

  

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

 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 26 عدد قرار

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتح بقرار يتعلق

 المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى

 سنة نبعنوا صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021  

 02 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقية

 صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  االطالع، بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون ىعل و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع لىع و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس، بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك قنيالت بالسلك

 األمر خاصة تممته، أو نقحته التي النصوص جميع

 26  في المؤرخ 2019 لسنة 1239  عدد الحكومي

  ،2019ديسمبر

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ات،بالبلدي الترسيم و الترقية و االنتداب

 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2020 سبتمبر

 تقني مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  .العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 30 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و 2020 تأو

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقية

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .(01) واحدة

 جويلية 30 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

2021.  

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 لبلدية االلكتروني الموقع و المحلية للجماعات

  .صفاقس

  البلديــــــة رئيـــــس
  اللومي منير     

  

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

 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 27 عدد قرار

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتح بقرار يتعلق

 المشترك التقني بالسلك  ولأ رئيس تقني رتبة إلى

 سنة بعنوان صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021.  

 02 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان

 التقني بالسلك  أول رئيس تقني رتبة إلى للترقية

 فاقسص بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  االطالع، بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية
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 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة وانألع

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس، بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصة تممته، أو نقحته التي النصوص جميع

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي

  ،2019ديسمبر

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، الترسيم و الترقية و     االنتداب

 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2020 سبتمبر

 أول رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  .العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 30 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح  :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و 2021 أوت

 التقني بالسلك أول رئيس تقني رتبة إلى للترقية

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .(02) خطتينب

 جويلية 30 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

2021.  

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 لبلدية االلكتروني الموقع و المحلية للجماعات

  .صفاقس

  البلديــــــة رئيـــــس
  اللومي منير    

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

 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 28 عدد قرار

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتح بقرار يتعلق

 المشترك التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى

 بعنوان صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

  . 2021سنة

 02 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان

 التقني بالسلك رئيس تقني ةرتب إلى للترقية

 صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  . 2021سنة بعنوان

  االطالع، بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس، بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصة تممته، أو نقحته التي النصوص جميع

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي

  ،2019ديسمبر

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، الترسيم و الترقية و االنتداب

 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2020 سبتمبر

 رئيس تقني رتبة ىإل للترقية بالملفات الداخلية

  .العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 30 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و 2021 أوت

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى  للترقية

  .2021 سنة انبعنو العمومية لإلدارات المشترك

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .(02) بخطتين
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 جويلية 30 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

2021.  

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 لبلدية االلكتروني الموقع و المحلية للجماعات

  .صفاقس

  البلديــــــة رئيـــــس
  اللومي منير     

  

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

 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 29 عدد قرار

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتح بقرار يتعلق

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني  رتبة إلى

  .2021سنة بعنوان صفاقس بلدية لفائدة العمومية

 02 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

 بعنوان صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

  .2021سنة

  االطالع، بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس، بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 األمر مته،خاصةتم أو نقحته التي النصوص جميع

 26  في المؤرخ 2019 لسنة 1239  عدد الحكومي

  ،2019ديسمبر

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، الترسيم و الترقية و     االنتداب

 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط علقالمت 2020 سبتمبر

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  .العمومية لإلدارات المشترك التقني

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 30 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و 2021 أوت

 المشترك التقني بالسلك أول تقني ةرتب إلى للترقية

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .(02) بخطتين

 جويلية 30 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

2021.  

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 يةلبلد االلكتروني الموقع و المحلية للجماعات

  .صفاقس

  البلديــــــة رئيـــــس
  اللومي منير     

  
  

  


