
  

  

  

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

 
 25 عدد إلنتداب مهني إختبار بفتح يتعلق 2019 سبتمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار

  ................................................................األولى الوحدة من عامال

 انتدابهم المراد العملة عدد بضبط يتعلق 2019 رأكتوب 21  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
   .......................................................2019سنة  بعنوان البلدية لفائدة
 03 عدد النتداب مهني اختبار بفتح يتعلق 2019 أكتوبر 21  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
  ..............................صيادة بلدية لفائدة 2019 سنة بعنوان االولى الوحدة من عملة
 المهني االختبار لجنة بتركيبة يتعلق 2019 أكتوبر 21  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار

  ..............صيادة بلدية لفائدة 2019 سنة بعنوان االولى الوحدة من عملة 03 عدد النتداب

 
 العنوان داخل إعتمادات بتحويل يتعلق 2018 ديسمبر 6  في مؤرخ 2018   لسنة 13 عدد قرار
  .........................................................................والثاني األول
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 الخاصة العروض تقييم لجنة بتركيبة يتعلق 2018 جويلة 22  يف مؤرخ 2018 لسنة 17 عدد قرار
  .........................................................................باإلستشارات

 الخاصة العروض فتح لجنة بتركيبة يتعلق 2018 جويلة 22  في مؤرخ 2018   لسنة 18 عدد قرار
  ...................................................................العادية باإلستشارات

  .....العروض تقييم لجنة بتركيبة يتعلق 2018 جويلة 22  في مؤرخ 2018   لسنة 19 عدد قرار
  ......العروض فتح لجنة بتركيبة يتعلق 2018 جويلة 22  في مؤرخ 2018   لسنة 20 عدد ارقر

 غير المساعدات منح بإتفاقية يتعلق 2018 أكتوبر 26  في مؤرخ 2018   لسنة 21 عدد قرار
  ............................................2019  لسنة الموظفة المساعدات و الموظفة
 واالمتيازات الجملية منحةبال يتعلق 2018 أكتوبر 26  في مؤرخ 2018   لسنة 9 عدد مداوالت
  ...................................................قصرهالل بلدية لرئيس المخولة العينية

 اإلفتتحاية األسعار بتحديد يتعلق 2018 أكتوبر 26  في مؤرخ 2018   لسنة 11 عدد مداوالت
  ..................2019 لسنة البلدي والمسلخ السمك سوق لزمتي  شروط كراسات ومراجعة
 بالمجلس العضو بإستقالة يتعلق 2018 نوفمبر 16  في مؤرخ 2018 لسنة 12 عدد مداوالت
  .....................................................عياد خولة اآلنسة بقصرهالل البلدي

 
 المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق بقرار يتعلق 2019 سبتمبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

 لإلدارات  اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك االعالمية مخبر تقني النتداب باالختبارات الخارجية
  .............................................................................يةالعموم

 تقني النتداب مناظرة فتح بقرار يتعلق 2019 سبتمبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
  .......................................................................فاالعالمية مخبر

  
 بضبط  يتعلق  2019 لسنة بقـــــرار يتعلق 2019 أوت 26  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار

  .........النارية والدراجات السيارات بيع عقود على باإلمضاء التعريف عند المستخلص المعلوم
 بمراجعة  يتعلق  2019 لسنة بقـــــرار يتعلق 2019 أوت 26  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار

  .............................................................البلدي المسرح كراء معلوم
 بضبط  يتعلق  2019 لسنة بقــــرار يتعلق 2019 أوت 26  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار

  ...................................................زليةالمن غير الفضالت رفع على المعلوم
  .............................................................................المالحق

565 
 

565 
565 
565 

 
565 

 
565 

 
566 

 
566 

 
 
 
 

566 
 

566 
 
 
 

566 
 

566 
 

567 
568 

 



  564صفحـة   2019  أكتوبر31 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   14عـــــدد 

    

  

  

  المحلية الجماعات

  
  المنيهلة

  

 2019 سبتمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 الوحدة من عامال 25 عدد إلنتداب مهني إختبار بفتح يتعلق
  األولى

 من عامال 25 عدد إلنتداب مهني إختبار المنيهلة ببلدية يفتح
  . 2019 سنة بعنوان األولى الوحدة

  25: ترقيتهم المراد عواناأل عدد

  2019 أكتوبر 28 : الترشحات ختم تاريخ

  الموالية واأليام 2019 ديسمبر 17 : المناظرة إجراء تاريخ

  بلدية رئيس

  شبشوب  نجيبة
  

  صيادة

  

 2019 أكتوبر 21  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 بعنوان البلدية لفائدة انتدابهم المراد العملة عدد بضبط يتعلق

  2019  ةسن

 العملة عدد بضبط يتعلق 2019 اكتوبر 22 في مؤرخ مقرر
 حسب صيادة بلدية لفائدة 2019 سنة بعنوان انتدابهم المراد
  االختصاص و الصنف و الوحدة

  بلدية رئيس

  مهني  جاسم

  

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

 يتعلق 2019 أكتوبر 21  في مؤرخ 2019 لسنة 2 عدد قرار
 االولى الوحدة من عملة 03 عدد النتداب مهني اختبار بفتح

  صيادة بلدية لفائدة 2019 سنة بعنوان

 النتداب 2019 سنة بعنوان مهني اختبار صيادة ببلدية يفتح
 رافع اختصاص : الثالث الصنف : االولى الوحدة من عملة  03

   فضالت

   2019 نوفمبر 25 :الترشحات ختم تاريخ

  الموالية األيامو 2019 ديسمبر 25 :االختبارت اجراء تاريخ

  بلدية رئيس

  مهني  جاسم

  

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

 2019 أكتوبر 21  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 من عملة 03 عدد النتداب المهني االختبار لجنة بتركيبة يتعلق

  صيادة بلدية لفائدة 2019 سنة بعنوان االولى الوحدة

 2019 رأكتوب 22 في مؤرخ صيادة بلدية رئيس من ـررمقـ
   المهني االختبار لجنة بتركيب يتعلق

 : الثالث الصنف : األولى الوحدة من عملة 03عدد النتداب
  صيادة بلدية لفائدة 2019 سنة بعنوان فضالت رافع اختصاص

  بلدية رئيس

  مهني  جاسم
  

  هالل قصر

  

 2018 ديسمبر 6  في مؤرخ 2018   لسنة 13 عدد قرار
  والثاني األول لعنوانا داخل إعتمادات بتحويل يتعلق

  بتاريخ العادية دورتيه في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 على 2018 نوفمبر 29 بتاريخ اإلستثنائية و 2018 نوفمبر  17

  :التالي النحو على والثاني األول العنوان داخل إعتمادات تحويل
                      

 المخولة المنحة: بـ متعلقة إعتمادات تحويل  :األول العنوان -
  .القارة الخصوصية المنح البلديات، لرؤساء

 اإلتصاالت : بـ متعلقة إعتمادات تحويل  :الثاني العنوان -
 إستغالل نفقات مؤسسات، مع إتفاقيات المطبوعات، الهاتفية،
 اإلعتناء نفقات العادية، المناولة التحويل، ومراكز المراقب المصب

 الرياضية، المنشآت وتهيئة بناء ،البلدي المستودع المباشرة،
   .الموزعة غير التنمية نفقات

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر
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 2018 جويلة 22  في مؤرخ 2018   لسنة 17 عدد قرار
  باإلستشارات الخاصة العروض تقييم لجنة بتركيبة يتعلق

 الخاصة العروض تقييم لجنة هالل قصر ببلدية أحدث
  : ذكرهم اآلتي ادةالس من  تتكون باإلستشارات

 رئيس بصفة البلدية عام كاتب رئيس متصرف : المديمغ علي-
 و المالية مصلحة رئيس مستشار متصرف : جدة سندس -

 مصلحة رئيس رئيس مهندس الزياتي سهام - عضو بصفة الصفقات
 بمصلحة متصرف بوزويتة نادية - عضو بصفة المحيط و النظافة
  عضو بصفة الصفقات و المالية

  بلدية يسرئ

  القابسي  األزهر

  

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

 2018 جويلة 22  في مؤرخ 2018   لسنة 18 عدد قرار
  العادية باإلستشارات الخاصة العروض فتح لجنة بتركيبة يتعلق

 الخاصة العروض فتح لجنة هالل قصر ببلدية أحدث
  : ذكرهم اآلتي السادة من  تتكون  العادية باإلستشارات

 رئيس بصفة البلدية عام كاتب رئيس متصرف : مغالمدي علي -
 و المالية مصلحة رئيس مستشار متصرف : جدة سندس   -

 و المالية بمصلحة متصرف بوزويتة نادية - عضو بصفة الصفقات
  عضو بصفة الصفقات

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

  

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

 2018 جويلة 22  في مؤرخ 2018   لسنة 19 عدد قرار
  العروض تقييم لجنة بتركيبة يتعلق

 من تتكون العروض تقييم لجنة هالل قصر ببلدية أحدث
  : ذكرهم اآلتي السادة

 رئيس بصفة البلدية عام كاتب رئيس متصرف : المديمغ علي -
 - عضو بصفة فني مدير كاهية رئيس مهندس : نصر بن سفيان -

 الصفقات و المالية مصلحة رئيس مستشار متصرف : جدة سندس
 النظافة مصلحة رئيس رئيس مهندس:الزياتي سهام - عضو بصفة

  عضو بصفة المحيط و

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

 2018 جويلة 22  في مؤرخ 2018 لسنة 20 عدد قرار
  العروض فتح لجنة بتركيبة يتعلق

 السادة من تتكون العروض فتح لجنة هالل قصر ببلدية أحدث
  : ذكرهم اآلتي

 رئيس بصفة البلدية عام كاتب رئيس متصرف : لمديمغا علي-
 - عضو بصفة فني مدير كاهية رئيس مهندس : نصر بن سفيان -

 الصفقات و المالية مصلحة رئيس مستشار متصرف : جدة سندس
  عضو بصفة

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

  

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

 2018 أكتوبر 26  في مؤرخ 2018   لسنة 21 عدد قرار
 المساعدات و الموظفة غير المساعدات منح بإتفاقية يتعلق

  2019 لسنة الموظفة

 بتاريخ اإلستثنائية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 الموظفة غير المساعدات منح إتفاقية على 2018 أكتوبر 27

  . 2019 لسنة الموظفة والمساعدات

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر
  

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

 2018 أكتوبر 26  في مؤرخ 2018   لسنة 9 عدد مداوالت
 بلدية لرئيس المخولة العينية واالمتيازات الجملية بالمنحة يتعلق
  هالل قصر

 بتاريخ اإلستثنائية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 العينية واالمتيازات الجملية المنحة ضبط على 2018 أكتوبر 27

  :التالي النحو على هـالل قصر بلدية رئيس للسيد المخولة

 -  دينار 2300 :التسيير منحة - :الجملية المنحة عناصر -
 منحة -  دينار 400 :السكن منحة -  د 200 :المسؤولية منحة

  دينار 250 :التمثيل

 الجبائية قوتها تتجاوز ال وظيفية سيارة - :العينية اإلمتيازات -
 والتأمين واإلصالح الصيانة يفمصار البلدية وتتحمل خيول 6

   لترا 320 بقيمة شهرية وقود حصة -   الجوالن على والمعلوم
 شكل في دينار 100 قدره شهري بمقدار هاتفية خدمات -

  هاتفية خدمات بعنوان شحن بطاقات

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر
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 2018 أكتوبر 26  في مؤرخ 2018 لسنة 11 عدد مداوالت
 لزمتي  شروط كراسات ومراجعة اإلفتتحاية ألسعارا بتحديد يتعلق
  2019 لسنة البلدي والمسلخ السمك سوق

 بتاريخ اإلستثنائية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 وكراسات اإلفتتحاية األسعار تحديد على 2018 أكتوبر 27

 السمك سوق على الموظفة المعاليم استخالص لزمتي شروط
  :كالتالي 2019 لسنة هـالل ربقص البلدي والمسلخ

 قابلة غير واحدة سنة لمدة د أ 24,5 :السمك سوق -
  للتجديد

 قابلة غير واحدة سنة لمدة   أد 20 :البلدي المسلخ -
  للتجديد

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

  

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

 نوفمبر 16  في مؤرخ 2018   لسنة 12 عدد مداوالت

 هالل بقصر البلدي بالمجلس لعضوا بإستقالة يتعلق 2018

  عياد خولة اآلنسة

 17 بتاريخ العادية دورته في البلدي المجلس أعضاء عاين
 هالل بقصر البلدي بالمجلس العضو إستقالة 2018 نوفمبر
 مجلة من 252 الفصل لمقتضيات طبقا عياد خولة اآلنسة

   .المحلية الجماعات

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر
  

  شاكر منزل

  

 2019 سبتمبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق بقرار يتعلق

 اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك االعالمية مخبر تقني النتداب
  العمومية لإلدارات 

 النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية ضبط قرار
 لإلدارات  اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك الميةمخبراالع تقني

  العمومية

  بلدية رئيس

  الفوراتي  الستار عبد

 2019 سبتمبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
  فاالعالمية مخبر تقني النتداب مناظرة فتح بقرار يتعلق

 مخبر تقني النتداب باالختبارات خارجية مناظـــرة بفتح رقرا
 لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك اإلعالمية

  .2019 سنة بعنوان شاكر منزل بلدية

  بلدية رئيس

  الفوراتي  الستار عبد

  

  السوق حومة جربة

  

 2019 أوت 26  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 المستخلص المعلوم بضبط  يتعلق  2019 لسنة بقـــــرار يتعلق
  النارية والدراجات السيارات بيع عقود على باإلمضاء التعريف عند

 عند المستخلص المعلوم بضبط  يتعلق  بلدي قرار  
   النارية والدراجات السيارات بيع عقود على باإلمضاء التعريف

 عند المستخلص  البيع على المعلوم ضبط : األول الفصل
 السيارات  بيع عقود على باإلمضاء التعريف بعمليات القيام

  : بـ النارية والدراجات

   للسيارات النسبة د ب40ـ 

   النارية للدراجات بالنسبة  د10ـ 

 وقابضها السوق حومة جربة لبلدية العام الكاتب :2 الفصل  
  .القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفان للمالية

  بلدية رئيس

  جراد  الحسين
  

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

 2019 أوت 26  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 المسرح كراء معلوم بمراجعة  يتعلق  2019 لسنة بقـــــرار يتعلق
  البلدي

     البلدي المسرح كراء معلوم بمراجعة  يتعلق بلدي قـــــرار 

 وفقا البلدي المسرح كراء معلوم  ضبط : األول الفصل 
  المصاحب الجدول لبيانات

 2017 لسنة 17 عدد البلدي بالقرار العمل يلغى :2 الفصل 
 كراء معلوم بمراجعة والمتعلق 2018 جانفي 16 في المؤرخ 

   البلدي المسرح

 وقابضها السوق حومة جربة لبلدية العام الكاتب : 3 الفصل 
  .القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفان للمالية

  بلدية رئيس

  جراد  الحسين
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 2019 أوت 26  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 رفع على المعلوم بضبط  يتعلق  2019 لسنة بقــــرار يتعلق

  المنزلية غير الفضالت

 غير الفضالت رفع على المعلوم بضبط  يتعلق بلدي قـــرار  
    المنزلية

 المنزلية غير الفضالت رفع معلوم ضبط : األول الفصل  
 45 بـ المهنية أو الصناعية أو التجارية المحالت نشاط من المتأتية
  . لواحدةا للحمولة دينارا

 2016 لسنة 3 عدد البلدي بالقرار العمل يلغى : 2 الفصل

  . المنزلية غير الفضالت رفع على المعلوم بضبط المتعلق

 وقابضها السوق حومة جربة لبلدية العام الكاتب :3 الفصل

  القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفان للمالية

  بلدية رئيس

  جراد  الحسين
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  مالحقال
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