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الجماعات المحلية

أريانة

اﻟجﻨحة
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية

قرار عدد  3ﻟﺴﻨة 2020

مؤرخ ﻓﻲ  5أوت  2020يتعلق

بقــرار ﺿﺒﻂ قيمة اﻟخطايا اﻻدارية ﻟلمخاﻟفات اﻟصحية

 اﻹﻟقاء اﻟعشوائﻲ ﻟلفﻀﻼت اﻟمشابهة ﻟلفﻀﻼت اﻟمﻨزﻟية واﻟمتأتيةمﻦ اﻟمؤسﺴات و اﻟمﻨشآت واﻟمحﻼت اﻟمعدة ﻟممارسة اﻷنشطة
اﻟتجارية او اﻟحرﻓية او اﻟﺴياحية او وﺿعها ﻓﻲ أوعية ﻻ تﺴتجيب

إن رئيـــس بلدية أريانة
بعـــد إطﻼعه عـلى اﻟقانون اﻻساسﻲ عدد  35اﻟمؤرخ ﻓﻲ  14ماي
1975اﻟمﻨقﺢ واﻟمتمم باﻟقانون عدد  65ﻟﺴﻨة  2007اﻟمؤرخ ﻓﻲ

18ديﺴمﺒر 2019

اﻟمتعلق بﺈﺻدار اﻟقانون اﻷساسﻲ ﻟميزانية اﻟجماعات اﻟعمومية

اﻟمحلية.
وعـلى اﻟقانون عدد  11ﻟﺴﻨة  1997اﻟمؤرخ ﻓﻲ  03ﻓيفري 1997
اﻟمتعلق باﺻدار مجلة اﻟجﺒاية اﻟمحلية .
وعلى قانون مخاﻟفة تراتيب حفﻆ اﻟصحة عدد  59ﻟﺴﻨة 2006
اﻟمؤرخ ﻓﻲ  14أوت  2006باﻟمﻨاطق اﻟراجعة ﻟلجماعات اﻟمحلية
واﻟمﻨقﺢ و اﻟمتمم باﻟقانون عدد  30ﻟﺴﻨة  2016اﻟمؤرخ ﻓﻲ 5
اﻓريل 2016
و اﻟذي يعﻨى بمخاﻟفة تراتيب حفﻆ اﻟصحة و اﻟﻨظاﻓة اﻟعامة

باﻟمﻨاطق اﻟراجعة ﻟلجماعات اﻟمحلية وخاﺻة اﻟفصل عدد 10
مكرر مﻨه.
وعلى اﻟقانون عدد  29ﻟﺴﻨة  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي 2018
اﻟمتعلق بمجلة اﻟجماعات اﻟمحلية.
وعلى اﻷمر اﻟمؤرخ ﻓﻲ غرة جويلية  1908اﻟمتعلق بﺈحداث بلدية

أريانة .

ﻟلمواﺻفات اﻟمحددة مﻦ قﺒل اﻟجماعة اﻟمحلية اﻟمعﻨية او ﻓﻲ اﻷماكﻦ
غير اﻟمخصصة
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

-تلويث اﻷرﺻفة او اﻟطرقات او اﻟﺴاحات اﻟعمومية مﻦ جراء

تصريﻒ اﻟمياه اﻟمﺴتعملة مﻦ اﻟمحﻼت اﻟمعدة ﻟممارسة اﻷنشطة
اﻟتجارية او اﻟحرﻓية او اﻟمعدة ﻟلﺴكﻨى او اﻹدارية
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

اﻟﻨقل باﻷرﺻفة أو باﻟطرقات او باﻟﺴاحات او اﻟحدائق اﻟعمومية أو
باﻷراﺿﻲ غير اﻟمﺒﻨية أو بمجاري اﻟمياه و اﻷودية واﻟشواطئ
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

100.000د

إﻟقاء اﻷتربة و ﻓﻀﻼت اﻟﺒﻨاء و اﻟحدائق مهما كان حجمهاباﻷماكﻦ غير اﻟمخصصة ﻟها مﻦ قﺒل اﻟجماعة اﻟمحلية اﻟمعﻨية
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

100.000د

إتﻼف اﻟحاويات او اﻟﺴﻼت اﻟحائطية ﻟلفﻀﻼت اﻟموﺿوعة ﻓﻲاﻷماكﻦ اﻟعمومية
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

300.000د

عدم تﻨظيﻒ ارض غير مﺒﻨية مﻦ قﺒل ماﻟكها او اﻟمتصرف ﻓيهاحﺴب اﻟحال

ﻓﻲ  26جوان2018.

اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

2016اﻟمﻨعقدة يوم اﻟجمعة  23ديﺴمﺒر2016.
قرر ما يلﻲ:
ّ
 :تﻀﺒﻂ قيمة اﻟخطايا اﻻدارية ﻟلمخاﻟفات اﻟصحة

على اﻟﻨحو اﻟتاﻟﻲ:

300.000د

-عدم تﺴييج ارض غير مﺒﻨية مﻦ قﺒل ماﻟكها ﻓﻲ اﻷجل اﻟمحدد

وعلى مداوﻟة اﻟمجلس اﻟﺒلدي ﻓﻲ دورته اﻟعادية اﻟرابعة ﻟﺴﻨة
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300.000د

-ترك أثاث او معدات زال اﻻنتفاع بها أو هياكل مختلﻒ وسائل

وعلى ﻟمحﻀـر جلﺴة تﻨصيــب اﻟمجلس اﻟﺒلدي اﻟمﻨعقدة بتاريخ

اﻟفصل اﻷول

300.000د

بقرار رخصة اﻟﺒﻨاء او باﻟقرار اﻹﻟزامﻲ باﻟتﺴييج إذا تﺒيﻦ أنها
أﺻﺒحت مصﺒا ﻟلفﻀﻼت( ويصدر قرار اﻟتﺴييج اﻹﻟزامﻲ مع تحمل
اﻟمخاﻟﻒ معاﻟيم اﻟترخيص ﻓﻲ اﻟﺒﻨاء اﻟموجﺒة ﻟتﻨفيذ قرار اﻟتﺴييج
اﻹﻟزامﻲ
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:
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 500.000د
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-حرق اﻟفﻀﻼت بمختلﻒ أنواعها

تربية اﻟحيوانات ﻟغاية تجارية داخل اﻟمحﻼت اﻟﺴكﻨية مما يتﺴﺒبﻓﻲ تكاثر اﻟحشرات و إزعاج راحة اﻷجوار أو اﻟعموم أو اﻹﺿرار

 600.000د
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:
عدم توﻓر اﻟشروط اﻟصحية ﻟلمداخﻦ باﻟمحﻼت اﻟمعدة ﻟممارسةاﻷنشطة اﻟتجارية او اﻟحرﻓية كاﻟمطاعم و اﻟحمامات و غيرها أو
ﻓقدانها او وجود خلل بها

بهم .ويراعى ﻓﻲ ذﻟﻚ عدد اﻟحيوانات و أهمية اﻟمﺴاحة اﻟمﺴتغلة و
تأثيرها على اﻟوﺿع اﻟﺒيئﻲ

 500.000د

اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

-عدم توﻓير وﺻيانة و تﻨظيﻒ اﻟمركﺒات اﻟصحية داخل اﻟمحﻼت

 300.000د
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:
اﻟتﺴﺒب ﻓﻲ انﺒعاث روائﺢ كريهة مﻦ أنشطة ﺻﻨاعية أو غيرها 300.000د
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:
-إزاﻟة أغطية اﻟﺒاﻟوعات

ﻟممارسة اﻷنشطة اﻟتجارية او اﻟحرﻓية طﺒقا ﻟلشروط اﻟصحية

اﻟمحددة مﻦ قﺒل اﻟجماعة اﻟمحلية اﻟمعﻨية او استغﻼﻟها ﻓﻲ أغراض
أخرى او تعمد غلقها ﻓﻲ وجه مرتادي اﻟمحﻼت اﻟمذكورة
 500.000د

اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

 100.000د
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:
اﻹﺿرار بقﻨوات تصريﻒ مياه اﻟشرب او اﻟمياه اﻟمﺴتعملة او مياهاﻷمطار
 100.000د
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

عدم احترام اﻟشروط اﻟصحية باﻟمحﻼت اﻟمفتوحة ﻟلعموم واﻟمتعلقة باﻟخدمات اﻟمﺴداة باﻟﻨزل و اﻟحمامات و قاعات اﻟحﻼقة و
اﻟتجميل و اﻟتمﺴيد و قاعات اﻷﻓراح و غيرها
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

 100.000د

-رمﻲ اﻟفﻀﻼت بمجاري اﻟمياه و اﻷودية

-عدم تخصيص حاويات مهيأة ﻟلغرض داخل اﻟمحﻼت اﻟمفتوحة

ﻟلعموم كاﻟمقاهﻲ و اﻟمطاعم واﻟﻨزل و غﺒرها
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

-عدم احترام اﻟتدابير اﻟﻼزمة ﻟلمحاﻓظة على اﻟجماﻟية اﻟحﻀرية و

 300.000د

اﻟعمرانية و اﻟﺒيئية و تراتيب اﻟﺒﻨاء باﻟشوارع و اﻟﺴاحات واﻟفﻀاءات

-نقل او عرض او بيع او خزن اﻟمواد اﻟغذائية بوسائل او ﻓﻲ

اﻟعمومية و اﻟخاﺻة اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

ظروف ﻻ تﺴتجيب ﻟلشروط اﻟصحية اﻟمحددة مﻦ قﺒل اﻟجماعة
اﻟمحلية اﻟمعﻨية.و يقع اﻹذن باﻟحجز اﻟفوري ﻟتلﻚ اﻟمواد بقرار مﻦ
رئيس اﻟجماعة اﻟمحلية

اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

 100.000د

-اﻹﺿرار باﻟمﺴاحات اﻟمزروعة داخل اﻟحدائق او اﻟمﻨتزهات

اﻟعمومية او اﻟمﻨاطق اﻟخﻀراء

اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

 500.000د

-استعمال اﻟمﺴاحات اﻟمزروعة داخل اﻟحدائق او اﻟمﻨتزهات

اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

.

"-اﻻنتصاب اﻟفوﺿوي
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

إحداث أي نوع مﻦ اﻟﻀجيج او اﻟﻀوﺿاء اﻟمتأتﻲ مﻦ اﻟمحﻼتاﻟمعدة ﻟممارسة اﻷنشطة اﻟتجارية او اﻟحرﻓية اﻟمﻨتصﺒة باﻟتجمعات
اﻟﺴكﻨية او مﻦ اﻟمحﻼت اﻟمعدة ﻟلﺴكﻨى او مﻦ قاعات اﻷﻓراح ﻓﻲ
غير اﻷوقات اﻟمحددة مﻦ قﺒل اﻟجماعة اﻟمحلية اﻟمعﻨية
 500.000د
اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:
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" ممﻨـــــــــــــــــــــــوع

وتﺴلﻂ عليه

 100.000د

اﻟفصل اﻟثانﻲ  :اﻟكاتب اﻟعام ﻟلﺒلدية واﻟقابض اﻟﺒلدي و اﻟشرطة
اﻟﺒلدية

واﻟشرطة اﻟﺒيئية مكلفون كل ﻓﻲ ما يخصه

بتﻨفيذ هذا

اﻟقرار.
رئيس بلدية
ﷴ اﻟعربﻲ ﻓاﺿل موسى

دون ترخيص او اﻟتﺴﺒب ﻓﻲ حرق و إتﻼف اﻟمزروعات
 100.000د

 300.000د

خطية إدارية بقيمة

اﻟعمومية او باﻟمﻨاطق اﻟخﻀراء ﻟﻨشاط تجاري او ﺻﻨاعﻲ او غيره

اﻟقيمة اﻟماﻟية ﻟلخطية:

 100.000د

-----------------الجديدة
قرار عدد  26ﻟﺴﻨة  2020مؤرخ ﻓﻲ  5أوت  2020يتعلق
بقرار مﻦ رئيس بلدية اﻟجديدة مؤرخ ﻓﻲ  06اوت  2020يتعلق
بفتﺢ مﻨاظرة خارجية باﻹختﺒارات بﺈنتداب مهﻨدس معماري بﺴلﻚ
اﻟمﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة
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قرار مﻦ رئيس بلدية اﻟجديدة مؤرخ ﻓﻲ  06اوت  2020يتعلق
بفتﺢ مﻨاظرة خارجية باﻹختﺒارات بﺈنتداب مهﻨدس معماري بﺴلﻚ
اﻟمﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟفائدة بلدية اﻟجديدة بعﻨوان سﻨة 2020

اﻟمعمارييﻦ ﻟﻼدارة كما تم إتمامه باﻷمر عدد  116ﻟﺴﻨة 2009
2009
اﻟمؤرخ ﻓى  21جانفى

اﻟفصل اﻻول  :تفتﺢ بﺒلدية اﻟجديدة و ﻟفائدتها يوم  02نوﻓمﺒر
2020واﻷيام اﻟمواﻟية مﻨاظرة خارجية باﻻختﺒارات ﻻنتداب مهﻨدس
معماري بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة

و على اﻻمر عدد  1031ﻟﺴﻨة  2006اﻟمؤرخ ﻓى  13اﻓريل
2006اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ احكام خاﺻة ﻟتحديد اﻟﺴﻦ اﻟقصوى و ﺿﺒﻂ
كيفية احتﺴابها ﻟتمكيﻦ حاملى اﻟشهادات اﻟعليا مﻦ اﻟمشاركــــــة ﻓى
اﻟمﻨاظرات اﻟخارجية او مﻨاظرات اﻟدخول اﻟى مراحل اﻟتكويﻦ
ﻟﻼنتداب ﻓى اﻟقطاع اﻟعمومى

اﻟفصل اﻟثانﻲ :حدد عدد اﻟخطﻂ اﻟمراد سد شغورها بخطة واحدة

) (01

اﻟفصل اﻟثاﻟث  :يقع ختم اﻟترشحات يوم  02اكتوبر2020
اﻟفصل اﻟرابع  :ترسـل ملفات اﻟترشﺢ بواسطــــة رساﻟة مﻀمونـــة
اﻟوﺻول مع اﻻشعار باﻟﺒلوغ او اﻟﺒريد اﻟﺴريع على اﻟعﻨوان اﻟتاﻟﻲ :
بلدية اﻟجديدة شارع اﻟحﺒيب بورقيﺒة  1124اﻟجديدة
رئيس بلدية
خاﻟد اﻟعويﻨﻲ

-----------------قرار عدد  28ﻟﺴﻨة  2020مؤرخ ﻓﻲ  5أوت  2020يتعلق
بقرار مﻦ رئيس بلدية اﻟجديدة مؤرخ ﻓﻲ  06اوت  2020يتعلق
بﻀﺒﻂ كيفية تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟخارجية باﻻختﺒارات ﻻنتداب مهﻨدس
معماري بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة
قــرار مﻦ رئيس بلدية اﻟجديدة مؤرخ ﻓﻲ  ..يتعلق بﻀﺒﻂ كيفية
تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟخارجية باﻻختﺒارات ﻻنتداب مهﻨدس معماري
بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟفائدة بلدية اﻟجديدة بعﻨوان سﻨة

2020
ان رئيس بلدية اﻟجديدة
بعد اطﻼعه على اﻟقانون اﻷساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨة  2018اﻟمؤرخ
ﻓﻲ  09ماي  2018اﻟمتعلق بمجلة اﻟجماعات اﻟمحلية.
و على اﻟقانون عدد  112ﻟﺴﻨة  1983اﻟمؤرخ ﻓى  12ديﺴمﺒر
1983اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظــــام اﻷساسﻲ اﻟعــــام ﻷعـــــوان
اﻟـدوﻟــــة و اﻟجماعــات اﻟمحليـة و اﻟمؤسﺴات ذات اﻟصﺒغـــة
اﻹدارية و على جميع اﻟﻨصوص اﻟتﻲ تﻨقحه او تتممه و خاﺻة
اﻟمرسوم عدد  89ﻟﺴﻨة  2011اﻟمؤرخ ﻓﻲ  23سﺒتمﺒر2011
و على اﻷمر اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09جانفﻲ  1957اﻟمتعلق بﺈحداث
بلدية اﻟجديدة
و على اﻷمر عدد  1569ﻟﺴﻨة  1999اﻟمؤرخ ﻓﻲ  15جويلية
1999اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟخاص بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ

عـــــدد 53

و على اﻻمر عدد  291ﻟﺴﻨة  2019اﻟمؤرخ ﻓﻲ  22مارس
2019اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ ﺻيغ و آﻟيات اﻻنتداب و اﻟترقية و
اﻟترسيــم باﻟﺒلديات
قـرر مــا يلـﻲ
اﻟفصل 01 :يﻀﺒﻂ هذا اﻟقرار كيفية تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟخارجية
باﻻختﺒارات ﻻنتداب مهﻨدس معمارى بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ
ﻟﻺدارة ﻟفائدة بلدية اﻟجديدة
اﻟفصل 02 :تفتﺢ اﻟمﻨاظرة اﻟخارجية باﻻختﺒارات ﻻنتداب مهﻨدس
معمارى بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟلمترشحيﻦ
اﻟخارجييﻦ اﻟمرسميﻦ بجدول عمادة اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ و
اﻟمحرزيﻦ على اﻟشهادة اﻟوطﻨية ﻟمهﻨدس معماري او شهادة
معادﻟـــــة ﻟها ﻓى اﻻختصاص اﻟمطلوب اﻟﺒاﻟغيـــــﻦ مﻦ اﻟعمـــر
اربعيﻦ ) (40سﻨة على اﻻكثر تحتﺴب وﻓق احكام اﻻمر عدد
1031ﻟﺴﻨة  2006اﻟمؤرخ ﻓﻲ  13اﻓريل  2006اﻟمشار اﻟيه
اعﻼه
اﻟفصل  03يجب على اﻟمترشحيﻦ ﻟلمﻨاظرة اﻟخارجية اﻟمشار
اﻟيها اعﻼه تﺴجيل ترشحاتهم عﻦ بعد عﺒر اﻟموقع اﻻﻟكترونﻲ
اﻟمعـــد ﻟلغرض ثم سحب استمارة اﻟترشﺢ و ارساﻟها بواسطة رساﻟة
مﻀمونة اﻟوﺻول مع اﻻشعـــار باﻟﺒلوغ او عﻦ طريق اﻟﺒريــد
اﻟﺴريع على اﻟعﻨوان اﻟمﻨصوص عليه بقرار ﻓتﺢ اﻟمﻨاظرة و تكون
اﻻستمارة مرﻓقة وجوبا بملﻒ يتكون مﻦ اﻟوثائق اﻟتاﻟية :

أ -عﻨد اﻟترشﺢ ﻟلمﻨاظرة :
1استمارة ترشﺢ( يتم تعميرها وسحﺒها مﻦ اﻟموقع اﻻﻟكترونﻲﻟﺒوابة اﻟمﻨاظرات اﻟعمومية ((www.concous.gov.tn
 2نﺴخة مﻦ بطاقة اﻟتعريﻒ اﻟوطﻨية 3نﺴخة مﻦ بطاقة اعداد اﻟﺒاكاﻟوريا 4نﺴخة مﻦ بطاقة اعداد سﻨة اﻟتخرج 5نﺴخة مصورة مﻦ اﻟشهادة اﻟعلمية مصحوبة باﻟﻨﺴﺒة ﻟلشهائداﻻجﻨﺒية بشهادة معادﻟة
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 6نﺴخة مصورة مﻦ شهادة اﻟترسيم بجدول عمادة اﻟمهﻨدسيﻦاﻟمعمارييﻦ

اﻟفصل 06 :يرﻓض وجوبا كل ملﻒ ترشﺢ ﻟم يصل عﻦ طريق اﻟﺒريد
مﻀمون اﻟوﺻول او اﻟﺒريـــــد اﻟﺴريع

7 -ظرﻓان خاﻟصا معلوم اﻟﺒريد حامﻼن ﻻسم اﻟمترشﺢ و عﻨوانه.

او ﻟم يتﻀمﻦ جميع اﻟوثلئق اﻟمشار اﻟيها باﻟفصل(  3اﻟفقرة ( أ ) مﻦ هذا
اﻟقرار و تعتمد ﻟجﻨة اﻟمﻨاظرة ختم اﻟﺒريد ﻟتحديد تاريخ ارسال ملﻒ
اﻟترشﺢ.

 8شهادة تثﺒت انجاز خدمات مدنية ﻓعلية او شهادة ترسيم بأحدمكاتب اﻟتشغيل باﻟﻨﺴﺒة ﻟلمترشﺢ اﻟذي تجاوز اﻟﺴﻦ اﻟقانـــــونية
بصفة طاﻟب اﻟشغـــــل ﻟم يمض على تﺴليمها اكثر مﻦ ثﻼثـــة اشهر
ﻓﻲ تاريخ ختم قائمة اﻟترشحات ﻟطرح مدة هذه اﻟخدمات مﻦ اﻟﺴﻦ
اﻟقانونية اﻟقصوى ﻟلمعﻨﻲ باﻷمر
ﻻ تقﺒل اﻟملفات اﻟتﻲ يتم ايداعها مﺒاشرة بمكتب اﻟﻀﺒﻂ بﺒلدية
اﻟجديدة او اﻟواردة بعد آخر اجل ﻟقﺒول اﻟترشحات

ب -بعد اﻟﻨجاح ﻓﻲ اﻟمﻨاظرة :
مﻀمون مﻦ سجل اﻟﺴوابق اﻟعدﻟية( اﻷﺻل )ﻟم يمض على تاريختﺴليمه اكثر مﻦ ثﻼثة )  ( 03اشهر
مﻀمون وﻻدة( اﻷﺻل )ﻟم يمض على تاريخ تﺴليمه اكثر مﻦثﻼثة )  ( 03اشهر
-ﺻورتان شمﺴيتان حديثتان

اﻟفصل 07 :تﻀﺒﻂ قائمـــــة اﻟمترشحيﻦ اﻟمخول ﻟهم حق اﻟمشاركة
ﻓى اﻟمﻨاظرة بصفة نهائية مﻦ قﺒل رئيس بلدية اﻟجديدة و باقتراح مﻦ
ﻟجﻨة اﻟمﻨاظرة

اﻟفصل  08 :تشتمل اﻟمﻨاظرة اﻟخارجية على مرحلتيﻦ :
1اﻟمرحلة اﻻوﻟى:يتم اﻟترتيب اﻻوﻟﻲ ﻟلمترشحيﻦ ﻟلمﻨاظرة ترتيﺒا تفاﺿليا وﻓقا ﻟلمجموع
اﻟشخصﻲ اﻟمتحصل عليه عﻨد اﻟتﺴجيل

ﻓﻲ اﻟمﻨاظرة و اﻟذي يحتﺴب على اﻟﻨحو اﻟتاﻟﻲ :
اﻟمجموع اﻟشخصﻲ= ◌ّ

معدل شهادة اﻟﺒاكاﻟوريا(  x 1.5) +معدل سﻨة اﻟتخرج x 3
(
() +عدد مقياس سﻨة اﻟحصول على شهادة جامعية )

-نﺴخة مطابقة ﻟﻸﺻل مﻦ اﻟشهادة اﻟعلمية او ما يعادﻟها

اﻟمعياراﻟعدد اﻷقصى

-نﺴخة مطابقة ﻟﻸﺻل مﻦ بطاقة اعداد اﻟﺒاكاﻟوريا

اﻟمعدل اﻟﻨهائﻲ ﻟشهادة اﻟﺒاكاﻟوريا 30نقطة

-نﺴخة مطابقة ﻟﻸﺻل مﻦ بطاقة اعداد سﻨة اﻟتخرج

اﻟمعدل اﻟﻨهائﻲ ﻟﺴﻨة اﻟتخرج حﺴب أخر كشﻒ 60نقطة

شهادة طﺒية( اﻻﺻل )ﻟم يمض على تاريخ تﺴليمها اكثر مﻦثﻼثـــــة اشهر تثﺒت ان اﻟمترشﺢ تتوﻓــر ﻓيه اﻟمؤهﻼت اﻟﺒدنية و
اﻟذهﻨية اﻟمفروﺿة ﻟيمارس وظيفته بكامل تراب اﻟجمهورية مﺴلمة
مﻦ قﺒل مؤسﺴة عمومية ﻟلصحة.
اﻟفصل  04 :تفتﺢ اﻟمﻨاظـــرة اﻟخارجية اﻟمﻨصوص عليها اعﻼه
بقرار مﻦ رئيس بلدية اﻟجديدة و يﻀﺒﻂ هذا اﻟقرار :
-عدد اﻟخطﻂ اﻟمعروﺿة ﻟلتﻨاظر

سﻨة اﻟحصول على اﻟشهادة اﻟجامعية 10نقاط
اﻟمجموع اﻟشخصﻲ  100نقطة
يتم ﺿﺒﻂ كيفية احتﺴاب اﻟعدد اﻟمﺴﻨد ﻟكل مترشﺢ باﻟﻨﺴﺒة ﻟكل
معيار على اﻟﻨحو اﻟتاﻟﻲ:

اﻟمعيار اﻻول  :اﻟعدد اﻷقصى  30نقطة(
ﻟشهادة اﻟﺒاكاﻟوريا) x 1.5

اﻟمعيار اﻟثانﻲ  :اﻟعدد اﻻقصى  60نقطة( اﻟمعدل اﻟﻨهائﻲ ﻟﺴﻦ
اﻟتخرج)x 3

تاريخ ختم قائمة اﻟترشحاتتاريخ ﻓتﺢ اﻟمﻨاظرةاﻟفصل  05 :تشــــرف على اﻟمﻨــــاظـــــرة اﻟخارجيـــــة اﻟمشــــار
اﻟيهـــا اعــــــﻼه ﻟجﻨــــة تﻀﺒﻂ تركيﺒتها بقـــــرار مﻦ اﻟوزير
اﻟمكلﻒ باﻟشؤون اﻟمحلية و تتوﻟى هذه اﻟلجﻨة باﻟخصوص:
-اقتراح قائمة اﻟمترشحيﻦ اﻟمخول ﻟهم حق اﻟمشاركة ﻓﻲ اﻟمﻨاظرة

-

اﻟمعيار اﻟثاﻟث  :اﻟعدد اﻻقصى  10نقاط

و تﺴﻨد حﺴب ما هو مﺒيﻦ ﻓﻲ اﻟجدول اﻟتاﻟﻲ :
اقدمية اﻟحصول على اﻟشهادة اﻟجامعية مﻦ تاريخ غلق اﻟترشحات عدد
اﻟﻨقاط

-دراسة اﻟملفات و اﻻشراف على سير اﻻختﺒارات

اقل مﻦ  5سﻨوات  10نقاط

-ترتيب اﻟمترشحيﻦ حﺴب اﻟجدارة

مﻦ  5سﻨوات و اقل مﻦ  10سﻨوات 8نقاط

-اقتراح قائمة اﻟمترشحيﻦ اﻟذيﻦ يمكﻦ قﺒوﻟهم

مﻦ  10سﻨوات و اقل مﻦ  15سﻨة 6نقاط

صفحــة 2370

اﻟمعدل اﻟﻨهائﻲ
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15سﻨة ﻓما ﻓوق  4نقاط
تتم دعوة اﻟمترشحيﻦ ﻹجراء اﻻختﺒار اﻟشفاهﻲ ﻓﻲ حدود  6مرات عدد
اﻟخطﻂ اﻟمفتوحة ﻟلتﻨاظر و ذﻟﻚ حﺴب اﻟترتيب اﻟتفاﺿلﻲ ﻟلمترشحيﻦ
وﻓقا ﻟمجموعهم اﻟشخصﻲ ( ﻓﻲ حاﻟة اﻟتﺴاوي بيﻦ اﻟمترشحيﻦ تعطى
اﻻوﻟوية ﻟﻸكﺒر سﻨا)

اﻟمرحلة اﻟثانية :
اختﺒار شفــــــاهﻲ حــــــول موﺿوع يؤخــــــذ مﻦ اﻟﺒرنامجاﻟملحـــق بهذا اﻟقرار تليه محادثة مع اعﻀاء ﻟجﻨة اﻟمﻨاظرة

)1اﻟقائمة اﻻﺻلية  :تشتمل على اسماء اﻟمترشحيﻦ اﻟمقﺒوﻟيﻦ نهائيا ﻓﻲ
اﻟمﻨاظرة حﺴب ترتيب اﻟجدارة طﺒقا ﻟلحاﺻل اﻟﻨهائﻲ اﻟمتحصل عليه
اﻟمترشﺢ و ﻓﻲ حدود اﻟمراكز اﻟمزمع تﺴديدها (  .اذا تحصل عدة
مترشحيﻦ على نفس اﻟمجموع مﻦ اﻟﻨقاط تكون اﻻوﻟوية ﻷكﺒرهم سﻨا )
)2اﻟقائمة اﻟتكميلية  :يتم اعداد هذه اﻟقائمة ﻓﻲ حدود  % 50على
اقصى تقدير مﻦ عدد اﻟمترشحيﻦ اﻟمﺴجليﻦ باﻟقائمة اﻻﺻلية ﻟتمكيﻦ
اﻻدارة عﻨد اﻻقتﻀاء مﻦ تعويض اﻟمترشحيﻦ اﻟﻨاجحيﻦ اﻟذيﻦ ﻟم يلتحقوا
بمراكز عملهم.

يقــــــع اختيار اﻟﺴـــؤال عﻦ طريق اﻟﺴحب و ﻓﻲ ﺻورة ما اذا رغب
اﻟمترشﺢ ﻓﻲ ابدال اﻟﺴؤال يقﺴم اﻟعدد اﻟذي يﺴﻨد اﻟيه على اثﻨيﻦ

اﻟفصل  14 :تﻀﺒﻂ بصفة نهائية اﻟقائمة اﻻﺻلية و اﻟقائمة اﻟتكميلية
ﻟلمترشحيﻦ اﻟمقﺒوﻟيﻦ نهائيا ﻓﻲ اﻟمﻨاظرة اﻟخارجية مﻦ قﺒل رئيس بلدية
اﻟجديدة.

تﻀﺒﻂ اﻟمدة اﻟمحددة ﻟهذا اﻻختﺒار كما يلﻲ:

اﻟفصل  15 :تقوم بلدية اﻟجديدة باﻟتصريﺢ باﻟقائمة اﻻﺻلية و استدعاء

نوعية اﻻختﺒار اﻟمدة عدد اﻟﻨقاط اﻟﻀارب

اﻟمترشحيﻦ اﻟﻨاجحيﻦ ﻟﻺﻟتحاق بمراكز عملهم و بعد انقﻀاء اجل شهر
(30يوما ) على اقصى تقدير بداية مﻦ تاريخ اﻟتصريﺢ باﻟقائمة

اختﺒار شفاهﻲ:

اﻻﺻلية  .تتوﻟى اﻻدارة اﻟتﻨﺒيه على اﻟمتخلفيﻦ بواسطة رساﻟة مﻀمونة

•اﻟتحﻀير 20دقيقة

اﻟوﺻول مع اﻻشعار باﻟتﺴليم ,بان عليهم اﻻﻟتحاق بمراكز عملهم ﻓﻲ

•اﻟعرض 20دقيقة

اجل اقصاه خمﺴة عشر يوما ) (15او يعتﺒرون راﻓﻀيﻦ ﻟلتﺴمية و

•اﻟحوار  20دقيقة

يحذﻓون مﻦ قائمة اﻟﻨاجحيﻦ ﻓﻲ اﻟمﻨاظرة و يتم تعويﻀهم باﻟمترشحيﻦ

اﻟمﺴجليﻦ باﻟقائمة اﻟتكميلية و ذاﻟﻚ حﺴب اﻟترتيب اﻟتفاﺿلﻲ.

عدد يتراوح بيﻦ :

و يﻨهى اﻟعمل باﻟقائمة اﻟتكميلية ستة اشهر على اقصى تقدير مﻦ تاريخ

(اﻟصـفــــر ) (00و اﻟعشريﻦ)(20
اﻟفصل  09 :يجرى اﻻختﺒار اﻟشفاهﻲ باﻟلغة اﻟعربية او باﻟلغة اﻟفرنﺴية
حﺴب اختيار اﻟمترشﺢ
اﻟفصل  10 :ﻻ يﺴمﺢ ﻷي مترشﺢ اﻟمشاركـــــة ﻓﻲ اﻻختﺒـــار
اﻟشفاهــــﻲ ان ﻟم يحـــــرز على خمﺴيﻦ نقطــــة ) (50ﻓما ﻓوق ﻓﻲ
اﻟمرحلة اﻻوﻟى

اﻟفصل  11 :يﻨتج عﻦ كل عدد اقل مﻦ ستة ) (6على عشريﻦ )(20

اﻟتصريﺢ باﻟقائمة اﻻﺻلية.
اﻟفصل  16 :يﻨشر هذا اﻟقرار باﻟجريدة اﻟرسمية ﻟلجماعات اﻟمحلية
رئيس بلدية
خاﻟد اﻟعويﻨﻲ

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

ﻓﻲ اﻻختﺒار اﻟشفاهﻲ رﻓض قﺒول اﻟمترشﺢ
اﻟفصل  12 :يقع احتﺴاب اﻟمجموع اﻟمتحصل عليه مﻦ قﺒل اﻟمترشﺢ
كاﻵتﻲ :

يتعلق بمﻀمون مﻦ مداوﻟة اﻟمجلس اﻟﺒلدي ﻓﻲ دورته اﻟعادية اﻻوﻟى

مجموع اﻟﻨقاط حﺴب اﻟمرحلة اﻟﻀارب

ﻟﺴﻨة  2020يتعلق باﻟمصادقة على إحداث مدخر عقاري ﻟمشروع

مجموع اﻟﻨقاط اﻟمتحصل عليه ﻓﻲ اﻟمرحلة اﻻوﻟى = أ2

اﻟمﻨطقة اﻟلوجﺴتية باﻟجديدة

مجموع اﻟﻨقاط اﻟمتحصل عليه ﻓﻲ اﻟمرحلة اﻟثانية = ب1
اﻟحاﺻل اﻟﻨهائﻲ ( = أ  x2 +ب ) 3 x 1

ﺻادق اﻟمجلس باﻹجماع

على إحداث مدخر عقاري ﻟمشروع

اﻟمﻨطقة اﻟلوجﺴتية باﻟجديدة مﺴاحته  50هكتار باﻟعقار اﻟمعروف

بﺈسم ﺿيعة " شركة اﻷحياء و اﻟتﻨمية اﻟفﻼحية اﻟرحمانية "بشواط

اﻟفصل  13 :تتوﻟى ﻟجﻨــــة اﻟمﻨاظــرة ترتيب اﻟمترشحيﻦ ترتيﺒا
تفاﺿليا حﺴب اﻟحاﺻل اﻟﻨهائﻲ و تقترح قائمتيﻦ ﻓﻲ اﻟمترشحيﻦ اﻟذيﻦ
يمكﻦ قﺒوﻟهم بصفة نهائية :
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مداوﻻت عدد  20ﻟﺴﻨة 2020

مؤرخ ﻓﻲ  8مارس 2020

.
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------------------

تتركب ﻟجﻨة اﻹمتحان اﻟمهﻨﻲ ﻟترقية اﻟعملة مﻦ ﺻﻨﻒ إﻟى ﺻﻨﻒ

الكريب

أعلى مﺒاشرة بعﻨوان سﻨة  2020بﺒلدية بوحجر مﻦ اﻟﺴادة:
-عﺒد اﻟوهاب اﻟمحمدي :

رئيس اﻟلجﻨة

-نﻀال حفصية :

عﻀو باﻟلجﻨة

بمقرر يتعلق بﻀﺒﻂ اﻟعملة اﻟمزمع ترقيتهم مﻦ ﺻﻨﻒ اﻟى ﺻﻨﻒ

-كلثوم اﻟصياح :

عﻀو باﻟلجﻨة

مقرر يتعلق بﻀﺒﻂ اﻟعملة اﻟمزمع ترقيتهم مﻦ ﺻﻨﻒ اﻟى ﺻﻨﻒ

-محمود اﻟتريكﻲ :

عﻀو باﻟلجﻨة

اعلى مﺒاشرة ﻟفائدة بلدية اﻟكريب بعﻨوان سﻨة2020

-عامل مﻦ نفس اﻟصﻨﻒ أو أكثر :عﻀو باﻟلجﻨة

قرار عدد  18ﻟﺴﻨة 2020

مؤرخ ﻓﻲ  6جويلة  2020يتعلق

اعلى مﺒاشرة ﻟفائدة بلدية اﻟكريب بعﻨوان سﻨة2020

رئيس بلدية
عﺒد اﻟوهاب اﻟمحمدي

رئيس بلدية
ﻟطفﻲ اﻟﺴليطﻲ

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

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

ﺑﻮﺣجر
مؤرخ ﻓﻲ  19جويلة  2020يتعلق

مؤرخ ﻓﻲ  19جويلة  2020يتعلق

قرار عدد  6ﻟﺴﻨة 2020
ب +ﺿﺒﻂ عدد اﻟعملة اﻟمزمع ترقيتهم مﻦ ﺻﻨﻒ إﻟى ﺻﻨﻒ أعلى
مﺒاشرة بعﻨوان سﻨة2020.

قرار عدد  4ﻟﺴﻨة 2020
ب +ﻓتﺢ إمتحان مهﻨﻲ ﻟترقية اﻟعملة مﻦ ﺻﻨﻒ إﻟى ﺻﻨﻒ أعلى
مﺒاشرة بعﻨوان سﻨة2020.

يﻀﺒﻂ بﺒلدية بوحجر عدد اﻟعملة اﻟمزمع ترقيتهم مﻦ ﺻﻨﻒ إﻟى

يفتﺢ بﺒلدية بوحجر إمتحان مهﻨﻲ ﻟترقية اﻟعملة مﻦ ﺻﻨﻒ إﻟى ﺻﻨﻒ

ﺻﻨﻒ أعلى مﺒاشرة حﺴب بيانات اﻟجدول اﻟتاﻟﻲ:

أعلى مﺒاشرة حﺴب بيانات اﻟجدول اﻟتاﻟﻲ:

1/ﺿمﻦ اﻟوحدة اﻟثانية

1/ﺿمﻦ اﻟوحدة اﻟثانية

اﻟوحدة اﻟصﻨﻒ اﻟعدد اﻟجملﻲ ﻟلعملة اﻟمزمع ترقيتهم عدد اﻟعملة

اﻷﺻﻨاف اﻟتﻲ سيتم اﻟترقية إﻟيها عدد اﻟعملة اﻟمراد ترقيتهم عﻦ

اﻟمراد ترقيتهم عﻦ طريق إمتحان مهﻨﻲ ) (50%عدد اﻟعملة اﻟمراد

ترقيتهم باﻹختيار)(50%

طريق إمتحان مهﻨﻲ)(50%
اﻟصﻨﻒ اﻟرابع05 :

اﻟثانية

اﻟصﻨﻒ اﻟخامس
01اﻟصﻨﻒ اﻟﺴادس
 02اﻟصﻨﻒ اﻟﺴابع
تجري اﻻمتحانات اﻟمهﻨية ﻟلترقية بﺒلدية بوحجر يوم
01
اﻹربعاء  23ديﺴمﺒر2020.

01
00

يقع ختم اﻟترشحات يوم  ..23نوﻓمﺒر2020.

رئيس بلدية
عﺒد اﻟوهاب اﻟمحمدي

-----------------قرار عدد  5ﻟﺴﻨة 2020

مؤرخ ﻓﻲ  19جويلة  2020يتعلق

05
05

02

01
00

10

اﻟرابع

اﻟخامس

01

اﻟﺴادس

04

02
اﻟﺴابع

بتركيﺒة ﻟجﻨة اﻹمتحان اﻟمهﻨﻲ ﻟترقية اﻟعملة مﻦ ﺻﻨﻒ إﻟى ﺻﻨﻒ

أعلى مﺒاشرة بعﻨوان سﻨة2020.
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 مﺒلغ اﻟفائض مﻦ اﻟجزء اﻟخامس مﻦ اﻟعﻨوان اﻟثانﻲ اﻟذي يرخصﻓﻲ نقله إﻟى اﻟمال اﻹحتياطﻲ: 0,323

منزل فارسي

رئيس بلدية
حﺴﻦ اﻟمﺒروك
مؤرخ ﻓﻲ  29ماي  2020يتعلق

قرار عدد  16ﻟﺴﻨة 2020
بتﻨقيﺢ نهائﻲ ﻟميزانية سﻨة2019

ﺻادق اﻟمجلس اﻟﺒلدي باﻹجماع ﻓﻲ دورته اﻹستثﻨائية اﻟمﻨعقدة

بتاريخ  27مـاي  2020على اﻟتﻨقيﺢ اﻟﻨهائﻲ ﻟميزانية سﻨة 2019
وبذﻟﻚ

ترﻓع

اﻟميزانية

مﻦ

1.455,803,039د

610.000,000

د

إﻟى

-----------------مؤرخ ﻓﻲ  5جوان  2020يتعلق

قرار عدد  18ﻟﺴﻨة 2020
بتﻨقيﺢ ميزانية سﻨة  2020وتوزيع اﻟمال اﻹحتياطﻲ ﻟﺴﻨة2019

ﺻادق اﻟمجلس اﻟﺒلدي باﻹجماع ﻓﻲ دورته اﻹستثﻨائية اﻟمﻨعقدة
بتاريخ  27مـاي  2020على تﻨقيﺢ ميزانية سﻨة  2020وتوزيع

وهذا اﻟترﻓيع متأتﻲ مﻦ موارد مﻨقوﻟة مﻦ ﻓوائض اﻟعﻨوان اﻷول
ﻟﺴﻨة  2018واﻟفوائض غير اﻟمﺴتغلة مﻦ اﻟعﻨوان اﻷول ﻟﺴﻨة

اﻟمال اﻹحتياطﻲ ﻟﺴﻨة  2019وبذﻟﻚ ترﻓع اﻟميزانية مﻦ
660.000,000د إﻟى  1.431,514,156د

رئيس بلدية
حﺴﻦ اﻟمﺒروك

2017ومﻨﺢ مﺴﻨدة مﻦ ﺻﻨدوق اﻟقروض ومﺴاعدة اﻟجماعات

اﻟمحلية.

رئيس بلدية
حﺴﻦ اﻟمﺒروك

-----------------القصر

-----------------مؤرخ ﻓﻲ  27ماي  2020يتعلق

قرار عدد  17ﻟﺴﻨة 2020
بختم اﻟحﺴاب اﻟماﻟﻲ ﻟﺴﻨة2019

ﺻادق اﻟمجلس اﻟﺒلدي باﻹجماع ﻓﻲ دورته اﻹستثﻨائية اﻟمﻨعقدة
بتاريخ  27مـاي  2020على ختم اﻟحﺴاب اﻟماﻟﻲ ﻟﺴﻨة  2019على

اﻟﻨحو اﻟتاﻟﻲ:

 -اﻟمﺒلغ اﻟجملﻲ ﻟمقابيض اﻟميزانية ﻟتصرف سﻨة

1,453,406,136

2019:

قرار عدد  1ﻟﺴﻨة 2020

بمعلوم استغﻼل دار اﻟمﻨظمات

مؤرخ ﻓﻲ  14جوان  2020يتعلق

ان رئيس بلدية اﻟقصر
بعد اﻻطﻼع على اﻟدستور،
و على اﻟقانون اﻻساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨة  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي
2018اﻟمتعلق بمجلة اﻟجماعات اﻟمحلية و على جميع اﻟﻨصوص
اﻟتﻲ نقحته و تممته.

 اﻟمﺒلغ اﻟجملﻲ ﻟلﻨفقات اﻟمأذون بدﻓعها ﻟتصرف سﻨة 2019:655,255,622

و على اﻟقانون عدد  81ﻟﺴﻨة  1973اﻟمؤرخ ﻓﻲ  31ديﺴمﺒر
1973و اﻟمتعلق بﺈﺻدار مجلة اﻟمحاسﺒة اﻟعمومية و على جميع
اﻟﻨصوص اﻟتﻲ نقحته و تممته.

يصرح بﺈﻟغائها: 115,577,079

و على اﻟقانون عدد  11ﻟﺴﻨة  1997اﻟمؤرخ ﻓﻲ  03ﻓيفري
1997اﻟمتعلق بﺈﺻدار مجلة اﻟجﺒاية اﻟمحلية و على جميع
اﻟﻨصوص اﻟتﻲ نقحته و تممته.

 مﺒلغ اﻹعتمادات اﻟﺒاقية دون استعمال باﻟعﻨوان اﻷول واﻟتﻲ -مﺒلغ اﻹعتمادات اﻟﺒاقية دون استعمال باﻟجزئيﻦ  3و 4مﻦ

اﻟعﻨوان اﻟثانﻲ واﻟتﻲ يصرح بﺈﻟغائها: 684,970,015

 -مﺒلغ اﻟفائض مﻦ اﻟعﻨوان اﻷول اﻟذي يرخص ﻓﻲ نقله إﻟى اﻟمال

اﻹحتياطﻲ: 133,180,176

و على اﻻمر عدد  805ﻟﺴﻨة  2016اﻟمؤرخ ﻓﻲ  13جوان 2016

 -مﺒلغ اﻟفائض مﻦ اﻟجزئيﻦ  3و 4مﻦ اﻟعﻨوان اﻟثانﻲ اﻟذي يرخص

ﻓﻲ نقله إﻟى اﻟمال اﻹحتياطﻲ : 664,970,015
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و على اﻻمر عدد  521اﻟمؤرخ ﻓﻲ  04اﻓريل  1985اﻟمتعلق
بﺈحداث بلدية اﻟقصر.
و اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟمعاﻟيم اﻟمرخص ﻟلجماعات اﻟمحلية ﻓﻲ
استخﻼﺻها.
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و على اﻻمر اﻟحكومﻲ عدد  1060ﻟﺴﻨة  2018مؤرخ ﻓﻲ 17
ديﺴمﺒر  2018يتعلق بﻀﺒﻂ ﺻيغ و اجراءات اﻟﻨشر باﻟجريدة

اﻟرسمية ﻟلجماعات اﻟمحلية و باﻟموقع اﻻﻟكترونﻲ ﻟلجماعات اﻟمحلية
ﻟلقرارات و اﻟوثائق ذات اﻟصلة و تعليقها.

و على اﻟقانون عدد  81ﻟﺴﻨة  1973اﻟمؤرخ ﻓﻲ  31ديﺴمﺒر

1973و اﻟمتعلق بﺈﺻدار مجلة اﻟمحاسﺒة اﻟعمومية و على جميع

اﻟﻨصوص اﻟتﻲ نقحته و تممته.

و على اﻟقانون عدد  11ﻟﺴﻨة  1997اﻟمؤرخ ﻓﻲ  03ﻓيفري

و على محﻀر جلﺴة استثﻨائية ﻟلمجلس اﻟﺒلدي بتاريخ  08جوان
2020اﻟمواﻓق ﻟيوم اﻻثﻨيﻦ اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12جوان2020

1997اﻟمتعلق بﺈﺻدار مجلة اﻟجﺒاية اﻟمحلية و على جميع

و على محﻀر جلﺴة عدد  01و عدد  01مكرر خاص باﻹجراءات
تركيز اﻟمجلس اﻟﺒلدي ﻟﺒلدية اﻟقصر بتاريخ  26جوان2018.

و على اﻻمر عدد  521اﻟمؤرخ ﻓﻲ  04اﻓريل  1985اﻟمتعلق

و على محﻀر جلﺴة اعادة انتخاب رئيس اﻟﺒلدية بتاريخ  26نوﻓمﺒر
2019مؤرخ ﻓﻲ  27نوﻓمﺒر2019.

و على اﻻمر عدد  805ﻟﺴﻨة  2016اﻟمؤرخ ﻓﻲ  13جوان 2016

و على ميزانية بلدية اﻟقصر .

استخﻼﺻها.

اﻟفصل اﻻول  :تﻀﺒﻂ تعريفة معلوم استغﻼل دار اﻟمﻨظمات باﻟقصر

و على اﻻمر اﻟحكومﻲ عدد  1060ﻟﺴﻨة  2018مؤرخ ﻓﻲ 17
ديﺴمﺒر  2018يتعلق بﻀﺒﻂ ﺻيغ و اجراءات اﻟﻨشر باﻟجريدة

قرر ما يلﻲ

على اﻟﻨحو اﻟتاﻟﻲ:

اﻟﻨصوص اﻟتﻲ نقحته و تممته.
بﺈحداث بلدية اﻟقصر.

و اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟمعاﻟيم اﻟمرخص ﻟلجماعات اﻟمحلية ﻓﻲ

اﻟرسمية ﻟلجماعات اﻟمحلية و باﻟموقع اﻻﻟكترونﻲ ﻟلجماعات اﻟمحلية

ﻟلقرارات و اﻟوثائق ذات اﻟصلة و تعليقها.

300.000ثﻼثمائة ديﻨار ﻓﻲ اﻟيوم.
اﻟفصل اﻟثانﻲ :يلغﻲ هذا اﻟقرار كاﻓة اﻟقرارات اﻟتﻲ سﺒقته.
اﻟفصل اﻟثاﻟث :يﻨشر هذا اﻟقرار باﻟجريدة اﻟرسمية ﻟلجماعات اﻟمحلية

و باﻟموقع اﻻﻟكترونﻲ ﻟﺒلدية اﻟقصر.

اﻟفصل اﻟرابع:اﻟكاتب اﻟعام و قابض اﻟماﻟية باﻟقصر مكلفان كل ﻓﻲ
ما يخصه بتﻨفيذ هذا اﻟقرار.
رئيس بلدية
عادل ﺿو

و على محﻀر جلﺴة استثﻨائية ﻟلمجلس اﻟﺒلدي بتاريخ  08جوان

2020اﻟمواﻓق ﻟيوم اﻻثﻨيﻦ اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12جوان2020

و على محﻀر جلﺴة عدد  01و عدد  01مكرر خاص باﻹجراءات

تركيز اﻟمجلس اﻟﺒلدي ﻟﺒلدية اﻟقصر بتاريخ  26جوان2018.

و على محﻀر جلﺴة اعادة انتخاب رئيس اﻟﺒلدية بتاريخ  26نوﻓمﺒر

2019مؤرخ ﻓﻲ  27نوﻓمﺒر2019.

و على ميزانية بلدية اﻟقصر .
قرر ما يلﻲ
اﻟفصل اﻻول  :تﻀﺒﻂ تعريفة معلوم استغﻼل دار اﻟمﻨظمات باﻟقصر

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

على اﻟﻨحو اﻟتاﻟﻲ:

 300.000ثﻼثمائة ديﻨار ﻓﻲ اﻟيوم.
قرار عدد  2ﻟﺴﻨة 2020

بمعلوم استغﻼل دار اﻟمﻨظمات

مؤرخ ﻓﻲ  14جوان  2020يتعلق

اﻟفصل اﻟثانﻲ :يلغﻲ هذا اﻟقرار كاﻓة اﻟقرارات اﻟتﻲ سﺒقته.
اﻟفصل اﻟثاﻟث :يﻨشر هذا اﻟقرار باﻟجريدة اﻟرسمية ﻟلجماعات اﻟمحلية

ان رئيس بلدية اﻟقصر

و باﻟموقع اﻻﻟكترونﻲ ﻟﺒلدية اﻟقصر.

بعد اﻻطﻼع على اﻟدستور،

اﻟفصل اﻟرابع:اﻟكاتب اﻟعام و قابض اﻟماﻟية باﻟقصر مكلفان كل ﻓﻲ

و على اﻟقانون اﻻساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨة  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي

ما يخصه بتﻨفيذ هذا اﻟفرار.

2018اﻟمتعلق بمجلة اﻟجماعات اﻟمحلية و على جميع اﻟﻨصوص

اﻟتﻲ نقحته و تممته.

صفحــة 2374
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-----------------قرار عدد  3ﻟﺴﻨة 2020
بمجموع اﻷعوان 2020

و على اﻷمر عدد  780ﻟﺴﻨة  1982مؤرخ ﻓﻲ  11ماي 1982

مؤرخ ﻓﻲ  14جوان  2020يتعلق

يتعلق بﺈحداث رتﺒة مﻨشﻂ تطﺒيق رياض اﻷطفال

و على اﻷمر عدد  452ﻟﺴﻨة  1978مؤرخ ﻓﻲ  26اﻓريل 1978

يتعلق بﻀﺒﻂ اﻟقانون اﻷساسﻲ اﻟخاص بمﻨشطﻲ رياض اﻷطفال

بعد اﻻطﻼع على اﻟدستور،
و على اﻟقانون اﻷساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨة  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي
2018اﻟمتعلق بمجلة اﻟجماعات اﻟمحلية و على جميع اﻟﻨصوص
اﻟتﻲ نقحته و تممته.
و على اﻟقانون عدد  112ﻟﺴﻨة  1983اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12ديﺴمﺒر
1983اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟعام ﻷعوان اﻟدوﻟة و
اﻟجماعات اﻟمحلية و اﻟمؤسﺴات اﻟعمومية ذات اﻟصﺒغة اﻹدارية و
على جميع اﻟﻨصوص اﻟتﻲ نقحته آو تممته و خاﺻة اﻟمرسوم عدد
89ﻟﺴﻨة  2011اﻟمؤرخ ﻓﻲ  23ديﺴمﺒر2011.
و على اﻷمر عدد  521اﻟمؤرخ ﻓﻲ  04اﻓريل  1985اﻟمتعلق
بﺈحداث بلدية اﻟقصر.

و على اﻷمر اﻟحكومﻲ عدد  1060ﻟﺴﻨة  2018مؤرخ ﻓﻲ 17
ديﺴمﺒر  2018يتعلق بﻀﺒﻂ ﺻيغ و إجراءات اﻟﻨشر باﻟجريدة

اﻟرسمية ﻟلجماعات اﻟمحلية ﻟلقرارات و اﻟوثائق ذات اﻟصلة و
تعليقها.

و علىاﻷمر عدد  2509ﻟﺴﻨة  1998اﻟمؤرخ ﻓﻲ  18ديﺴمﺒر
1998اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟخاص بعملة اﻟدوﻟة و
اﻟجماعات اﻟعمومية اﻟمحلية و اﻟمؤسﺴات ذات اﻟصﺒغة اﻹدارية.

و على اﻷمر عدد  12ﻟﺴﻨة  1999اﻟمؤرخ ﻓﻲ  04جانفﻲ 1999

اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻷﺻﻨاف اﻟتﻲ تﻨتمﻲ إﻟيها مختلﻒ رتب موظفﻲ
اﻟدوﻟة و اﻟجماعات اﻟمحلية و اﻟمؤسﺴات اﻟعمومية ذات اﻟصﺒغة
اﻹدارية و على جميع اﻟﻨصوص اﻟتﻲ نقحته او تممته.

و على اﻷمر عدد  821ﻟﺴﻨة  1999مؤرخ ﻓﻲ  12اﻓريل 199

يتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟخاص باﻟﺴلﻚ اﻟتقﻨﻲ اﻟمشترك
ﻟﻺدارات اﻟعمومية و على جميع اﻟﻨصوص اﻟتﻲ نقحته و تممته و
خاﺻة اﻷمراﻟحكومﻲ عدد  1239ﻟﺴﻨة  2019مؤرخ ﻓﻲ 26
ديﺴمﺒر2019.

و على اﻻمر اﻟحكومﻲ عدد  115ﻟﺴﻨة  2020مؤرخ ﻓﻲ 25
ﻓيفري  2020يتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻻساسﻲ اﻟخاص باﻟﺴلﻚ اﻻداري
اﻟمشترك ﻟﻼدارات اﻟعمومية.
و علىاﻷمر عدد  675ﻟﺴﻨة  1999مؤرخ ﻓﻲ  29مار  1999كما
تم إتمامه باﻷمر عدد  1036ﻟﺴﻨة  1999يتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام
اﻷساسﻲ اﻟخاص بﺴلﻚ اﻟمتصرﻓيﻦ ﻓﻲ اﻟوثائق و اﻷرشيﻒ

و على اﻷمر عدد  963ﻟﺴﻨة  1978مؤرخ ﻓﻲ  07نوﻓمﺒر 1987

يتعلق باﻟقانون اﻷساسيلﻺطار اﻟمشترك ﻟﻸطﺒاء اﻟﺒياطرة كما تم
تﻨقيحه باﻷمر عدد  2490ﻟﺴﻨة  1999اﻟمؤرخ ﻓﻲ  08نوﻓمﺒر
1999و اﻷمر عدد  324ﻟﺴﻨة  2002مؤرخ ﻓﻲ  14ﻓيفري

2002

و على اﻻمر عدد  1267ﻟﺴﻨة  1984اﻟمؤرخ ﻓﻲ  29اكتوبر
1984و اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟترتيب اﻟتفاﺿلﻲ و اﻟتدرج اﻟقياسﻲ و
اﻻجر اﻟمخول ﻻطار مﺴتشاري اﻟمصاﻟﺢ اﻟعمومية و على جميع
اﻟﻨصوص اﻟتﻲ نقحته او تممته

و على اﻷمر عدد  819ﻟﺴﻨة  1999مؤرخ ﻓﻲ  12اﻓريل 1999

يتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟخاص باﻟﺴلﻚ اﻟمشترك ﻟمهﻨدسﻲ
اﻻدارات اﻟعمومية

و على اﻷمر عدد  365ﻟﺴﻨة  1999مؤرخ ﻓﻲ  15ﻓيفري 1999

يتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟخاص بﺴلﻚ محللﻲ وتقﻨﻲ
اﻹعﻼميةﻟﻺدارات اﻟعمومية

و على اﻷمر عدد  1380ﻟﺴﻨة  1999مؤرخ ﻓﻲ  21جوان
1999يتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟخاص بﺴلﻚ معماري اﻹدارة
و على اﻷمر عدد  1569ﻟﺴﻨة  1999مؤرخ ﻓﻲ  15جويلية
1999يتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟخاص بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ
اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة.
و على اﻷمر اﻟحكومﻲ عدد  401ﻟﺴﻨة  2019مؤرخ ﻓﻲ  6ماي
2019يتعلق بﻀﺒﻂ شروط و إجراءات أعمال آﻟيات اﻟديمقراطية
اﻟتشاركية اﻟمﻨصوص عليها باﻟفصل  30مﻦ مجلة اﻟجماعات
اﻟمحلية.

1990

ﻟﺴﻨة
1967
وعلىاﻷمرعدد
اﻟمتعلقﺒﻨيابةاﻟخططاﻟوظيفيةﻟلمصاﻟحاﻟخارجيةواﻟجهويةاﻟرجعةباﻟﻨظرﻟمخ
تلفاﻟوزارات.
وعلى قرار وزير اﻟداخلية واﻟتخطيﻂ واﻟماﻟية اﻟمؤرخ ﻓﻲ  19سﺒتمﺒر
1989اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ أنواع اﻟخطﻂ اﻟوظيفية اﻟممكﻦ إحداثها ﻓﻲ كل
بلدية كما تم تﻨقيحه باﻟقرار اﻟمؤرخ ﻓﻲ  26أوت2000 .
وعلى اﻟقرار اﻟﺒلديات اﻟمؤرخ ﻓﻲ 19ﻓيفري 2019واﻟمصادق عليه
ﻓﻲ 01مارس 2019واﻟمتعلق باﻟتﻨظيم اﻟهيكلﻲ ﻟﺒلدية اﻟقصر.

وعلى محﻀر جلﺴة اﻟمجلس اﻟﺒلدي بتاريخ  08جوان 2020
اﻟمواﻓق ﻟيوم اﻻثﻨيﻦ و اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12جوان2020.
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و على محﻀر جلﺴة عدد  01و عدد  01مكرر خاص
باﻹجراءات تركيز اﻟمجلس اﻟﺒلدي ﻟﺒلدية اﻟقصر بتاريخ  26جوان

و على قرار وزير اﻟشؤون اﻟمحلية مؤرخ ﻓﻲ  14ماي 2020
بتكليﻒ اﻟﺴيد هﻼل ملوح مهﻨدس اول بمهام كاتب عام مﻦ اﻟدرجة

2018.

اﻟثاﻟثة بﺒلدية اﻟقصر ابتداء مﻦ غرة اﻓريل2020.

و على محﻀر جلﺴة إعادة انتخاب رئيس اﻟﺒلدية بتاريخ  26نوﻓمﺒر
2019مؤرخ ﻓﻲ  27نوﻓمﺒر2019

و على مصادقة اﻟمجلس اﻟﺒلدي ﻓﻲ اﻟجلﺴة اﻻستثﻨائية بتاريخ 25
جويلية  2020على اﻟتفويض ﻟﺴيد اﻟكاتب اﻟعام هﻼل ملوح حق

قرر ما يلﻲ

اﻻمﻀاء تحت مراقﺒة و مﺴؤوﻟية اﻟﺴيد رئيس اﻟﺒلدية و ﻓﻲ حدود

اﻟفصل اﻷول :يشتمل مجموع أعوان" قانون اﻹطار "بﺒلدية اﻟقصر
على:

مشموﻻته طﺒقا ﻷحكام اﻟفصل  262مﻦ اﻟقانون اﻟمذكور اعﻼه.

) أنظر الملحق صفحة (2408
اﻟفصل اﻟثانﻲ:يلغﻲ هذا اﻟقرار ماسﺒقه قرار بتاريخ  19ﻓيفري

2019مصادق عليه بتاريخ  01مارس2019

اﻟفصل اﻟثاﻟث :يﻨشرهذا اﻟقرار باﻟجريدة اﻟرسمية ﻟلجماعات اﻟمحلية

و على محﻀر جلﺴة عدد  01و عدد  01مكرر خاص باﻹجراءات

تركيز اﻟمجلس اﻟﺒلدي ﻟﺒلدية اﻟقصر بتاريخ  26جوان2018.

و على محﻀر جلﺴة اعادة انتخاب رئيس اﻟﺒلدية بتاريخ  26نوﻓمﺒر

2019مؤرخ ﻓﻲ 27نوﻓمﺒر2019.

و على ميزانية بلدية اﻟقصر.

و باﻟموقع اﻻﻟكترونﻲ ﻟﺒلدية اﻟقصر.

قرر ما يلﻲ

اﻟفصل ﻟرابع :اﻟكاتب اﻟعام و قابض اﻟماﻟية باﻟقصر مكلفان كل ﻓﻲ

ﻓصل اﻻول :يفوض رئيس اﻟﺒلدية حق اﻹمﻀاء تحت مراقﺒته و

ما يخصه بتﻨفيذ هذا اﻟقرار.

رئيس بلدية
عادل ﺿو

مﺴؤوﻟيته و ﻓﻲ حدود مشموﻻته إﻟى اﻟﺴيد هﻼل ملوح اﻟكاتب اﻟعام

ﻟﺒلدية اﻟقصر ﻓﻲ اﻟمجاﻻت اﻟتاﻟية:
-تﻨفيذ قرارات رئيس اﻟﺒلدية.

-----------------قرار عدد  4ﻟﺴﻨة 2020

اعداد اﻟمشروع اﻻوﻟﻲ ﻟميزانية اﻟﺒلدية و متابعة تﻨفيذها و إعدادمؤرخ ﻓﻲ  27جويلة  2020يتعلق

بتفويض حق اﻻمﻀاء ﻟلكاتب اﻟعام

ملفات اﻟصفقات و عقود تفويض اﻟمراﻓق اﻟعامة و عقود اﻟشراكة و

اﻟلزمات اﻟﺒلدية و جداول اﻟتحصيل اﻟمتعلقة باﻟمعاﻟيم اﻟﺒلدية و

مختلﻒ اﻟعقود.

بعد اﻻطﻼع على اﻟدستور،
و على اﻟقانون اﻻساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨة  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي
2018اﻟمتعلق بمجلة اﻟجماعات اﻟمحلية و على جميع اﻟﻨصوص

اﻟتﻲ نقحته و تممته و خاﺻة اﻟفصل عدد262.

و على اﻟقانون عدد  112ﻟﺴﻨة  1983اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12ديﺴمﺒر
1983اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻻساسﻲ اﻟعام ﻷعوان اﻟدوﻟة و

-اعداد اقتراحات اﻟتعهد باﻟﻨفقة و اﻻذون باﻟتزود و اﻻذون باﻟدﻓع و

اﻟحجج اﻟمثﺒتة.

تﺴيير اﻻعوان و اﻟتﻨﺴيق بيﻦ مختلﻒ اﻟمصاﻟﺢ اﻟﺒلدية.-اﻟعﻨاية بمختلﻒ اﻟﺴجﻼت و اﻟدﻓاتر اﻟﺒلدية و مﺴكها و باﻟوثائق

اﻻدارية و اﻻرشيﻒ.

اﻟجماعات اﻟمحلية و اﻟمؤسﺴات اﻟعمومية ذات اﻟصﺒغة اﻻدارية و

اﻟفصل اﻟثانﻲ :يﺒداء اﻟعمل بهذا اﻟقرار مﻦ غرة اﻓريل2020.

على جميع اﻟﻨصوص اﻟتﻲ نقحته او تممته و خاﺻة اﻟمرسوم عدد

اﻟفصل اﻟثاﻟث :يﻨشر هذا اﻟقرار باﻟجريدة اﻟرسمية ﻟلجماعات اﻟمحلية

و على اﻻمر عدد  521اﻟمؤرخ ﻓﻲ  04اﻓريل  1985اﻟمتعلق

اﻟفصﻼﻟرابع :اﻟكاتب اﻟعام و قابض اﻟماﻟية مكلفانكل ﻓﻲ ما يخصه

89ﻟﺴﻨة  2011اﻟمؤرخ ﻓﻲ  23ديﺴمﺒر2011.
بﺈحداث بلدية اﻟقصر.

و اﻟموقع اﻻﻟكترونﻲ ﻟﺒلدية اﻟقصر.

بتﻨفيذ هذا اﻟقرار.

و على اﻻمر عدد  819ﻟﺴﻨة  1999اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12اﻓريل 1999
اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻻساس اﻟخص باﻟﺴلﻚ اﻟمشترك ﻟمهﻨدسﻲ

اﻻدارات اﻟعمومية.

صفحــة 2376
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رئيس بلدية
عادل ﺿو
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اﻟفصل اﻻول :ﻓوض اﻟﺴيد رئيس اﻟﺒلدية ﻟﺒلدية اﻟقصر اﻟى اﻟﺴيد :

قرار عدد  5ﻟﺴﻨة  2020مؤرخ ﻓﻲ  3أوت  2020يتعلق
بقرار تفويض باﻹمﻀاء ﻓﻲ اﻟحاﻟة اﻟمدنية
بعد اﻻطﻼع على اﻟدستور،
و على اﻟقانون اﻷساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨة  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي
2018اﻟمتعلق بمجلة اﻟجماعات اﻟمحلية و على جميع اﻟﻨصوص
اﻟتﻲ نقحته و تممته و خاﺻة اﻟفصل عدد265.
و على اﻟقانون عدد  112ﻟﺴﻨة  1983اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12ديﺴمﺒر
1983اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻻساسﻲ اﻟعام ﻷعوان اﻟدوﻟة و
اﻟجماعات اﻟمحلية و اﻟمؤسﺴات اﻟعمومية ذات اﻟصﺒغة اﻻدارية و
على جميع اﻟﻨصوص اﻟتﻲ نقحته او تممته و خاﺻة اﻟمرسوم عدد
89ﻟﺴﻨة  2011اﻟمؤرخ ﻓﻲ  23ديﺴمﺒر2011.
و على اﻟقانون عدد  03اﻟمؤرخ ﻓﻲ غرة اوت  1957اﻟمتعلق
بتﻨظيم اﻟحاﻟة اﻟمدنية و على جميع اﻟﻨصوص اﻟتﻲ نقحته او تممته.
و على اﻟقانون عدد  103ﻟﺴﻨة  1994اﻟمؤرخ ﻓﻲ  01اوت
1994اﻟمتعلق بتﻨظيم اﻟتعريﻒ باﻹمﻀاء و اﻻشهاد بمطابقة اﻟﻨﺴخ
ﻟﻸﺻل اﻟمﻨقﺢ و اﻟمتمم باﻟقانون عدد  19ﻟﺴﻨة  1999اﻟمؤرخ ﻓﻲ
اول مارس1999.
و على اﻻمر عدد  521اﻟمؤرخ ﻓﻲ  04اﻓريل  1985اﻟمتعلق
بﺈحداث بلدية اﻟقصر.

و على اﻻمر اﻟحكومﻲ عدد  1060ﻟﺴﻨة  2018مؤرخ ﻓﻲ 17
ديﺴمﺒر  2018يتعلق بﻀﺒﻂ ﺻيغ و اجراءات اﻟﻨشر باﻟجريدة

هﻼل ملوح اﻟرتﺒة مهﻨدس اول سلطته اﻟمتعلقة باﻹشهاد بمطابقة
اﻟﻨﺴخ ﻟﻸﺻل و اﻟتعريﻒ باﻹمﻀاء و اﻟحاﻟة اﻟمدنية بﺈستثﻨاء ابرام
عقود اﻟزواج.
اﻟفصل اﻟثانﻲ :يدخل هذا اﻟقرار حيز اﻟﻨفاذ بعد مﻀﻲ خمﺴة ايام
مﻦ تاريخ نشره باﻟجريدة اﻟرسمية ﻟلجماعات اﻟمحلية.
اﻟفصل اﻟثاﻟث :اﻟكاتب اﻟعام ﻟلﺒلدية مكلﻒ بتﻨفيذ هذا اﻟقرار.
رئيس بلدية
عادل ﺿو

-----------------قرار عدد  6ﻟﺴﻨة  2020مؤرخ ﻓﻲ  5أوت  2020يتعلق
بتركيﺒة ﻟجﻨة ﻟمتابعة تقييم اﻻداء
بعد اﻻطﻼع على اﻟدستور،
و على اﻟقانون اﻻساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨة  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي
2018اﻟمتعلق بمجلة اﻟجماعات اﻟمحلية و على جميع اﻟﻨصوص
اﻟتﻲ نقحته و تممته.
و على اﻟقانون عدد  112ﻟﺴﻨة  1983اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12ديﺴمﺒر
1983اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻻساسﻲ اﻟعام ﻷعوان اﻟدوﻟة و
اﻟجماعات اﻟمحلية و اﻟمؤسﺴات اﻟعمومية ذات اﻟصﺒغة اﻻدارية و
على جميع اﻟﻨصوص اﻟتﻲ نقحته او تممته و خاﺻة اﻟمرسوم عدد
89ﻟﺴﻨة  2011اﻟمؤرخ ﻓﻲ  23ديﺴمﺒر2011.

اﻟرسمية ﻟلجماعات اﻟمحلية ﻟلقرارات و اﻟوثائق ذات اﻟصلة و تعليقها
و خاﺻة اﻟفصل46.

و على اﻻمر عدد  521اﻟمؤرخ ﻓﻲ  04اﻓريل  1985اﻟمتعلق
بﺈحداث بلدية اﻟقصر.

و على اﻻمر عدد  819ﻟﺴﻨة  1999اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12اﻓريل 1999

و على اﻻمر اﻟحكومﻲ عدد  1060ﻟﺴﻨة  2018مؤرخ ﻓﻲ 17
ديﺴمﺒر  2018يتعلق بﻀﺒﻂ ﺻيغ و اجراءات اﻟﻨشر باﻟجريدة

اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻻساس اﻟخص باﻟﺴلﻚ اﻟمشترك ﻟمهﻨدسﻲ
اﻻدارات اﻟعمومية.

و على قرار وزير اﻟشؤون اﻟمحلية مؤرخ ﻓﻲ  14ماي 2020

بتكليﻒ اﻟﺴيد هﻼل ملوح مهﻨدس اول بمهام كاتب عام مﻦ اﻟدرجة
اﻟثاﻟثة بﺒلدية اﻟقصر ابتداء مﻦ غرة اﻓريل2020.
و على قرار اﻟتفويض باﻹمﻀاء مﻦ طرف رئيس اﻟﺒلدية ﻓﻲ حدود
مشموﻻته اﻟخاص باﻟﺴيد هﻼل ملوح اﻟكاتب اﻟعام ﻟﺒلدية اﻟقصر
بتاريخ  28جويلية 2020.
و على محﻀر جلﺴة عدد  01و عدد  01مكرر خاص باﻹجراءات
تركيز اﻟمجلس اﻟﺒلدي ﻟﺒلدية اﻟقصر بتاريخ  26جوان2018.
و على محﻀر جلﺴة اعادة انتخاب رئيس اﻟﺒلدية بتاريخ  26نوﻓمﺒر
2019مؤرخ ﻓﻲ 27نوﻓمﺒر2019.
قرر ما يلﻲ
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اﻟرسمية ﻟلجماعات اﻟمحلية و باﻟموقع اﻻﻟكترونﻲ ﻟلجماعات اﻟمحلية
ﻟلقرارات و اﻟوثائق ذات اﻟصلة و تعليقها.

قرار مﻦ وزير اﻟداخلية و وزير اﻟماﻟية مؤرخ ﻓﻲ  03اوت 2015

يتعلق بﻀﺒﻂ احتﺴاب اﻟمﺴاعدات اﻻجماﻟية غير اﻟموظفة اﻟمﻨصوص
عليها باﻟفصل  06مﻦ اﻻمر عدد  3505ﻟﺴﻨة  2014مؤرخ ﻓﻲ
30سﺒتمﺒر2014.
قرار مﻦ وزير اﻟداخلية و وزير اﻟماﻟية مؤرخ ﻓﻲ  29ديﺴمﺒر
2015يتعلق بﻀﺒﻂ تقييم اداء اﻟجماعات اﻟمحلية اﻟمﻨصوص عليها
باﻟفصل  11مﻦ اﻻمر عدد  3505ﻟﺴﻨة  2014مؤرخ ﻓﻲ 30
سﺒتمﺒر2014.
مذكرة توجهية عدد  205581بتاريخ  05اكتوبر  2015حول
اعداد اﻟﺒرنامج اﻟﺴﻨوي ﻟدعم قدرات اﻟﺒلدية.

الجريدة الرسمية للجماعات المحلية ––  14أوت 2020

صفحـة 2377

و على محﻀر جلﺴة عدد  01و عدد  01مكرر خاص باﻹجراءات
تركيز اﻟمجلس اﻟﺒلدي ﻟﺒلدية اﻟقصر بتاريخ  26جوان2018.
و على محﻀر جلﺴة اعادة انتخاب رئيس اﻟﺒلدية بتاريخ  26نوﻓمﺒر
2019مؤرخ ﻓﻲ 27نوﻓمﺒر2019.

و على ميزانية بلدية اﻟقصر .

قرر ما يلﻲ

اﻟفصل اﻻول :تركب ﻟجﻨة ﻟمتابعة تقييم اﻻداء مﻦ كل:
اﻟﺴيد:هﻼل ملوح اﻟكاتب اﻟعامرئيس ﻟجﻨة
اﻟﺴيدة :سوسﻦ بﻨت بلقاسم قاسمﻲ مصلحة اﻟماﻟية و اﻟصفقاتعﻀو
اﻟﺴيد
عﻀو

:ﺻاﻟﺢ شوشان مصلحة اﻟتهيئة و اﻟتراخيص اﻟعمرانية

اﻟﺴيد
عﻀو

:ﷴ وحادة رئيس مصلحة اﻻشغال و اﻟطرقات و اﻟتﻨوير

اﻟﺴيد :جهاد حمدي مقرر
اﻟفصل اﻟثانﻲ :يﻨشر هذا اﻟقرار باﻟجريدة اﻟرسمية ﻟلجماعات اﻟمحلية
و اﻟموقع اﻻﻟكترونﻲ ﻟﺒلدية اﻟقصر.
اﻟفصل اﻟثاﻟث :يدخل هذا اﻟقرار حيز اﻟﻨفاذ بداية مﻦ تاريخ امﻀائه
مﻦ طرف رئيس اﻟﺒلدية

اﻟفصل ﻟرابع :اﻟﺴيد اﻟكاتب اﻟعام مكلﻒ بتﻨفيذ هذا اﻟقرار.

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

رئيس بلدية
عادل ﺿو

قرار عدد  10ﻟﺴﻨة  2020مؤرخ ﻓﻲ  5أوت  2020يتعلق
باﻟغاء تفويض باﻻمﻀاء ﻟلﺴيد ﷴ بﻦ يونس وحادة
بعد اﻻطﻼع على اﻟدستور،
و على اﻟقانون اﻻساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨة  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي
2018اﻟمتعلق بمجلة اﻟجماعات اﻟمحلية و على جميع اﻟﻨصوص
اﻟتﻲ نقحته و تممته و خاﺻة اﻟفصل عدد265.
و على اﻟقانون عدد  112ﻟﺴﻨة  1983اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12ديﺴمﺒر
1983اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻻساسﻲ اﻟعام ﻷعوان اﻟدوﻟة و
اﻟجماعات اﻟمحلية و اﻟمؤسﺴات اﻟعمومية ذات اﻟصﺒغة اﻻدارية و
على جميع اﻟﻨصوص اﻟتﻲ نقحته او تممته و خاﺻة اﻟمرسوم عدد
89ﻟﺴﻨة  2011اﻟمؤرخ ﻓﻲ  23ديﺴمﺒر2011.
و على اﻟقانون عدد  03اﻟمؤرخ ﻓﻲ غرة اوت  1957اﻟمتعلق
بتﻨظيم اﻟحاﻟة اﻟمدنية و على جميع اﻟﻨصوص اﻟتﻲ نقحته او تممته.
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و على اﻟقانون عدد  103ﻟﺴﻨة  1994اﻟمؤرخ ﻓﻲ  01اوت
1994اﻟمتعلق بتﻨظيم اﻟتعريﻒ باﻹمﻀاء و اﻻشهاد بمطابقة اﻟﻨﺴخ
ﻟﻸﺻل اﻟمﻨقﺢ و اﻟمتمم باﻟقانون عدد  19ﻟﺴﻨة  1999اﻟمؤرخ ﻓﻲ
اول مارس1999.
و على اﻻمر عدد  521اﻟمؤرخ ﻓﻲ  04اﻓريل  1985اﻟمتعلق
بﺈحداث بلدية اﻟقصر.

و على اﻻمر اﻟحكومﻲ عدد  1060ﻟﺴﻨة  2018مؤرخ ﻓﻲ 17
ديﺴمﺒر  2018يتعلق بﻀﺒﻂ ﺻيغ و اجراءات اﻟﻨشر باﻟجريدة

اﻟرسمية ﻟلجماعات اﻟمحلية ﻟلقرارات و اﻟوثائق ذات اﻟصلة و تعليقها
و خاﺻة اﻟفصل46.
و على اﻻمر عدد  1239ﻟﺴﻨة  2019مؤرخ ﻓﻲ  26ديﺴمﺒر
2019يتعلق بتﻨقيﺢ و اتمام اﻻمر عدد  821ﻟﺴﻨة  1999اﻟمؤرخ
ﻓﻲ  12اﻓريل  1999اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻻساسﻲ اﻟخاص
باﻟﺴلﻚ اﻟتقﻨﻲ اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعمومية.
و على اﻻمر عدد  1240ﻟﺴﻨة  2019مؤرخ ﻓﻲ  26ديﺴمﺒر
2019يتعلق بتﻨقيﺢ اﻻمر عدد  822ﻟﺴﻨة  1999اﻟمؤرخ ﻓﻲ 12
اﻓريل  1999اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟمطابقة بيﻦ درجات رتب اﻟﺴلﻚ
اﻟتقﻨﻲ اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعمومية و مﺴتويات اﻟتأجير.

و على اﻻمر اﻟحكومﻲ عدد  1241ﻟﺴﻨة  2019مؤرخ ﻓﻲ 26
ديﺴمﺒر  2019يتعلق بتﻨقيﺢ اﻻمر عدد  823ﻟﺴﻨة  1999اﻟمؤرخ
ﻓﻲ  12اﻓريل  1999اﻟمتعلق بﻀﺒﻂ نظام تأجير اﻟﺴلﻚ اﻟتقﻨﻲ
اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعمومية.
و على اﻟقرار تفويض ﻓﻲ اﻻمﻀاء باﻟحاﻟة اﻟمدنيةبتاريخ  12اﻓريل
2019يخص اﻟﺴيد :ﷴ بﻦ يونس وحادة تقﻨﻲ رئيﺴاﻟمصادق عليه
بتاريخ  20اﻓريل  2017مﻦ طرف سلطة اﻻشراف .
و على محﻀر جلﺴة عدد  01و عدد  01مكرر خاص باﻹجراءات
تركيز اﻟمجلس اﻟﺒلدي ﻟﺒلدية اﻟقصر بتاريخ  26جوان2018.
و على محﻀر جلﺴة اعادة انتخاب رئيس اﻟﺒلدية بتاريخ  26نوﻓمﺒر
2019مؤرخ ﻓﻲ 27نوﻓمﺒر2019.
قرر ما يلﻲ
اﻟفصل اﻻول :يلغى قرار اﻟتفويض ﻓﻲ اﻻمﻀاء باﻟحاﻟة اﻟمدنية
يخص اﻟﺴيد :ﷴ بﻦ يونس وحادة اﻟرتﺒة تقﻨﻲ رئيس اﻟصﻨﻒ
اﻟفرعﻲ" أ"1بﺒلدية اﻟقصر.
اﻟفصل اﻟثانﻲ :يدخل هذا اﻟقرار حيز اﻟﻨفاذ مﻦ تاريخ امﻀائه مﻦ
طرف رئيس اﻟﺒلدية.

اﻟفصل اﻟثاﻟث :يﻨشر باﻟجريدة اﻟرسمية ﻟلجماعات اﻟمحلية.
اﻟفصل اﻟرابع :اﻟكاتب اﻟعام ﻟلﺒلدية مكلﻒ بتﻨفيذ هذا اﻟقرار.

الجريدة الرسمية للجماعات المحلية ––  14أوت 2020

رئيس بلدية
عادل ﺿو
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