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  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات

  الوسط جبل
 داخلية مناظرة فتح في بقرار يتعلق 2021 جويلة 12  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  .................2021 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى  للترقية بالملفات
 داخلية مناظرة فتح في بقرار يتعلق 2021 جويلة 12  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  .................2021 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى  للترقية بالملفات
 ةداخلي مناظرة فتح في بقرار يتعلق 2021 جويلة 12  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  .................2021 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى  للترقية بالملفات
 مناظرة تنظيم  كيفية في بقرار يتعلق 2021 جويلة 12  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 الوسط جبل لبلدية   المشترك اإلداري بسلك متصرف رتبة إلى  للترقية بالملفات داخلية

  ...................................................................................................2021 سنة انبعنو
  المهيري منزل

 منزل بلـدية رئيسة بمقرر يتعلق 2021 أوت 22  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 إلى صنف من العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021 أوت 23 في مؤرخ المهيري

  ............................................................ ...........2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف
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  سوسة
 في الثقيلة الشاحنات مرور بمنع يتعلق 2021 أوت 10  في مؤرخ 2021 لسنة 77 عدد قرار

 أبي و الرحمة و اإلسكندراني جيبةن بشوارع مرورا األحد سوق مفترق من بداية اإلتجاهين

  ................................................................................الصفاء إخوان نهج و البلوي زمعة
 الخارجية المناظرة بإلغاء يتعلق 2021 أوت 16  في مؤرخ 2021 لسنة 78 عدد قرار

 لمهندسي المشترك بالسلك بستنة صاصاخت أول مهندس 01عدد النتداب باإلختبارات

  ................................................2021 سنة بعنوان سوسة بلدية لفائدة العمومية اإلدارات
  الحجاج عميرة

 سائق( 5 صنف عامل بانتداب يتعلق 2021 جوان 14  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  .....................................................................................).........................ثقيل وزن
  شيحية

  الشيحية لبلدية الهيكلي بالتنظيم يتعلق 2021 أوت 24  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار
 نقل عربات لوقوف محطة بإحداث يتعلق 2021 أوت 24  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

  ..................................................................................................................البضائع
 ببلدية الوظيفية الخطط بضبط يتعلق 2021 أوت 24  في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار

  ...............................................................................................................الشيحية
  ..................نهج تسمية بإعادة يتعلق 2021 أوت 24  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

  الزارات
 مثال مراجعة على بالمصادقة يتعلق 2020 ديسمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

  ...................................................................................اتالزار لبلدية العمرانية التهيئة
  ميدون جربة

 ببلدية الوظيفية الخطط بضبط يتعلق 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 42 عدد قرار

  ...........................................................................................................ميدون جربة
  تطاوين

 مناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 مارس 31  في مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد قرار

  .2021 سنة بعنوان أول معماري مهندس النتداب شفاهي باختبار مشفوعة بالملفات خارجية
 سد المزمع الخطط عدد بضبط يتعلق 2021 مارس 31  في مؤرخ 2021 لسنة 15 عدد قرار

  .............2021 بعنوان تطاوين بلدية لفائدة االختبارات و بالملفات االنتداب طريق عن شغورها
 بالملفات خارجية مناظرة  بفتح يتعلق 2021 مارس 31  في مؤرخ 2021 لسنة 16 عدد قرار

  .....2021 انبعنو تطاوين بلدية لفائدة أول معماري مهندس النتداب شفاهي باختبار مشفوعة
 خارجية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2021 مارس 31  في مؤرخ 2021لسنة 18 عدد قرار

  .2021 سنة بعنوان تطاوين بلدية لفائدة متصرفين النتداب شفاهي باختبار مشفوعة بالملفات
 مناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021 لسنة 19 عدد قرار

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك (2) تقنيين النتداب ختباراتباال خارجية

  .................................................................................2021 سنة بعنوان تطاوين بلدية
 ختباراتباال خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ .2021 لسنة 20 عدد قرار

 بعنوان تطاوين بلدية لفائدة العمومية داراتلإل المشترك التقني بالسلك (2) تقنيين النتداب

  ............................................................................................................2021 سنة
 اإلدارية اللجنة أعضاء بتسمية يتعلق 2021 جويلة 5  في مؤرخ 2021 لسنة 21 عدد قرار

  ..............................................................................تطاوين لبلدية "األولى" المتناصفة
 اإلدارية اللجنة أعضاء بتسمية يتعلق 2021 جويلة 5  في مؤرخ 2021   لسنة 22 عدد قرار

  ..............................................................................اوينتط لبلدية "الثانية" المتناصفة
 اإلدارية اللجنة رئيس بتسمية يتعلق 2021 جويلة 5 في مؤرخ 2021 لسنة 24 عدد قرار

  ..............................................................................تطاوين لبلدية "األولى" المتناصفة
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 باللجنة اإلدارة ممثلي بتعيين يتعلق 2021 جويلة 4  في مؤرخ 2021 لسنة 25 عدد قرار

  ...................................................................تطاوين لبلدية "األولى" المتناصفة  اإلدارية
 باللجنة اإلدارة ممثلي بتعيين يتعلق 2021 جويلة 4  في مؤرخ 2021   لسنة 26 عدد قرار

  ...................................................................تطاوين لبلدية "الثانية" المتناصفة  اإلدارية
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  القــــرارات
 

      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  الوسط جبل

  

 2021 جويلة 12  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  للترقية بالملفات ةداخلي مناظرة فتح في بقرار يتعلق

 بعنوان المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

  2021 سنة

   للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح في قرار

 بعنوان المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

  2021 سنة

  بلدية رئيس   
  الجالصي  سفيان

  

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

 2021 جويلة 12  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح في بقرار يتعلق

 بعنوان المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

  2021 سنة

   للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح في قرار

 بعنوان المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

  2021 سنة

  بلدية رئيس  
  الجالصي  سفيان

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

 2021 جويلة 12  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح في بقرار يتعلق

 بعنوان المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

  2021 سنة

  يوم ولفائدتها الوسط جبل ببلدية يفتح – األول الفصل

 داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021سبتمبر 30

 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية لفاتبالم

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد – الثاني الفصل

  . واحدة بـخطة

   2021 أوت 30يوم الترشحات ختم يقع – الثالث الفصل

  بلدية رئيس   
  الجالصي  سفيان

  

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

 2021 جويلة 12  في مؤرخ 2021   نةلس 4 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة تنظيم  كيفية في بقرار يتعلق

   المشترك اإلداري بسلك متصرف رتبة إلى  للترقية

  2021 سنة بعنوان الوسط جبل لبلدية

   للترقية بالملفات داخلية مناظرة تنظيم  كيفية في قرار

    المشترك اإلداري بسلك متصرف رتبة إلى

  2021 سنة بعنوان الوسط جبل بلديةل

                                           
  بلدية رئيس

  الجالصي  سفيان

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

  المهيري منزل

  

 2021 أوت 22  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 في مؤرخ المهيري منزل بلـدية رئيسة بمقرر يتعلق

 لترقية مهني نامتحا بفتح يتعلق 2021 أوت 23

 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

2021 .  

  المهيري منزل بلدية رئيسة إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اإلطالع بعد

 الجماعات بمجلة بضبط المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية
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 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط قالمتعل 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلداريــــة الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

   . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 23 في المؤرخ 1985 لسنة 629 عدد األمر وعلى 

   المهيري منزل بلدية بإحداث تعلقالم 1985 أفريل

 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  .اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى

 المهنية االمتحانات و االختبارات مجوبرنا نظام بضبط

   .  المحلية الجماعات عملة ترقية و النتداب

 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى 

 و الخطط وترتيب المهنية المدونة المتضمن

 بالنسبة االنتداب و الترقية شروط و المشمــوالت

  . البلديات و الجهويــة المجالس لعملة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى

 و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
     .بالبلديات الترسيم و الترقية

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى 

 المتعلق و 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد

 آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية

   بالبلديات الترسيم و لترقيةا و االنتداب

 المتعلق 23/08/2021 في المؤرخ المقرر على و

 صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط

 سنة بعنوان المهيري منزل ببلدية مباشرة أعلى

2021 .  

  يلي ما قـــــرر

 امتحان المهيري منزل ببلدية يفتح : األول الفصل

 مباشر أعلى صنف ىإل صنف من العملة لترقية مهني

   : التالي الجدول لمقتضيات وفقا ذلك و

  : الثانية الوحدة **

  :مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد

  02 : الرابع الصنف

  02 : الخامس الصنف

  01 : السابع الصنف

  : الثالثة الوحدة **

  :مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد

  01 : الثامـن الصنف

 15 يــــوم المهنية االمتحانات تجـــرى : الثاني الفصل

  . الموالية األيام و 2021 أكتوبر

 سبتمبر 15 يوم الترشحات ختم يقع : الثالث الفصل  

2021 .  

  23/08/2021: في المهيري منزل

  بلدية رئيس
  جملي   مروى

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

  سوسة

  

 2021 أوت 10  في مؤرخ 2021   لسنة 77 عدد قرار

 اإلتجاهين في الثقيلة الشاحنات مرور بمنع يتعلق

 نجيبة بشوارع مرورا األحد سوق مفترق من بداية

 نهج و البلوي زمعة أبي و الرحمة و اإلسكندراني

  الصفاء إخوان

 في الثقيلة الشاحنات مرور منع في ترتيبي بلدي قرار

 بشوارع مرورا األحد سوق مفترق من بداية اإلتجاهين

 و البلوي زمعة أبي و الرحمة و اإلسكندراني جيبةن
  الصفاء إخوان نهج

  بلدية رئيس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 2021 أوت 16  في مؤرخ 2021   لسنة 78 عدد قرار

 النتداب باإلختبارات الخارجية المناظرة بإلغاء يتعلق

 بالسلك بستنة اختصاص أول مهندس 01عدد

 بلدية لفائدة العمومية اإلدارات يلمهندس المشترك

  2021 سنة بعنوان سوسة

 باإلختبارات الخارجية المناظرة إلغاء في بلدي قرار

 بالسلك بستنة اختصاص أول مهندس 01عدد النتداب
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 بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

  2021 سنة بعنوان سوسة

  بلدية رئيس
  خالد اقبال دمحم

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

  الحجاج عميرة

  

 2021 جوان 14  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  (ثقيل وزن سائق) 5 صنف عامل بانتداب يتعلق

 15 في مؤرخ  الحجاج عميرة بلدية رئيس مـــقــــررمن

  عامل إلنتداب مهني إمتحان بفتح يتعلق 2021 جوان

 بعد -الحجاج عميرة بلدية رئيس إن.الثانية الوحدة من

 عدد األساسي القانون وعلى-الدستور، على  العاإلط

 المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 

 112 عدد القانون وعلى -المحلية الجماعات بمجلة

 المتعلق 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة

 و  الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط

 الصبغة تذا العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 و تممته أو نقحته التي النصوص جميع على و اإلدارية

 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة

 1985 لسنة 590 عدد األمر وعلى -2011 ديسمبر

 بلدية بإحداث المتعلق 1985 أفريل 8 في المؤرخ

 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -الحجاج عميرة

 النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ

 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي

 وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 -.2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 19 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط لمتعلقا 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

 على و-. اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 19 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد القانون

 درجات بين المطابقة بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة عملة سلك

 -.التأجير مستويات و اإلدارية الصبغة تذا العمومية

 المتعلق 2014فيفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى

 المهنية واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبط

 وعلى ـ.المحلية الجماعات عملة وترقية النتداب

 المتضمن  2014فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق

 شروط و التمشمو و الخطط ترتيب و المهنية المدونة

 و الجهوية المجالس لعملة اإلنتداب و  الترقية

 المؤرخ 07عدد الداخلية وزير منشور على و-.البلديات

 أحكام تطبيق بكيفية المتعلق 1996 جانفي 20 في

 للقانون المنقح 1995 لسنة 68 عدد القانون

 األعوان في بالتصرف المتعلق و للبلديات األساسي

 عميرة ببلدية يفتح : األول صليليالف ما قرر.البلديين

 الثانية بالوحدة  عامل إلنتداب مهني امتحان الحجاج

                         الصنف الخطة :التالي النحو على

 الصنف الثقيل الوزن في سائق العدد 

 المهنية االمتحانات تجرى :الثاني الفصل01الخامس

 ياماأل و  31/10/2021   يوم   الحجاج عميرة ببلدية

 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : الثالث الفصل الموالية

30/09/2021   

     15/06/2021 : في الحجاج عميرة

  بلدية رئيس     
  المثلوثي  المجيد عبد

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

  شيحية

  

 2021 أوت 24  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

  الشيحية لبلدية الهيكلي بالتنظيم يتعلق

  :على االطالع بعد الشيحية بلدية  رئيسة إنّ 

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون 

  المحلية، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات ميةالعمو

  تممته، أو نقحته التي

 06   في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى 

  ، الشيحية بلدية بإحداث المتعلق 1985 أفريل

 30 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد األمر وعلى 

 الممكن الوظيفية الخطط بضبط المتعلق 1989 ماي
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 2000 لسنة 912 عدد باألمر متممال بالبلديات إحداثها

  ،2000 ماي 02في المؤرخ

 الداخلية وزيري عن الصادر المشترك القرار وعلى 

 بضبط المتعلق 1989 سبتمبر 19 في المؤرخ والمالية

  بلدية، كل في إحداثها الممكن الوظيفية الخطط أنواع

 24 في المؤرخ  64/2017 عدد البلدي القرار وعلى 

 لبلدية الهيكلي بالتنظيم علقالمت  2017 فيفري

   الشيحية،

 27 بتاريخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

   ،2021 جوان

  :يـــلي ما قـــرّرت

 الشيحية لبلدية الهيكلي التنظيم يضبط: األول الفصل

  : التالي النحو على

   البلدية رئاسة-

  العامة الكتابة -

   اإلدارية والخدمات البشرية الموارد إدارة-

   البلدية واألمالك والنزاعات القانونية الشؤون إدارة-

  الموارد وتنمية المالية الشؤون إدارة-

   والشراءات الصفقات إدارة-

   الفنية الشؤون إدارة-

  بالبيئة العناية و النظافة إدارة-

   :البلدية رئاسة:2الفصل

 وممارسة البلدية اإلدارة رئاسة البلدية رئيس يتولى

 المتعلق األساسي بالقانون المحّددة اتالصالحي جميع

 مباشرة بالنظر له وترجع.المحلية الجماعات بمجلة

  :التالية الهياكل

  :المركزي الضبط مكتب مصلحة-1

  :بـ تكلّف

 على وتوزيعه البلدية على الوارد البريد تسجيل-

  . ومتابعته المعنية اإلدارية الهياكل

  .ههوتوجي البلدية عن الصادر البريد تسجيل-

  .بها تكليفها يتم التي والوثائق الملفات وترتيب تنظيم-

  :الخارجية والعالقات الالمركزي التعاون مصلحة -2

  :بــ تكلّف

 الجماعات مع التعاون عالقات دفع على العمل-

 عليها نص التي الصيغ وفق أصنافها بمختلف المحلية

  المحلية الجماعات بمجلة المتعلق األساسي القانون

 مع والشراكة التعاون عالقات إطار في سيقالتن-

 على البلدي بالعمل الصلة ذات والمؤسسات الهياكل

 في البلدية قدرات لدعم  والجهوي الوطني المستوىين

   .المجاالت جميع

 الصعيدين على المتاحة التمويل مصادر عن البحث-

  .والدولي اإلقليمي

 ما حدود في المتاحة، اإلمكانيات جميع استغالل-

 الجمهورية التزامات مراعاة مع القوانين به تسمح

 وتبادل التعاون عالقات لدفع وسيادتها التونسية

 تربطها لدول التابعة المحلية الجماعات مع الخبرات

 مع أو دبلوماسية عالقات التونسية بالجمهورية

 بتطوير تعنى حكومية غير أو حكومية منظمات

  .المحلية والتنمية الالمركزية

   :البلدية والهياكل المجلس شؤون صلحةم -3

  :بـ  تكلف

 وبالتنسيق العامة الكتابة مع بالتعاون المجلس كتابة-

  .اإلدارية المصالح بقية مع

  واللجان، البلدي والمكتب المجلس جلسات إعداد-

 لها المعدة بالدفاتر ونسخها الجلسات محاضر تحرير-

  .الهياكل بقية وتوصيات المجلس قرارات تنفيذ ومتابعة

  :البلدية التراتيب متابعة مصلحة -4

  :بـ تكلف 

 البلدية الشرطة مع بالتنسيق البلدية التراتيب متابعة-

   .البيئية والشرطة

 مآل حول البلدية رئيس إلى شهرية تقارير رفع-

  . خصوصها في المتخذة القرارات وتنفيذ المخالفات

  :الداخلي التصرف ومراقبة التدقيق مصلحة -5

 تطبيق مدى ومراقبة التدقيق بعمليات بـالقيام فتكلّ 

 بما واإلداري المالي التصرف في السليمة الطرق

 ويمكّن  الرشيدة والحوكمة والشفافية  الجودة يضمن

   .واألنشطة للبرامج الموضوعة األهداف تحقيق من

  :العامة الكتابة : 2 الفصل   
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 تحت يتولى الذي العام الكاتب إلى بالنظر ترجع 

 اإلدارية المصالح تسيير البلدية رئيس سلطة

 وتقديم الخدمات إسداء على السهر و بينها والتنسيق

 المنبثقة والهياكل البلدي للمجلس االستشارات

 طبق إليه الموكولة المهام كافة يمارس كما.عنه

  .العمل بها الجاري والتراتيب القوانين

  :تاليةال الهياكل العامة الكتابة إلى بالنظر وترجع

  :واإلعالم االتصال و لإلعالمية الفرعية اإلدارة-1

 صلب اإلعالمية استعمال تطوير على بالعمل تكلّف

 خطة وضع مهام تتولى كما ومتابعته البلدية اإلدارة

  .وأنشطتها وخدماتها بالبلدية للتعريف اتصالية

  :مصلحتين وتضم

  :اإلعالمية مصلحة1-1

  :بـ تكلف

 اإلدارة صلب اإلعالمية مالاستع تطوير على العمل-

 وانجازه البلدي اإلعالمي المخطط إطار في البلدية

  .تنفيذه ومتابعة

 والمنظومات التجهيزات من البلدية حاجيات ضبط-

 المصالح مع بالتنسيق الالزمة اإلعالمية والتطبيقات

 استغاللها حسن على والسهر واقتنائها المعنية

  .وتجديدها لهااستعما وتطوير وحمايتها وصيانتها

 االتصال وشبكات المعلوماتية النظم سالمة مراقبة-

  .وتأمينها

 الخاص الواب مواقع وتطوير تحيين على السهر-

  .بالبلدية

  :واالتصال اإلعالم مصلحة1-2

  :بـ تكلف

 ومختلف وخدماتها بالبلدية للتعريف اتصالية خطة وضع-

 مع بالتنسيق تنفيذها ومتابعة وانجازاتها أنشطتها

  .باالتصال المعنية القارة اللجنة

 الرسمية وصفحتها بالبلدية الخاص الواب موقع إدارة-

  .االجتماعي التواصل مواقع على

 وجلسات البلدية رئيس أنشطة وتوثيق تغطية-

 صلة ماله وكل اللجان واجتماعات البلدي المجلس

  .البلدية المنطقة داخل بالمستجدات

 ألهم اإلعالمية غطيةللت اإلعالم وسائل مع التنسيق-

  .البلدية المنطقة داخل المستجدات

  :اإلدارية والخدمات البشرية الموارد إدارة(2

 األعمال انجاز على العام الكاتب بمساعدة تكلف

 لها التابعة والمصالح الفرعية  اإلدارات  بعهدة المناطة

  : التالية والمصالح الفرعيتين اإلدارتين وتتضمن

  :البشرية للموارد رعيةالف اإلدارة ( 2-1

 الوسائل باستعمال البشرية الموارد في التصرف تتولى

 ،بطاقات بالكفايات التصرف) المجال هذا في الحديثة

 يساهم بما (.... التكوين ،مخططات الوظيفي الوصف

 وتتضمن.البلدي العون أداء وتطوير الكفاءات تنمية في

  :مصلحتين

  :األعوان في التصرف مصلحة(2-1-1

  :بـ كلّفت

 والتراتيب األساسية  األنظمة تطبيق على السهر-

  العمل بها الجاري

   والعملة الموظفين شؤون في التصرف -

 المناظرات بتنظيم المتعلقة اإلجراءات بجميع القيام-

  للترقية المهنية واالمتحانات الداخلية

 وضعياتهم ومتابعة لألعوان الشخصية الملفات مسك-

  .اإلدارية

  :الكفاءات وتنمية والتكوين االنتدابات صلحةم(2-1-2

  :بـ تكلف

 من بالحاجيات يتعلق فيما الالزمة بالتقديرات القيام-

 الشغورات وسد االنتدابات برامج وضبط البشرية الموارد

  . البلدية بالمصالح

 المناظرات بتنظيم المتعلقة اإلجراءات بجميع القيام-

  .البلدية لفائدة أعوان النتداب الخارجية واالمتحانات

   والكفاءات القدرات لدعم السنوي البرنامج إعداد-

 بما األعوان لفائدة التكوينية الدورات برامج إعداد-

  .اليهم الموكولة والمهام يتناسب

 البلدي المجلس أعضاء تكوين برامج تنفيذ متابعة-

  .المعنية المصالح مع بالتنسيق
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 العالي التعليم مؤسسات مع التعاون على العمل-

 لفائدة التكوين برامج لتنظيم التكوين ومؤسسات

  .البلدي المجلس وأعضاء األعوان

  :اإلدارية للخدمات الفرعية اإلدارة(2-2

 الخدمات وجودة النجاعة ضمان على السهر تتولى

         وتضم إسدائها في التأخير وتفادي اإلدارية

  :التالية المصالح

  : المدنية الحالة مصلحة(2-2-1

  :بـ تكلّف

 للوالدات ترسيم من المدنية الحالة عمليات انجاز-

  .الزواج عقود وإبرام والوفايات

 المحاكم من إذن شانها في الصادر باإلصالحات القيام-

  . المختصة الدوائر من اإلعالم أو

 والشهادات المدنية الحالة وثائق مختلف تسليم-

 لنسخا بمطابقة واإلشهاد باإلمضاء التعريف وإتمام

  لألصل

  :المدني والمجتمع المواطن مع العالقة مصلحة(2-2-2

   :المصلحة هذه تتولى

 الواردة وعرائضهم شكاياتهم وتقبل المواطنين قبول-

 الحلول إيجاد قصد المعنية المصالح مع ودراستها عليها

  لها، المالئمة

 بخصوص وإرشادهم عرائضهم بشأن المواطنين إجابة-

 بمختلف المتعلقة اإلدارية والمسالك اإلجراءات

 الوسائل بمختلف وذلك لهم المسداة  البلدية الخدمات

  .المتاحة

 المتساكنين وتساؤالت بآراء الخاص السجل مسك-

 عنها واإلجابات المسجلة المدني المجتمع ومكونات

  .العمل بها الجاري للتراتيب طبقا وتحيينه ومتابعته

 بعتهومتا المدني المجتمع مكونات سجل مسك-

  .العمل بها الجاري للتراتيب طبقا وتحيينه

   :  واألرشيف الوثائق في التصرف مصلحة(2-2-3

  :بــــ تكلّف

 مختلف عمل من المتأتي البلدية أرشيف وترتيب حفظ-

 فيه التصرف وحسن ديمومته تضمن بطريقة المصالح

  الحاجة عند استعماله قصد

  لنشرياتوا والمجالت القانونية النصوص تداول ضمان-

 الرسمي االرائد منه وخاصة البلدية المصالح كافة بين

 للجماعات الرسمية والجريدة التونسية للجمهورية

  ..المحلية

 الدورية والنشريات المجالت وترتيب حفظ ضمان-

 البلدية المصالح طرف من استغاللها الممكن

  . منها لالستفادة

   :والثقافية االجتماعية الشؤون مصلحة(2-2-4

 الشؤون مجال في البلدية تدخالت بـــمتابعة تكلّف

 الجهات مختلف مع بالتنسيق والثقافية االجتماعية

  .المعنية

  :البلدية واألمالك والنزاعات القانونية الشؤون إدارة(3

 القيام على العام الكاتب بمساعدة اإلدارة هذه تقوم

 وتتضمن بالنظر إليها الراجعة للهياكل الموكولة بالمهام

  : فرعيتين إدارتين

  : والنزاعات القانونية للشؤون الفرعية اإلدارة(3-1

 القانونية الصبغة ذات والملفات المسائل متابعة تتولى

 تكون التي النزاعات في والتصرف إليها تعهد التي

  :مصلحتين وتتضمن فيها طرفا البلدية

   :القانونية الشؤون مصلحة (3-1-1

   :المصلحة هذه تتولى

 الصبغة ذات والملفات المسائل ومتابعة ةدراس-

   إليها، تعهد التي القانونية

 الواردة المسائل حول القانونية باالستشارات  القيام-

   .البلدية الهياكل مختلف من عليها

 والقرارات النصوص مشاريع صياغة في  المساهمة-

 البلدية إلى بالنظر الراجعة بالمسائل المتعلقة الترتيبية

  المعنية، المصالح مع لتنسيقبا وذلك

 والشراكة التعاون اتفاقيات مشاريع في الرأي إبداء-

  .البلدية تبرمها التي

  : النزاعات مصلحة(3-1-2

  : المصلحة هذه تتولى

 طرفا فيها البلدية تكون التي النزاعات في التصرف-

 ذات األمنية أو القضائية الجهات لدى سواء ومتابعتها

 للدفاع القانونية والمستندات داتالمؤي وإعداد النظر
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 المعنية المصالح مع بالتنسيق البلدية مصالح عن

  .بالبلدية

 ضد القضائية الدعاوى لرفع الالزمة باإلجراءات  القيام-

 وتكليف البلدية ضد المرفوعة القضايا في والدفاع الغير

   .المستوجبة لإلجراءات وفقا التنفيذ وعدول المحامين

  .ومتابعتها وحفظها لقضائيةا الملفات مسك-

   :البلدية لألمالك الفرعية اإلدارة(3-2

 المنقولة البلدية األمالك في التصرف بمتابعة تكلف

 عليها بالمحافظة الكفيلة اإلجراءات وتطبيق والعقارية

  :مصلحتين وتتضمن.وتثمينها وحمايتها

  :العقارية الشؤون مصلحة (3-2-1

 على بالمحافظة لكفيلةا اإلجراءات جميع بتطبيق تكلّف

  :خالل من ودعمه للبلدية العقاري الرصيد

 الدورية بالصيانة تعهده و بجرده وذلك المادية حمايته-

 مع بالتنسيق الغير قبل من اعتداء ألي والتصدي

  .المعنية المصالح

 واستخراج العقارات بتسجيل وذلك  القانونية الحماية-

 اإلدارية راءاتاإلج بجميع والقيام العقارية الرسوم

   .الالزمة والقضائية

 أو العقارات القتناء سواء المستوجبة باإلجراءات  القيام-

 في التفويت أو الكراء معينات ومراجعة الكراء عقود إبرام

 طبقا و الحاجة تقتضيه ما حسب الخاصة األمالك

   .العمل بها الجاري والتراتيب للقوانين

 اإلمكانيات جميع واستغالل العقاري الرصيد تثمين-

 الموارد تنمية في ومساهمته وظيفيته لضمان المتاحة

  .للبلدية الذاتية

  :المنقوالت في التصرف مصلحة(3-2-2

   :بـــــــــ تكلّف

 فيه التصرف متابعة و للمنقوالت الدوري بالجرد  القيام-

  المعنية المصالح مع بالتنسيق وحوكمته

    بها االنتفاع زال التي المنقوالت بيع بإجراءات القيام-

 لدى البلدية والعربات األمالك تأمين بإجراءات القيام-

 المعنية المصالح مع بالتنسيق التأمين شركات

  .بالبلدية

  :الموارد وتنمية المالية الشؤون إدارة(4  

 األعمال انجاز على العام الكاتب بمساعدة تكلف

 لها تابعةال والمصالح الفرعية اإلدارات  بعهدة المناطة

  : التالية والمصالح الفرعيتين اإلدارتين  وتضمّ 

  :والحسابيات للميزانية الفرعية اإلدارة  :(4-1

  :مصلحتين تتضمن

  :الميزانية مصلحة (4-1-1

  .بها المتعلقة الوثائق وجمع البلدية الميزانية إعداد-

 البلدية بالبرامج المتعلقة المالية المعطيات تجميع-

 تقديرات لضبط والبعيد والمتوسط يرالقص المدى على

 و التعهد واعتمادات البرامج اعتمادات من الميزانية

 الوطنية العامة التوجهات وتجسيم الدفع اعتمادات

 البلدي االستثماري المخطط إطار في والمحلية

 التسيير حاجيات إطار وفي التنمية لميزانية بالنسبة

 وذلك عتياديةاال للمصاريف بالنسبة  العمومي والتأجير

  . األهداف حسب التصرف منهجية على باالعتماد

 الالزمة التعديالت بإجراء البلدية الميزانية تنفيذ متابعة-

 الجديدة والتوجهات الممكنة المستجدات حسب

 السنة نتائج وضبط وتقييمها ختمها وكذلك واألهداف

  .المالية

  . المضبوطة الحاجيات وفق للميزانية المادي التنفيذ-

 المرصودة االعتمادات استهالك ومتابعة خالص-

 وأوامر التعهد اقتراحات بإعداد وذلك التنموية للمشاريع

  .الصرف

  : الحسابيات مصلحة(4-1-2

 وضبط والمديونية للبلدية المالي الوضع بمتابعة تكلّف 

 استراتيجيات ضبط في واعتمادها المالية المؤشرات

 الالزمة واإلحصائيات الدراسات وإعداد التنموي العمل

  . البلدي العمل متطلبات مع المالي الوضع لمالئمة

  : الموارد لتنمية الفرعية اإلدارة (4-2

 وتضمّ  للبلدية الذاتية الموارد تنمية على بالعمل تكلّف

  :مصلحتين 

  :االستخالصات ومتابعة األداءات مصلحة(4-2-1

  :بـ تكلّف

 الوسائل باطواستن اإلحصاء عمليات وتنظيم متابعة-

  بتطويرها الكفيلة

 المتعلقة التقديرات ومراجعة طرح حاالت ضبط-

  العقارات  على بالمعاليم

 لبعض تحصل التي التغيير عمليات بمختلف القيام -

 بها المرسمة العقارات ملكية نقلة بسبب األزمة فصول
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 البلدية محتسب وإعالم ذلك غير إلى محتواها تغيير أو

 بإعداد تقوم وكما االقتضاء عند نيةالمع األطراف وكل

  .البلدي األداء استخالص أزمة

 والمداخيل المعاليم جميع استخالص متابعة-

 يتعلق ما في وخاصة البلدية للميزانية االعتيادية

 وكذلك والعقارات األسواق مداخيل باستخالصات

 أنواعه بمختلف العام للطريق الوقتي اإلشغال

  .المتداخلة واإلدارية الفنية المصالح كل مع بالتنسيق

  :االقتصادية الشؤون مصلحة(4-2-2

  :بــــ تكلّف

 المستقبلية والتصورات البرامج وضبط الدراسات إعداد-

 وتنظيم البلدية بالمنطقة االقتصادي المجال في

 المنطقة حاجيات بين والتنسيق البلدية األسواق

  .المقدمة والطلبات

 بفتح المتعلقة الملفات حول الالزمة باألبحاث القيام-

   فيها الرأي وإبداء صناعية أو تجارية نقاط

 تنمية شأنها من التي االقتصادية المشاريع اقتراح-

  . البلدية الموارد

 طرف من واستلزامها البلدية األسواق ملفات إعداد-

 طبقا فيها والتصرف استغاللها أوجه ومتابعة الغير

 في المعّدة طالشرو وكراسات القانونية للتراتيب

  .الغرض

 الكفيلة السبل و التصرف طرق واقتراح دراسة-

   .بنجاعتها

  : والشراءات الصفقات إدارة(5

 األعمال انجاز على العام الكاتب بمساعدة تكلّف

 و لها التابعة والمصالح الفرعية اإلدارات  بعهدة المناطة
  .التالية والمصالح الفرعيتين اإلدارتين وتتضمن

  : للصفقات الفرعية رةاإلدا (5-1

 منها المتعلقة تلك سواء العمومية الصفقات عقد تتولى

 اإلجراءات بجميع والقيام األشغال أو الخدمات أو بالمواد

 والتراتيب للتشريع طبقا وختمها لتنفيذها اإلدارية

  :مصلحتين وتتضمن .العمل بها الجاري

  : الشروط كراسات دراسة مصلحة (5-1-1

 من المعدة للصفقات الشروط راساتك بدراسة تكلّف

 اإلدارية الشروط احترام وضمان المعنية المصالح قبل

  .المالئمة الفنية الشروط تضمين على والحرص العامة

 للصفقات البلدية اللجنة كتابة مصلحة (5-1-2

  :والمتابعة

 واقتراح للصفقات البلدية اللجنة أعمال بتنظيم تكلّف

 المحاضر وتحرير ساتالجل وتنظيم أعمالها جداول

 بمتابعة تتعّهد كما. اللجنة وثائق وحفظ وتدوينها

 تقارير وإعداد الختم إلى اإلعالن من الصفقة إجراءات

  .الغرض في دورية

  :والتزود للشراءات الفرعية اإلدارة(5-2

 إلى تخضع ال التي المصالح حاجيات شراء تتولى

 بها اريالج لإلجراءات طبقا العمومية الصفقات إجراءات

  : مصلحتين وتتضمن .المخزون في والتصرف العمل

   :الشراءات مصلحة(5-2-1

  :بـــــــ تكلّف

 إطار خارج للشراءات التقديري السنوي البرنامج إعداد-

 المصالح بمختلف حاجيات وتجميع وتحديد الصفقات

  .البلدية

 في العروض وفرز وفتح المالية االستشارات اعداد-

 مع بالتنسيق الصفقات اطار خارج اتالشراء لجنة اطار

  .ومتابعتها التزوّد طلبات واستصدار.المعنية المصالح

  :المخزون في التصرف مصلحة(5-2-2

 عليها والمحافظة المخزونات في بالتصرف تكلّف

 وفقا المخزونات وتصريف قبول عمليات وتسجيل

  .المخزون في التصرف ولقواعد المصالح لحاجيات

  : الفنية الشؤون إدارة(6

 األعمال انجاز على العام الكاتب مساعدة تتولى 

 اإلدارتين وتتضمن .لها التابعة المصالح بعهدة المناطة

  : التالية والمصالح الفرعيتين

  :الفنية للشؤون الفرعية اإلدارة(6-1

  :التاليتين المصلحتين تتضمّن

  :والطرقات األشغال  مصلحة(6-1-1

  : بــــــ تكلّف

  البلدية تقرّرها التي الجديدة غالاألش انجاز-

  وتعهدها وإصالحها واألرصفة  الطرقات صيانة  -

  البلدية المنشآت مختلف وتعهد صيانة-
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 بالمدينة اإلرشاد وعالمات المرور عالمات تركيز -

  وتعهدها

 جداول وتنظيم والمعدات التجهيزات وصيانة تعّهد-

  .عملها سير ومراقبة وإصالحها وصيانتها تشغيلها

  :التنوير مصلحة (6-1-2

  : بــ تكلّف

  وصيانتها العموي التنوير بشبكة االعتناء   -

 استهالك بترشيد الخاص للبرنامج اليومية المتابعة   -

 تقارير وإعداد بها الخاصة الدراسات ومتابعة الطاقة

 وسائل تطبيق على والحرص الغرض في شهرية

  . الطاقة استهالك ترشيد

  :والتعمير للتهيئة عيةالفر اإلدارة(6-2

  :مصلحتين تتضمن

  :والدراسات والتعمير التهيئة مصلحة(6-2-1

  :المصلحة هذه تتولى

 تراتيبها تطبيق على والعمل التهيئة أمثلة إعداد-

 مكاتب طريق عن أو الذاتية بالوسائل وذلك العمرانية،

   دراسات،

  التفصيلية، التهيئة أمثلة إعداد-

 على وعرضها لتقسيماتا مشاريع ملفات دراسة -

   التقسيمات،   لجنة أنظار

 طرقات من التقسيمات أشغال إنجاز سير مراقبة-

 التحتية األساسية بنيتها مكونات واستيفاء وقنوات

   والفوقية،

 والتعديل التجزئة بمشاريع المتعلقة الملفات دراسة -

   المختصة، اللجنة على وعرضها بالتقسيمات الجزئي

 بالتقسيمات المتعلقة العمرانية اتاإلرشاد توفير-

  المطلوبة، العمرانية والتراتيب

 العمراني للنسخ الطبوغرافية األمثلة وتحيين تكملة  -

   البلدي،

   البلدية، للمشاريع الطبوغرافية المتابعة-

   المباني، ارتفاع ضبط-

  .العقارية الدراسات إنجاز-

  :العمرانية التراخيص مصلحة(6-2-2

  : مصلحةال هذه تتولى

 بعد ودرسها البناء رخص وملفات مطالب قبول-

 على عرضها قبل للتحري المتدخلة المصالح استشارة

   .حفظها ثم أصحابها وإفادة البناء رخص لجنة أنظار

 مراحل جميع في وذلك فيه المرخص البناء مراقبة -

   اإلنجاز،

 تطابق من والتثبت الميدانية بالمعاينات القيام-

 رخصة بقرار عليها المصادق واألمثلة نجزةالم األشغال

  اإلنجاز، مراحل جميع في وذلك البناء

 على الحصول بغرض التطابق معاينات محاضر تسليم-

 من بطلب الحرائق من والحماية االستغالل شهادة

  المواطن،

 وإعداد للسقوط المتداعية البناءات قرارات تحرير -

 الفنية نةالمعاي بعد وذلك بها المتعلقة الملفات

   (واإلخالء واإلصالح الهدم قرارات ) الميدانية

 تتطلب التي والبناءات العقارات قائمات إعداد  -

  والخفيفة، الجذرية اإلصالحات

 الخطرة للمؤسسات البناء رخص ملفات دراسة-

 من بالصحة المضرة أو المرافق من والخالية والمرتبة

 وإبداء لصحةا وحفظ الحرائق من والوقاية السالمة حيث

 في بالترخيص يتعلق فيما الصناعة وزارة لمصالح الرأي

  .  المؤسسات هذه وانتصاب تواجد

  :بالبيئة والعناية النظافة إدارة(7

 األعمال انجاز على العام الكاتب مساعدة تتولى 

 اإلدارتين وتتضمّن لها التابعة المصالح بعهدة المناطة

  :  التالية والمصالح الفرعيتين

  : للنظافة الفرعية اإلدارة (7-1

  :مصلحتين تتضمّن

  :التنظيف مصلحة(7-1-1      

 البلدية المنطقة نظافة على بـــــالسهر تكلّف

 يقتضيه وما وحدائقها وساحاتها وطرقاتها بشوارعها

  :من ذلك

  واألرصفة الشوارع وتنظيف المنزلية الفواضل رفع-

 وحمايتها العشوائية المصبات وتعهد الحشرات مقاومة-

  المختصة المصالح مع بالتعاون
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 المصانع وفواضل واألجنة البناء وفواضل األتربة رفع-

  .العمل بها الجاري التراتيب حسب

  : الصحية المراقبة مصلحة(7-1-2      

  :بـــ تكلّف

 المتعلقة والنصوص الصحة حفظ وتراتيب قوانين تطبيق-

 في صةالخا الحمالت وتنظيم والبيئة المحيط بحماية

  . الغرض

 في البلدية والتراتيب القوانين تطبيق على السهر -

 ومقاومة العمومية المحالت ومراقبة الصحة ميدان

 واتخاذ الميادين هذه في المخالفات وزجر الضجيج

 جوالن عن ينشأ قد ما بتالفي المتعلقة التدابير

  .السائبة الكالب ومقاومة الشاردة الحيوانات

  :الخضراء للمناطق رعيةالف اإلدارة (7-2 

  :مصلحتين تتضمّن

  :الخضراء والمناطق التشجير مصلحة(7-2-1

  :بــــ تكلّف

 والحدائق الخضراء المناطق وتعهد وصيانة انجاز -

  . والمنتزهات العمومية

   والبستنة األشجار غراسة   -

  :البلدي المنبت مصلحة(7-2-2

  :بـــ تكلّف

 المشاتل تاجإن بهدف البلدي المنبت في التصرف-

 العمومية للحدائق والتصفيف الزينة أشجار من الالزمة

  .الخضراء والمناطق

 باتفاقيات ترتبط التي الخاصة الشركات عمل متابعة-

  المجال هذا في البلدية مع

 24 في المؤرخ 64 رقم البلدي القرار الغي : 4 الفصل 

 لبلدية الهيكلي بالتنظيم المتعلق  20217 فيفري

  . القرار بهذا وعوّض الشيحية

 البلدي والقابض للبلدية العام الكاتب :5 الفصل 

  . القرار هذا بتنفيذ يخصه ما في كل مكلفان بالشيحية

   2021/08/25،  في الشيحية

  بلدية رئيس
  دباش  اميرة

  

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

 2021 أوت 24  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

  البضائع نقل تعربا لوقوف محطة بإحداث يتعلق

 القانون :على االطالع بعد الشيحية بلدية  رئيسة إنّ 

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي

 األمر وعلى المحلية، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1985 أفريل 6 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد

 مداولة ،وعلى الشيحية بلدية بإحداث المتعلق

 المنعقدة   جلسته في حيةبالشي  البلدي المجلس

 ما قـــــــــــــــرّرت ،2021 جوان 27 بتاريخ

 إحداث يتم :األول الفصل:يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

 شارع بداية في وذلك البضائع نقل عربات لوقوف محطة

 شارع اتجاه في اليسرى الجهة على العيادي الحبيب

 مركز ورئيس للبلدية عامال الكاتب :2 الفصل.الطبلبي

 البيئية الشرطة مكتب رئيس و البلدية الشرطة

 هذا بتنفيذ ، يخصّه ما في كلّ  مكلفون، بالشيحية

   القرار

     2021/08/25في الشيحية

  
  بلدية رئيس
  دباش  اميرة

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

 2021 أوت 24  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

  الشيحية ببلدية الوظيفية الخطط بضبط يتعلق

 القانون :على  االطالع بعد   الشيحية بلدية رئيسة إن

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي

 وعلى    المحلية، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون

 ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 ذات العمومية والمؤسسات المحلية ماعاتوالج الدولة

 لسنة98 عدد بالمرسوم والمنقح اإلدارية الصبغة

 األمر وعلى    ،2011 سبتمبر 23 في والمؤرخ 2011

 1985 أفريل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد

 عدد األمر وعلى    ، الشيحية بلدية بإحداث المتعلق

 متعلقال 1989 ماي 30 في المؤرخ 1989 لسنة 572

 بالبلديات إحداثها الممكن الوظيفية الخطط بضبط

 02في المؤرخ 2000 لسنة 912 عدد باألمر المتمم

 في المؤرخ 2000 لسنة 1886 عدد واألمر 2000 ماي

 الداخلية وزير السيدين قرار وعلى   ،2000 أوت 24

 1989 سبتمبر 19 في المؤرخ والمالية التخطيط ووزير
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 إحداثها الممكن الوظيفية خططال أنواع بضبط المتعلق

 26 في المؤرخ بالقرار تنقيحه تمّ  مثلما بلدية كل في

 عدد الداخلية وزير السيد منشور وعلى   ،2000 أوت

 وحدات إحداث حول 2002 جوان 10 في المؤرخ 37

 القرار وعلى   للبلديات، الهيكلية بالتنظيمات اإلعالمية

 2017 يفريف 24 في المؤرخ 65/2017   عدد البلدي

       الشيحية، ببلدية الوظيفية الخطط بضبط المتعلق

 المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى                

 ما ،قـــــــــــــــرّرت2021 جوان 27 بتاريخ

 تضبط : األول الفصل  :يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

-عام كاتب-:ةالتالي الوظيفية الخطط الشيحية ببلدية

 الشؤون مدير -اإلدارية  والخدمات البشرية الموارد مدير

 الشؤون مدير-البلدية واألمالك والنزاعات القانونية

 مدير -والشراءات الصفقات مدير-الموارد وتنمية المالية

 كاهية-  بالبيئة والعناية و النظافة مدير -الفنية الشؤون

 الموارد مدير اهيةك- واإلعالم واالتصال اإلعالمية مدير

 مدير كاهية- اإلدارية الخدمات مدير كاهية- البشرية

 البلدية األمالك مدير كاهية-والنزاعات القانونية الشؤون

 تنمية مدير كاهية-والحسابيات الميزانية مدير كاهية- 

 الشراءات مدير كاهية-الصفقات مدير كاهية - الموارد

 التهيئة مدير اهيةك-الفنية الشؤون مدير كاهية- والتزود

 التشجير مدير كاهية-النظافة مدير كاهية-والتعمير

 الضبط مكتب مصلحة رئيس-الخضراء والمناطق

 والهياكل المجلس شؤون مصلحة رئيس-المركزي

 مصلحة رئيس- اإلعالمية مصلحة رئيس- البلدية

 االجتماعية الشؤون مصلحة رئيس- واإلعالم االتصال

 والعالقات الالمركزي لتعاونا مصلحة رئيس- والثقافية

- البلدية التراتيب متابعة مصلحة رئيس- الخارجية

 رئيس-الداخلي التصرف ومراقبة التدقيق مصلحة رئيس

 االنتدابات مصلحة رئيس- االعوان في التصرف مصلحة

 الحالة  مصلحة رئيس- الكفاءات وتنمية والتكوين

 معوالمجت المواطن مع العالقة مصلحة رئيس-المدنية

-واالرشيف الوثائق في التصرف مصلحة رئيس- المدني

 مصلحة رئيس- القانونية الشؤون مصلحة رئيس

 رئيس- العقارية الشؤون مصلحة رئيس- النزعات

-الميزانية مصلحة رئيس- المنقولة األمالك مصلحة

 االداءات مصلحة رئيس-الحسابيات مصلحة رئيس

 الشؤون مصلحة رئيس- االستخالصات ومتابعة

-الشروط كراسات دراسة مصلحة رئيس- االقتصادية

-والمتابعة للصفقات البلدية اللجنة كتابة مصلحة رئيس

 التصرف مصلحة رئيس-والتزود الشراءات مصلحة رئيس

 رئيس-والطرقات األشغال مصلحة رئيس- المخزون في

 والتعمير التهيئة مصلحة رئيس-التنوير مصلحة

 رئيس-العمرانية التراخيص مصلحة رئيس-والدراسات

 رئيس-الصحية المراقبة مصلحة رئيس-التنظيف مصلحة

 مصلحة رئيس-الخضراء والمناطق التشجير مصلحة

 65/2017 عدد القرار يلغى :2 البلديالفصل المنبت

 الخطط بضبط المتعلق  2017 فيفري 24 في المؤرخ

 العام الكاتب: 3الفصل.الشيحية ببلدية الوظيفية

 فيما كل مكلفان بالشيحية  بلديال والقابض للبلدية

  .القرار هذا بتنفيذ يخصه

             2021/08/25 في، الشيحية  

  بلدية رئيس
  دباش  اميرة

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

 2021 أوت 24  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

  نهج تسمية باعادة يتعلق

  :على االطالع بعد الشيحية بلدية  رئيسة إنّ 

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد سياألسا القانون 

 وخاصة المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  منه، 240 الفصل

 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى 

  ، الشيحية بلدية بإحداث  المتعلق 06/04/1985

 جلسته في بالشيحية  البلدي المجلس مداولة وعلى

   ،2021 جوان 27 بتاريخ المنعقدة  

  :يــلي ما ــرّرتقـ

 بنهج القيروان نهج تسمية تغيير يتم :األول الفصل

  .الفخفاخ علي الشيخ

 هذا بتنفيذ مكلّف للبلدية العام الكاتب :2 الفصل

  ..القرار

  2021/08/25 في الشيحية

  بلدية رئيس
  دباش  اميرة

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

  الزارات

 ديسمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 التهيئة مثال مراجعة على بالمصادقة يتعلق 2020

  الزارات لبلدية العمرانية
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  :  إطالعها بعد  الزارات بلدية رئيسة إن

 الفصلين خاصة و  التونسية الجمهورية دستور  على

  . 139 و 132

 2018 لسنة ــدد 29 عــ  األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . منه 122 و 114 و 4 الفصول وخاصة حليةالم

 8 في المؤرخ 1985 لسنة 574  عدد  األمر وعلى

  . الزرات بلدية بإحداث المتعلق  1985 أفريل

 02 في بالزارات البلدي المجلس تنصيب جلسة وعلى

  . 2018 جويلية

 اإلستثنائية دورته في البلدي المجلس مداوالت وعلى

 مثال على المصادقة حول 2019 نوفمبر 22 بتاريخ 

  .ثانية قراءة في الزارات لبلدية  العمرانية التهيئة

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ــدد 926 عــ  األمر وعلى

 اإلدارات تنسيق إجراءات بضبط والمتعلق  2020 نوفمبر

 و والمؤسسات الخارجية مصالحها و المركزية

 أو إعداد مجال في البلديات مع العمومية المنشئات

  . عليها والمصادقة  العمرانية التهيئة أمثلة اجعةمر

  التالي القرار يصدر

 التهيئة مثال على المصادقة تتم : األول الفصل

  . الزارات لبلدية العمرانية

 الفنية والمصلحة  للبلدية العام الكاتب : الثاني الفصل

  القرار هذا وتنفيذ  بنشر مكلفون  البلدية اإلدارة و

  . بها المعمول  جراءاتواإل  الصيغ حسب

 تاريخ من القرار بهذا العمل يجري : الثالث الفصل

  . المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة  نشره

  : في الزارات  

  بلدية رئيس   
  الدحماني  عبدالسالم

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

  ميدون جربة

  

 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 42 عدد قرار

  ميدون جربة ببلدية وظيفيةال الخطط بضبط يتعلق

    ميدون، جربة بلدية رئيس إن

  . الدستور على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 المحلية الجماعات بمجلة المتعلق و 2018 ماي 9 في

 12 في المؤرخ 83 لسنة 112 عدد القانون على و

 عامال األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 و المحلية العمومية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات المؤسسات

  . تممته أو نقحته التي

 عدد واألمر 1956 سبتمبر 25 في المؤرخ األمر وعلى

 المتعـلقين 1985 أفريل 8 في المؤرخ 85 لسنة 572

  ، ميـدون جربــة بلديـة بإحداث

 عدد الداخلية وزير الدولة وزير دالسي منشور على و

 بالتنظيمات المتعلق 1992 أوت 26 في المؤرخ 46

  .البلدية لإلدارات األنموذجي الهيكلية

 دورته في المنعقدة البلدي المجلس مداولة على و

  ،2021 أوت 6 الجمعة يوم الثالثة العادية

  يلــــــــــي ما قــــــــــــرر

 جربة ببلدية وظيفيةال الخطط تضبط: األول الفصل

  : التالي النحو على ميدون

  : وعددها الوظيفية الخطط

  (01) عـــام كاتب

  (01) اإلقتصادية و المالية و اإلدارية الشؤون عام مدير

  (01) التصرف ومراقبة مديرالتدقيق

  (01) والمالية اإلدارية الشؤون إدارة مدير

  (01) الموارد تنمية و اإلقتصادية الشؤون إدارة مدير

  (01) الفنية الشؤون إدارة مدير

  (01) المحيط و النظافة إدارة مدير

 والقانونية اإلدارية للشؤون الفرعية اإلدارة مدير كاهية

(01)  

  (01) والمالية لألعوان الفرعية اإلدارة مدير كاهية

  (01) اإلقتصادية للشؤون الفرعية اإلدارة مدير كاهية

 تنمية و ستخالصاتلإل الفرعية اإلدارة مدير كاهية

  (01) الموارد

 و اإلجتماعي للعمل الفرعية اإلدارة مدير كاهية

  (01) الثقافي

  (01) لإلعالمية الفرعية اإلدارة مدير كاهية
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  (01) لألشغال الفرعية اإلدارة مدير كاهية

  (01) العمرانية للتهيئة الفرعية اإلدارة مدير كاهية

  (01) للنظافة الفرعية اإلدارة مدير كاهية

  (01) للمحيط الفرعية اإلدارة مدير كاهية

  (01) األعوان مصلحة رئيس

  (01) الميزانية و الحسابية مصلحة رئيس

  (01)الصفقات و الشراءات مصلحة رئيس

  (01) المغازة مصلحة رئيس

  (01) اإلنتخابات و المدنية الحالة مصلحة رئيس

  (01) النزاعات مصلحة رئيس

  (01) شيفاألر و التوثيق مصلحة رئيس

  (01)اإلقتصادية الشؤون و التراتيب مصلحة رئيس

  (01) البلدي الملك مصلحة رئيس

  (01) اإلستخالصات و األداءات مصلحة رئيس

  (01) الموارد تنمية و اإلستثمار مصلحة رئيس

  (01) اإلجتماعي العمل مصلحة رئيس

  (01) الرياضة و الشباب مصلحة رئيس

  (01) ناتالمهرجا و الثقافة مصلحة رئيس

 و التطبيقات تطوير و وإعداد اإلعالمية مصلحة رئيس
  (01) المعلوماتية النظم

 اإلعالمية الشبكات و المعدات صيانة مصلحة رئيس

(01)  

  (01) البلدي المجلس شؤون مصلحة رئيس

  (01) المواطن فضاء مصلحة رئيس

  (01) العمرانية الدراسات و التهيئة مصلحة رئيس

  (01) العمرانية يصالتراخ مصلحة رئيس

 إعداد و المشاريع مراقبة و األشغال مصلحة رئيس

  (01) الدراسات

 و الطرقات تعهد و البلدية أمالك صيانة مصلحة رئيس
  (01) التنوير شبكة

  (01) الرقمية الجغرفة مصلحة رئيس

   (01)الطاقي التحول مصلحة رئيس

  (01) التنظيف مصلحة رئيس

  (01) الورشة مصلحة رئيس

  (01) األوبئة مقاومة و الصحية المراقبة مصلحة رئيس

  (01) المنابت و الخضراء المناطق مصلحة رئيس

  (05) دائرة متصرف

  (05) مصلحة رئيس بامتيازات دائرة متصرف

  (05) المدنية الحالة قسم رئيس

 عدد البلدي بالقرار العمل يلغى :الثاني الفصل

 المصادق و 2001 جوان 13 في المؤرخ 89/2001

 6 بتاريخ المالية و الداخلية وزارتي طرف من عليه

  .2001 سبتمبر

 للمالية قابضها و للبلدية العام الكاتب :الثالث الفصل

  .القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفان

  بلدية رئيس
  الحجام  لسعد

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

  تطاوين

  

 مارس 31  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 مناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق راربق يتعلق 2021

 النتداب شفاهي باختبار مشفوعة بالملفات خارجية

  2021 سنة بعنوان أول معماري مهندس

 خارجية مناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق قرار

 مهندس النتداب شفاهي باختبار مشفوعة بالملفات

  2021 سنة بعنوان أول معماري

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر

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

 مارس 31  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 المزمع الخطط عدد بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2021

 االختبارات و بالملفات االنتداب طريق عن شغورها سد

  2021 بعنوان تطاوين بلدية لفائدة

 عن شغورها سد المزمع الخطط عدد بضبط يتعلق قرار

 بلدية لفائدة راتاالختبا و بالملفات االنتداب طريق

  2021 بعنوان تطاوين

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر
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 مارس 31  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

 خارجية مناظرة  بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2021

 مهندس النتداب شفاهي باختبار مشفوعة بالملفات

  2021 بعنوان تطاوين بلدية لفائدة أول معماري

 مشفوعة بالملفات خارجية مناظرة  بفتح علقيت قرار

 لفائدة أول معماري مهندس النتداب شفاهي باختبار

  2021 بعنوان تطاوين بلدية

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر

  

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

 مارس 31  في مؤرخ 2021   لسنة 18 عدد قرار

 خارجية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق بقرار يتعلق 2021

 متصرفين النتداب شفاهي باختبار فوعةمش بالملفات

  2021 سنة بعنوان تطاوين بلدية لفائدة

 بالملفات خارجية مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق قرار

 لفائدة متصرفين النتداب شفاهي باختبار مشفوعة

  2021 سنة بعنوان تطاوين بلدية

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر

  

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

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 19 عدد قرار

 خارجية مناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 التقني بالسلك (2) تقنيين النتداب باالختبارات

 تطاوين بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

 خارجية مناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق قرار

 التقني لكبالس (2) تقنيين النتداب باالختبارات

 تطاوين بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر

  

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

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 20 عدد قرار

 باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 اتلالدار المشترك التقني بالسلك (2) تقنيين النتداب

  2021 سنة بعنوان تطاوين بلدية لفائدة العمومية

 النتداب باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق قرار

 لالدارات المشترك التقني بالسلك (2) تقنيين

  2021 سنة بعنوان تطاوين بلدية لفائدة العمومية

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر

  

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

 2021 جويلة 5  في مؤرخ 2021   لسنة 21 عدد قرار

 االدارية اللجنة أعضاء بتسمية يتعلق بقرار يتعلق

  .تطاوين لبلدية "االولى" المتناصفة

 المتناصفة االدارية اللجنة أعضاء بتسمية يتعلق قرار

   .تطاوين لبلدية "االولى"

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر

  

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

 2021 ةجويل 5  في مؤرخ 2021   لسنة 22 عدد قرار

 االدارية اللجنة أعضاء بتسمية يتعلق بقرار يتعلق

  .تطاوين لبلدية "الثانية" المتناصفة

 المتناصفة االدارية اللجنة أعضاء بتسمية يتعلق قرار

   .تطاوين لبلدية "الثانية"

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر

  

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

 2021 جويلة 5  في مؤرخ 2021   لسنة 24 عدد قرار

 االدارية اللجنة رئيس بتسمية يتعلق بقرار علقيت

  .تطاوين لبلدية "االولى" المتناصفة

 المتناصفة االدارية اللجنة رئيس بتسمية يتعلق قرار

   .تطاوين لبلدية "االولى"

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر
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------------------  

 2021 جويلة 4  في مؤرخ 2021   لسنة 25 عدد قرار

 باللجنة االدارة ممثلي بتعيين لقيتع بقرار يتعلق

  .تطاوين لبلدية "االولى" المتناصفة  االدارية

  االدارية باللجنة االدارة ممثلي بتعيين يتعلق قرار

   .تطاوين لبلدية "االولى" المتناصفة

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر

  

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

 2021 جويلة 4  في مؤرخ 2021   لسنة 26 عدد قرار

 باللجنة االدارة ممثلي بتعيين يتعلق بقرار يتعلق

  .تطاوين لبلدية "الثانية" المتناصفة  االدارية

  االدارية باللجنة االدارة ممثلي بتعيين يتعلق قرار

   .تطاوين لبلدية "الثانية" المتناصفة

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر
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  قــالحـــــــــــــــــمال

 

  



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4698صفحــة 



 

  4699صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4700صفحــة 



 

  4701صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4702صفحــة 



 

  4703صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4704صفحــة 



 

  4705صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4706صفحــة 



 

  4707صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4708صفحــة 



 

  4709صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4710صفحــة 



 

  4711صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4712صفحــة 



 

  4713صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4714صفحــة 



 

  4715صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4716صفحــة 



 

  4717صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4718صفحــة 



 

  4719صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4720صفحــة 



 

  4721صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4722صفحــة 



 

  4723صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4724صفحــة 



 

  4725صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4726صفحــة 



 

  4727صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4728صفحــة 



 

  4729صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4730صفحــة 



 

  4731صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4732صفحــة 



 

  4733صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4734صفحــة 



 

  4735صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4736صفحــة 



 

  4737صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4738صفحــة 



 

  4739صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4740صفحــة 



 

  4741صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4742صفحــة 



 

  4743صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4744صفحــة 



 

  4745صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4746صفحــة 



 

  4747صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4748صفحــة 



 

  4749صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4750صفحــة 



 

  4751صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4752صفحــة 



 

  4753صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4754صفحــة 



 

  4755صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4756صفحــة 



 

  4757صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4758صفحــة 



 

  4759صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4760صفحــة 



 

  4761صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4762صفحــة 



 

  4763صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4764صفحــة 



 

  4765صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4766صفحــة 



 

  4767صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4768صفحــة 



 

  4769صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4770صفحــة 



 

  4771صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4772صفحــة 



 

  4773صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4774صفحــة 



 

  4775صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 



 

  58عــــــدد   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4776صفحــة 



 

  4777صفحـة   2021 أوت 27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   58عـــــدد 

 


