
        الجمهورية التونسية          
 االشؤون المحلية والبيئةوزارة      

 واليـة بن عـروس             
  بلديـة بن عـروسبلديـة بن عـروس     

 اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية 
 مصلحة األعوان          

  قــــــــرارقــــــــرار

محمد ...... يتعلق بتكليف السيد من رئيس النيابة الخصوصية ببلدية بن عروس مؤرخ في .................
 بلدية بن عروس .ب  بالنفاذ الى المعلومة متصرف مستشار كاهية الشؤون االدارية  الهمامي

 

 إ ن رئيس النيابة الخصوصية ببلدية بن عروس بعد اإلطالع                            

 1975لسنة  33انون عدد بعد اإلطالع على القانون األساسي للبلديات الصادر بمقتضى الق  
 25المؤرخ في  1985لسنة  43المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد  1975ماي  14المؤرخ في 

والقانون األساسي  1991أفريل  30المؤرخ في  1991لسنة  24والقانون األساسي عدد  1985أفريل 
المؤرخ  2006لسنة  48والقانون األساسي عدد  1995جويلية  24المؤرخ في  1995لسنة  86عدد 
 . 2006جويلية  17في 

بالحق في النفاذ  المتعلق 2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22وعلى القانون األساسي عدد           

     الى المعلومة.

المتعلق بضبط النظام األساسي  1983ديسمبر 12المؤرخ في  1983لسنة  112وعلى القانون عدد       

دولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع العام ألعوان ال

 2003مارس  17المؤرخ في  2003لسنة  20النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 .2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  69والقانون عدد 

المتعلق بضبط النظام  األساسي   1998أفريل  13المؤرخ في  1989لسنة  572وعلى األمر عدد           

الخاص بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

 .  1999مارس  8المؤرخ في  1999لسنة  528األمر عدد 

   المتعلق باحداث بلدية بن عروس. 1951غرة مارس المؤرخ في  وعلى األمر

محمد السيد المتعلق بانتداب      1991نوفبر  25المؤرخ في  5249رالسيد وزير الداخلية عدد وعلى قرا

 متصرف.بصفة  الهمامي

  ــي :ــي :ــــــــا يلا يلــــــرر مرر مــــــــــقق
بالنفاذ الى متصرف مستشار كاهية الشؤون االدارية   محمد الهماميالسيد  يكلف:  الفصل األولالفصل األول

 المعلومة  ببلدية بن عروس .

 

 
                                             ي ...................................بن عروس ف

                                                                   

 الخصوصيةالخصوصية  ـةـةنيابنيابس الس الــــرئيرئي                  

 
 
 

        الجمهورية التونسية             
 المحلية والبيئةالشؤون وزارة      

 واليـة بن عـروس             
  بلديـة بن عـروسبلديـة بن عـروس     

 اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية 
 مصلحة األعوان          

  قــــــــرارقــــــــرار

دلندة  ةمن رئيس النيابة الخصوصية ببلدية بن عروس مؤرخ في ....................... يتعلق بتكليف السيد
 بلدية بن عروس .ب  بالنفاذ الى المعلومةام نائب المكلف بمه ملحق ادارة الزميطي

 

 إ ن رئيس النيابة الخصوصية ببلدية بن عروس بعد اإلطالع                            



 1975لسنة  33بعد اإلطالع على القانون األساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد   
 25المؤرخ في  1985لسنة  43القانون األساسي عدد المنقح والمتمم ب 1975ماي  14المؤرخ في 

والقانون األساسي  1991أفريل  30المؤرخ في  1991لسنة  24والقانون األساسي عدد  1985أفريل 
المؤرخ  2006لسنة  48والقانون األساسي عدد  1995جويلية  24المؤرخ في  1995لسنة  86عدد 
 . 2006جويلية  17في 

بالحق في النفاذ  المتعلق 2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22ن األساسي عدد وعلى القانو          

     الى المعلومة.

المتعلق بضبط النظام  1983ديسمبر 12المؤرخ في  1983لسنة  112وعلى القانون عدد          
ارية وعلى جميع األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلد

 2003مارس  17المؤرخ في  2003لسنة  20النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 
 .2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  69والقانون عدد 

المتعلق بضبط النظام  األساسي   1998أفريل  13المؤرخ في  1989لسنة  572وعلى األمر عدد           

داري المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الخاص بالسلك اإل

 .  1999مارس  8المؤرخ في  1999لسنة  528األمر عدد 

   المتعلق باحداث بلدية بن عروس. 1951غرة مارس المؤرخ في  وعلى األمر

 . في رتبة كاتب راقنالزميطي دلندة السيدة المتعلق بانتداب  2003ديسمبر 18وعلى القرار المؤرخ في 

  ــي :ــي :ــــــــا يلا يلــــــرر مرر مــــــــــقق
 

بلدية بن ب  بالنفاذ الى المعلومةبمهام نائب المكلف  ملحق ادارة دلندة الزميطي تكلف السيدة:  الفصل األولالفصل األول
 عروس .

 
 

 
                                             بن عروس في ...................................

                                                                   

  الخصوصيةالخصوصية  ـةـةنيابنيابس الس الــــرئيرئي                  
 
 

 


