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   2020الاسـتثنائية الثالثة لسـنة  ةللجلس احملرض امجليل** / **                          
  13/11/2020املنعقدة بتارخي            

  
ٔالفني و عرشون وعىل الساعة العارشة سـنة  يف يوم امجلعة الثالث عرش من شهر نومفرب        
بناء عىل ادلعوة املوهجة  جلسـته الاسـتثنائية الثالثة مبقر البدلية عقد اجمللس البدلي حبفوز صباحا

هذا وقد ترٔاس اجللسة  1082حتت عدد  10/11/2020للسادة ٔاعضاء اجمللس البدلي بتارخي 
  :السـيد الشاذيل البحروين وحرضها السادة والسـيدات 

 مساعد رئيس البدلية:         السحيب الراحبي                            -
 مستشار:        كامل املناعي                                -
 :           =                     كامل القزياين           -
 =    :                                     معر العجييل  -
 :           =       طارق حارضي                      -
 =   :                                      فتحي الرويين  -
 =   :         هندة كسايب                                -
 =        :                              منري ادلبييش     -
 :            =املهدي احملمدي                            -
 :            =بدرادلين حبروين                           -
 :            =فاتن العجمي                               -
 :            =           ٕابراهمي الكناييس                -
 اكتب عام البدلية ومقرر اجللسة:      العيادي بن سامل                           -

اســـهتل اجللســة الســـيد رئــيس البدليــة مرحبــا ابحلــارضين مكــربا يف الســادة ٔاعضــاء اجمللــس الــبدلي 
الرســاةل الــيت حيملهــا لك عضــو  ٕالــزتاهمم خبدمــة الصــاحل العــام ؤاداء الواجــب احملمــول علــهيم إبعتبــار

مث , ابجمللس البدلي معربا هلم عن تقديره الشخيص حلضورمه جلسات اجمللس البدلي يف مجيع دوراته
  :تطرق ٕاىل درس جدول ٔاعامل ادلورة اذلي اكن عىل النحو التايل 

  
  
  
  

  



 حتويل ٕاعامتدات داخل فصول العنوان أالول :  املوضــــوع
  
ــــويم        ــــر احلك ــــيات أالم ــــا ملقتض ــــدد تطبيق ـــــنة  767ع ــــؤرخ يف  2020لس وامل

يف ٔاجــور ٔاعــوان ادلوةل وامجلاعــات احملليــة العامــة الــزايدة تفعيــل واملتعلــق ب  18/09/2020
واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إالدارية وضبط مقاديرها علام بأنه يكـون مفعـول الـزايدة 

عـالوة عـىل الرتقيـات العاديـة لٔالعـوان والعمـةل  2020ابتـداء مـن غـرة ٔاوت  بصفة رجعية
  .والرتقية يف الرتب وأالصنافالتدرج  مهنا وخاصة

فقـد مت  2020ونظرا لعدم كفاية إالعامتدات املرمسة بعنوان التأجري لشهري نومفرب وديسـمرب 
 - 101اللجوء ٕاىل حتويل اعامتدات داخـل فصـول العنـوان أالول وذكل ابلرتفيـع يف الفصـل 

  77.500.000بعنوان املنح اخلصوصية القارة والثابتة مبا قميته  00 – 02 – 01
  .واملعروض عىل السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي املصادقة عىل حتويل الاعامتد املذكور 

  
  قـــــــرار اجمللــــــــس

  

  
  .ابٕالجامع عىل التحويل املذكور ٔاعاله وافق اجمللس البدلي, اول والنقاشبعد التد       

  .وفوضوا لرئيس اجمللس البدلي ٕالمتام بقية إالجراءات
  
  .وابٕالنهتاء من ذكل رفعت اجللسة يف حدود الساعة احلادية عرش صباحا 

  
                      
   13/11/2020: حفوز يف                 
                      
                      
  رئيس البدلية                         

  الشاذيل البحروين                                                                              
                      
              

  
  
  
  

 


