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باردو
مرﻧاق

قربﺔ
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قرار عدد  9ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  15ﺟاﻧﻔﻲ  2020يتعلق باحداث ﻟﺠﻨﺔ ﻟدراسﺔ مﻄاﻟﺐ اﻟربط باﻟشبكات
اﻟعموميﺔ وإسﻨاد اﻟتراخيص مﻊ اعتماد اﻟبﻄاقﺔ اﻟﻔﻨيﺔ

1777

قرار عدد  1ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  7ﻓيﻔري  2020يتعلق بقرار يتعلق بتﺴويﺔ وضعيﺔ اﻟمباﻧﻲ اﻟمﻨﺠزة و
اﻟمخاﻟﻔﺔ ﻟمثال اﻟتهيئﺔ ببلديﺔ باردو

1777

قرار عدد  1ﻟﺴﻨﺔ  2019مؤرخ ﻓﻲ  6أكتوبر  2019يتعلق بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات
ﻟلترقيﺔ اﻟى رتبﺔ مﺴتكتﺐ ادارة باﻟﺴلﻚ اﻻداري اﻟمشترك ﻟﻼدارات اﻟعموميﺔ ﻟﻔائدة اﻟبلديات
قرار عدد  2ﻟﺴﻨﺔ  2019مؤرخ ﻓﻲ  6أكتوبر  2019يتعلق بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات
ﻟلترقيﺔ اﻟى رتبﺔ تقﻨﻲ أول باﻟﺴلﻚ اﻟتقﻨﻲ اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ ﻟﻔائدة اﻟبلديات

1779

قرار عدد  15ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  18ﺟوان  2020يتعلق بقرار مﻦ رئيس بلديﺔ قربﺔ مؤرخ ﻓﻲ 19
ﺟوان  2020يتعلق بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ مهﻨدس معماري رئيس

1780

بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟﻔائدة بلديﺔ قربﺔ

1777

مؤرخ ﻓﻲ  18ﺟوان  2020يتعلق بقرار مﻦ رئيس بلديﺔ قربﺔ مؤرخ ﻓﻲ 19

تاكلﺴﺔ
اﻟكريﺐ

قرار عدد  16ﻟﺴﻨﺔ 2020
ﺟوان  2020يتعلق بﻔتﺢ مﻨاظرة داخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ مهﻨدس معماري رئيس بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ
اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟﻔائدة بلديﺔ قربﺔ
قرار عدد  17ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  18ﺟوان  2020يتعلق بقـرار مﻦ رئيس بلديﺔ قربﺔ مؤرخ ﻓﻲ 19
ﺟوان  2020يتعلق بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ مهﻨدس معماري عام بﺴلﻚ
اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟﻔائدة بلديﺔ قربﺔ
قرار عدد  18ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  18ﺟوان  2020يتعلق بقـرار مﻦ رئيس بلديﺔ قربﺔ مؤرخ ﻓﻲ 19
ﺟوان  2020يتعلق بﻔتﺢ مﻨاظرة داخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ مهﻨدس معماري عام بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ
اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟﻔائدة بلديﺔ قربﺔ

1784

مؤرخ ﻓﻲ  30ماي  2020يتعلق بقرار خاص بتحويل إعتمادات باﻟعﻨوان

1784

مؤرخ ﻓﻲ  8ﺟوان  2020يتعلق بقرار يتعلق باحداث ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨيﺔ ﻟرخص اﻟبﻨاء

1785

قرار عدد  22ﻟﺴﻨﺔ 2020
اﻟثاﻧﻲ( تعهد -صرف)
قرار عدد  13ﻟﺴﻨﺔ 2020

واﻟتقﺴيم واﻟهدم
اﻟقلعﺔ اﻟصغرى
قرار عدد  2ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  14ﺟاﻧﻔﻲ  2020يتعلق بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات
ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ كاتﺐ تصرف باﻟﺴلﻚ اﻹداري اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ باﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ
قرار عدد  3ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  14ﺟاﻧﻔﻲ  2020يتعلق بﻔتﺢ مﻨاظرة داخليﺔ باﻟملﻔـــات ﻟلترقيــﺔ إﻟى
رتبــﺔ كاتﺐ تصرف باﻟﺴلــﻚ اﻹداري اﻟمشتــرك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ ﻟﻔائدة بلديــﺔ اﻟقلعـــﺔ اﻟصغــرى بعﻨوان سﻨﺔ

2020.

قرار عدد  4ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  14ﺟاﻧﻔﻲ  2020يتعلق بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات
ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ كاتﺐ تصرف باﻟﺴلﻚ اﻹداري اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ باﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ.
قرار عدد  5ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  14ﺟاﻧﻔﻲ  2020يتعلق بﻔتﺢ مﻨاظرة داخليﺔ باﻟملﻔـــات ﻟلترقيــﺔ إﻟى
رتبــﺔ ملحق ادارة باﻟﺴلــﻚ اﻹداري اﻟمشتــرك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ ﻟﻔائدة بلديــﺔ اﻟقلعـــﺔ اﻟصغــرى بعﻨوان سﻨﺔ

ﺟمال
قصر هﻼل

ﻟمﻄﺔ

2020.

قرار عدد  2ﻟﺴﻨﺔ 2020

مؤرخ ﻓﻲ  14ﺟوان  2020يتعلق بﻀبط تعريﻔﺔ معاﻟيم كراء اﻟمعدات اﻟبلديﺔ

مداوﻻت عدد  16ﻟﺴﻨﺔ 2020

مؤرخ ﻓﻲ  18ﺟوان  2020يتعلق بإﻧهاء اﻟعمل باﻟقرارات اﻟمتعلقﺔ بتﻄبيق

اﻟحﺠر اﻟصحﻲ
مداوﻻت عدد  17ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  18ﺟوان  2020يتعلق بتعديل معيﻨات كراء اﻟمحﻼت اﻟبلديﺔ
ذات اﻟصبغﺔ اﻟتﺠاريﺔ
مداوﻻت عدد  18ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  18ﺟوان  2020يتعلق باﻟمصادقﺔ على ﻟزمﺔ خدمﺔ رﻓﻊ
اﻟﺴيارات و اﻟشاحﻨات اﻟمخاﻟﻔﺔ ﻟعﻼمات اﻟوقوف باﻟﻄريق اﻟعام

قرار عدد  1ﻟﺴﻨﺔ 2020

صفحــة 1776

مؤرخ ﻓﻲ  10ﺟوان  2020يتعلق بمقرر
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الجماعات المحلية

قرار بتاريخ  16ﺟاﻧﻔﻲ  2020واﻟمتعلق باحداث ﻟﺠﻨﺔ
ﻟدراسﺔ مﻄاﻟﺐ اﻟربط باﻟشبكات اﻟعموميﺔ وإسﻨاد اﻟتراخيص مﻊ
اعتماد اﻟبﻄاقﺔ اﻟﻔﻨيﺔ

إن رئيﺴﺔ بلديﺔ قرطاج بعد اﻹطﻼع ،

على اﻟقاﻧون اﻷساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨﺔ  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي
2018اﻟمتعلق بمﺠلﺔ اﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ
وعلى اﻟقاﻧون عدد  122ﻟﺴﻨﺔ  1994اﻟمؤرخ ﻓﻲ  28ﻧوﻓمبر
1994اﻟمتعلق بإصدار مﺠلﺔ اﻟتهيئﺔ اﻟترابيﺔ واﻟتعمير وعلى
ﺟميﻊ اﻟﻨصوص اﻟتﻲ ﻧقحته وتممته.
وعلى اﻷمر اﻟمؤرخ  15ﺟوان  1919بإحداث بلديﺔ قرطاج

وعلى اﻷمر عدد  1910ﻟﺴﻨﺔ  2006اﻟمؤرخ ﻓﻲ 10ﺟويليﺔ
2006اﻟمتعلق باﻟمصادقﺔ على مثال اﻟتهيئﺔ اﻟعمراﻧيﺔ ﻟبلديﺔ قرطاج

وعلى محﻀر ﺟلﺴﺔ اﻟدورة اﻟعاديﺔ اﻟرابعﺔ ﻟلمﺠلس اﻟبلدي اﻟمﻨعقد
بتاريخ  25ديﺴمبر 2019 .

قرر ما يلﻲ:

اﻟﻔصل اﻷول :تحدث ﻟﺠﻨﺔ ﻟدراسﺔ مﻄاﻟﺐ اﻟربط باﻟشبكات اﻟعموميﺔ
وإسﻨاد اﻟتراخيص مﻊ اعتماد اﻟبﻄاقﺔ اﻟﻔﻨيﺔ

اﻟﻔصل اﻟثاﻧﻲ  :تتركﺐ اﻟلﺠﻨﺔ مﻦ اﻟﺴيدات واﻟﺴادة اﻵتﻲ ذكرهم:
اﻟﺴيد صابر بﻦ ﻓرج  :رئيس

اﻟﺴيد سليمان اﻟقلﻲ :اﻟكاتﺐ اﻟعام ﻟلبلديﺔ  :عﻀو
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ممثل عﻦ اﻟشركﺔ اﻟوطﻨيﺔ ﻻستغﻼل وتوزيﻊ اﻟمياه :عﻀو
ممثل عﻦ اﻟمعهد اﻟوطﻨﻲ ﻟلتراث  :عﻀو

قرار عدد  9ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  15ﺟاﻧﻔﻲ  2020يتعلق
باحداث ﻟﺠﻨﺔ ﻟدراسﺔ مﻄاﻟﺐ اﻟربط باﻟشبكات اﻟعموميﺔ وإسﻨاد
اﻟتراخيص مﻊ اعتماد اﻟبﻄاقﺔ اﻟﻔﻨيﺔ

اﻟﺴيدة ريم اﻟمختاري  :عﻀو

ممثل عﻦ اﻟشركﺔ اﻟتوﻧﺴيﺔ ﻟلكهرباء واﻟغاز  :عﻀو
ممثل عﻦ اﻟديوان اﻟوطﻨﻲ ﻟلتﻄهير  :عﻀو

قرطاج

اﻟﺴيد اﻟمﻨصف بﻦ مﻨصور  :عﻀو

اﻟيد عياض عباس :مدير اﻹدارة اﻟﻔﻨيﺔ  :عﻀو

ممثل عﻦ اﻟمعتمديﺔ  :عﻀو

اﻟﻔصل اﻟثاﻟث  :يمكﻦ ﻟرئيس اﻟلﺠﻨﺔ استدعاء كل ﺷخص يرى ﻓائدة
ﻓﻲ حﻀوره ﻟلمشاركﺔ ﻓﻲ إعمال هذه اﻟلﺠﻨﺔ
اﻟﻔصل اﻟرابﻊ  :اﻟكاتﺐ اﻟعام ﻟلبلديﺔ مكلف بتﻨﻔيذ هذا اﻟقرار
رئيس بلديﺔ
حياة بيوض

-----------------باردو

قرار عدد  1ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  7ﻓيﻔري  2020يتعلق
بقرار يتعلق بتﺴويﺔ وضعيﺔ اﻟمباﻧﻲ اﻟمﻨﺠزة و اﻟمخاﻟﻔﺔ ﻟمثال اﻟتهيئﺔ
ببلديﺔ باردو
قرار يتعلق بتﺴويﺔ وضعيﺔ اﻟمباﻧﻲ اﻟمﻨﺠزة و اﻟمخاﻟﻔﺔ ﻟمثال اﻟتهيئﺔ
ببلديﺔ باردو بمقتﻀى مداوﻟﺔ اﻟمﺠلس اﻟبلدي ﻓﻲ ﺟلﺴته اﻻستثﻨائيﺔ
اﻟمﻨعقدة يوم اﻟﺴبت  08ﻓيﻔري2020
رئيس بلديﺔ
مﻨير اﻟتليلﻲ

-----------------ﻣرناق

قرار عدد  1ﻟﺴﻨﺔ  2019مؤرخ ﻓﻲ  6أكتوبر  2019يتعلق
بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ اﻟى رتبﺔ
مﺴتكتﺐ ادارة باﻟﺴلﻚ اﻻداري اﻟمشترك ﻟﻼدارات اﻟعموميﺔ ﻟﻔائدة
اﻟبلديات
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قـــــــــرار مﻦ رئيس بلديﺔ مرﻧاق مؤرخ ﻓﻲ  07أكتوبر 2019
يتعلق بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ اﻟى رتبﺔ
مﺴتكتﺐ إدارة باﻟﺴلﻚ اﻹداري اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ ﻟﻔائدة
اﻟبلديات.
ان رئيــس بلديــﺔ مرﻧــــاق ،

بعـــــد اﻻطﻼع على اﻟدستور،

وعلى اﻟقاﻧون اﻷساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨﺔ  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي
2018اﻟمتعلق بمﺠلﺔ اﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ.

وعلى اﻟقاﻧون عدد  112ﻟﺴﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1983اﻟمؤرخ ﻓﻲ 12
ديﺴمبر  1983اﻟمتعلق بﻀبط اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟعام ﻷعوان اﻟدوﻟﺔ
و اﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ و اﻟمؤسﺴات اﻟعموميﺔ ذات اﻟصبغﺔ اﻻداريﺔ و
على ﺟميﻊ اﻟﻨصوص اﻟتﻲ ﻧقحته أو تممته و خاصﺔ اﻟمرسوم عدد
89ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟمؤرخ ﻓﻲ  23سبتمبر2011.
وعلى اﻷمر عدد  408ﻟﺴﻨﺔ  1979اﻟمؤرخ ﻓﻲ  07ماي 1979
اﻟمتعلق بإحداث بلديﺔ مرﻧاق.

وعلى اﻷمر عدد  834ﻟﺴﻨﺔ  1998اﻟمؤرخ ﻓﻲ  13أﻓريل 1998

واﻟمتعلق بﻀبط اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟخاص باﻟﺴلﻚ اﻹداري اﻟمشترك
ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ وعلى ﺟميﻊ اﻟﻨصوص اﻟتﻲ ﻧقحته أو تممته
وخاصﺔ اﻷمر عدد  2362ﻟﺴﻨﺔ  2012اﻟمؤرخ ﻓﻲ  10أكتوبر

2012 .

وعلى اﻷمر اﻟرئاسﻲ عدد  107ﻟﺴﻨﺔ  2016اﻟمؤرخ ﻓﻲ  27أوت
2016اﻟمتعلق بتﺴميﺔ رئيس اﻟحكومﺔ و أعﻀائها.

وعلى اﻷمر اﻟرئاسﻲ عدد  125ﻟﺴﻨﺔ  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ 14
ﻧوﻓمبر  2018اﻟمتعلق بتﺴميﺔ أعﻀاء اﻟحكومﺔ.

وعلى اﻷمر عدد  291ﻟﺴﻨﺔ  2019اﻟمؤرخ ﻓﻲ  22مارس 2019

اﻟمتعلق بﻀبط صيغ و اﻟيات اﻻﻧتداب و اﻟترقيﺔ و اﻟترسيم باﻟبلديات

.

قـــــرر مـــــا يلـــــﻲ

اﻟﻔصل اﻷول :تﻨظم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ
مﺴتكتﺐ إدارة باﻟﺴلﻚ اﻹداري اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ وﻓقا
ﻷحكام هذا اﻟقرار.

اﻟﻔصل  2 :يمكﻦ أن يترﺷﺢ ﻟلمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى
رتبﺔ مﺴتكتﺐ إدارة باﻟﺴلﻚ اﻹداري اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ
اﻟمشار إﻟيه أعﻼه أعوان اﻻستقبال واﻟراقﻨون اﻟمﺴاعدون
اﻟمترسمون ﻓﻲ رتبهم واﻟمتوﻓر ﻓيهم ﺷرط خمس ) (5سﻨوات أقدميﺔ
على اﻷقل ﻓﻲ هذه اﻟرتبﺔ ﻓﻲ تاريخ ختم اﻟترﺷحات.

اﻟﻔصل  3 :تﻔتﺢ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات اﻟمشار إﻟيها أعﻼه
بقرار مﻦ رئيس بلديﺔ مرﻧاق وﻟﻔائدة اﻷعوان اﻟراﺟعيﻦ باﻟﻨظر إﻟى
بلديﺔ مرﻧاق دون سواهـــم.
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ويﻀبط هذا اﻟقرار :

عدد اﻟخﻄط اﻟمعروضﺔ ﻟلتﻨاظر ،تاريخ ﻏلق قائمﺔ اﻟترﺷحات ،-تاريخ إﺟتماع ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة ،

ﻟﻔصل  4 :يﺠﺐ على اﻟمترﺷحيﻦ ﻟلمﻨاظرة اﻟمشار إﻟيها أعﻼه أن
يودعوا مﻄاﻟﺐ ترﺷحهم ﻟدى بلديﺔ

مرﻧاق مصحوبﺔ باﻟوﺛائق اﻟتاﻟيﺔ :

تلخيص مﻔصل ومدعم باﻟحﺠﺞ اﻟﻼزمﺔ ﻟلخدمات اﻟمدﻧيﺔ واﻟعﺴكريﺔ
عﻨد اﻻقتﻀاء اﻟتﻲ قام بها اﻟمترﺷﺢ ويكون هذا اﻟتلخيص ممﻀى
مﻦ قبل رئيس اﻹدارة أو مﻦ يﻨوبه ،
ﻧﺴخﺔ مﻄابقﺔ ﻟﻸصلاﻟعموميﺔ

مﻦ قرار اﻧتداب اﻟمترﺷﺢ ﻓﻲ اﻟوظيﻔﺔ

-ﻧﺴخﺔ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ قرار تﺴميﺔ اﻟمترﺷﺢ ﻓﻲ اﻟرتبﺔ اﻟحاﻟيﺔ

ﻧﺴخﺔ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ اﻟقرار اﻟﻀابط ﻵخر حاﻟﺔ إداريﺔ ﻟلمعﻨﻲباﻷمر
-ﻧﺴخ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ اﻟشهائد اﻟعلميﺔ

ﻧﺴخ مﻦ اﻟقرارات اﻟمتعلقﺔ باﻟعقوبات اﻟتأديبيﺔ أو ﺷهادة تثبت خلواﻟملف اﻹداري ﻟلمعﻨﻲ باﻷمر مﻦ أي عقوبﺔ تأديبيﺔ خﻼل اﻟخمس
)(5سﻨوات اﻷخيرة اﻟﺴابقﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻓتﺢ اﻟمﻨاظرة.

ﻧﺴخ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ ﺷهائد اﻟدورات اﻟتكويﻨيﺔ او اﻟملتقيات اﻟتﻲﺷارك ﻓيها اﻟمترﺷﺢ وتم تﻨظيمها مﻦ قبل اﻹدارة مﻨذ اﻟتﺴميﺔ ﻓﻲ
رتبﺔ عون استقبال ،
ويرﻓض وﺟوبا كل مﻄلﺐ ترﺷﺢ يصل بعد تاريخ ﻏلق قائمﺔ
اﻟترﺷحات ويكون تاريخ اﻟتﺴﺠيل بمكتﺐ اﻟﻀبط دﻟيﻼ على معرﻓﺔ
تاريخ اﻹرسال.

اﻟﻔصل  5 :تﻀبط تركيبﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ اﻟمشار إﻟيها
أعﻼه بمقتﻀى قرار مﻦ وزير اﻟشؤون اﻟمحليﺔ واﻟبيئــﺔ وتتوﻟى هذه
اﻟلﺠﻨﺔ باﻟخصوص:

اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟترﺷحات واقتراح قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟمخول ﻟهم حقاﻟمشاركﺔ.
تقييم اﻟملﻔات وترتيﺐ اﻟمترﺷحيﻦ طبقا ﻟلمقاييس اﻟمحددة ﻓﻲاﻟغرض

-اقتراح قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟذيﻦ يمكﻦ قبوﻟهم.

اﻟﻔصل  6 :يتوﻟى اﻟرئيس اﻟمباﺷر ﻟلمترﺷﺢ إسﻨاد عدد تقييمﻲ
يتراوح بيﻦ اﻟصﻔر واﻟعشريﻦ ) ( 0-20يعبر عﻦ أدائه ﻟلمهام
اﻟمﻨوطﺔ بعهدته واﻧﻀباطه وإتقاﻧه ﻓﻲ أدائه ﻟعمله.
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اﻟﻔصل  7 :تتوﻟى ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ اﻟمشار إﻟيها أعﻼه تقييم
اﻟملﻔات اﻟمعروضﺔ طبقا ﻟلمقاييس اﻟتاﻟيــــﺔ :

-اﻷقدميﺔ اﻟعامﺔ ﻟلمترﺷﺢ

-اﻷقدميﺔ ﻓﻲ اﻟرتبﺔ ﻟلمترﺷﺢ

-اﻟشهائد أو اﻟمﺴتوى اﻟتعليمﻲ ﻟلمترﺷﺢ

اﻟتكويﻦ واﻟرسكلﺔ اﻟمﻨظميﻦ أو اﻟمرخص ﻓيهما مﻦ قبل اﻹدارة مﻨذاﻟتﺴميﺔ ﻓـﻲ رتبﺔ عون استقبال

-اﻟﺴيرة واﻟمواظبﺔ ﻟلخمس سﻨوات اﻷخيرة.

اﻟعدد اﻟتقييمﻲ اﻟمﺴﻨد مﻦ طرف اﻟرئيس اﻟمباﺷر ﻟلمترﺷﺢ واﻟمشاراﻟيه باﻟﻔصل  6أعﻼه.

ويمكﻦ ﻹعﻀاء ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة إضاﻓﺔ مقاييس أخرى تتﻼءم
وخصوصيﺔ رتبﺔ اﻟمترﺷﺢ وتﻀبط اﻟﻀوارب اﻟخاصﺔ باﻟمقاييس
اﻟمذكورة مﻦ قبل أعﻀاء اﻟلﺠﻨﺔ ويﺴﻨد إﻟى كل مقياس عدد يتراوح
بيﻦ ) (0واﻟعشريﻦ(20) .

اﻟﻔصل  8 :تتوﻟى ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟمشار إﻟيها أعﻼه تقييم اﻟملﻔات
اﻟمعروضﺔ عليها طبقا ﻷحكام هذا اﻟقرار وترتيﺐ اﻟمترﺷحيﻦ حﺴﺐ
اﻟﺠدارة طبقا ﻟمﺠموع اﻷعداد اﻟمتحصل عليها وﻓﻲ حاﻟﺔ اﻟتﺴاوي
تعﻄى اﻷوﻟويﺔ حﺴﺐ اﻷقدميﺔ ﻓﻲ اﻟرتبﺔ وإذا تﺴاوت أقدميتهم
تعﻄى اﻷوﻟويﺔ ﻷكبرهم سﻨا.
اﻟﻔصل  9 :تﻀبط قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟمقبوﻟيﻦ ﻧهائيا ﻓﻲ اﻟمﻨاظرة
اﻟمشار إﻟيها أعﻼه مﻦ قبل رئيس بلديﺔ مرﻧاق وباقتراح مﻦ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟمﻨاظرة.
اﻟﻔصل  10 :يﻨشر هذا اﻟقرار باﻟﺠريدة اﻟرسميﺔ ﻟلﺠماعات
اﻟمحليﺔ واﻟبوابﺔ اﻹﻟكتروﻧيﺔ ﻟلﺠماعات اﻟمحليﺔ واﻟموقﻊ اﻹﻟكتروﻧﻲ
ﻟلبلديــــﺔ.

مرﻧاق ﻓﻲ  07 ،أكتوبر 2019

رئيس بلديﺔ
عمر اﻟحرباوي

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

قرار عدد  2ﻟﺴﻨﺔ  2019مؤرخ ﻓﻲ  6أكتوبر  2019يتعلق
بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ اﻟى رتبﺔ تقﻨﻲ
أول باﻟﺴلﻚ اﻟتقﻨﻲ اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ ﻟﻔائدة اﻟبلديات

قـــــــــرار مﻦ رئيس بلديﺔ مرﻧاق مؤرخ ﻓﻲ  07أكتوبر 2019

يتعلق بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ اﻟى رتبﺔ
تقﻨﻲ أول باﻟﺴلﻚ اﻟتقﻨﻲ اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ ﻟﻔائدة اﻟبلديات

.

إن رئيــس بلديــﺔ مرﻧــــاق ،
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بعـــــد اﻻطﻼع على اﻟدستور،

وعلى اﻟقاﻧون اﻷساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨﺔ  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي
2018اﻟمتعلق بمﺠلﺔ اﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ.

وعلى اﻟقاﻧون عدد  112ﻟﺴﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1983اﻟمؤرخ ﻓﻲ 12
ديﺴمبر  1983اﻟمتعلق بﻀبط اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟعام ﻷعوان اﻟدوﻟﺔ

و اﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ و اﻟمؤسﺴات اﻟعموميﺔ ذات اﻟصبغﺔ اﻻداريﺔ و
على ﺟميﻊ اﻟﻨصوص اﻟتﻲ ﻧقحته أو تممته و خاصﺔ اﻟمرسوم عدد
89ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟمؤرخ ﻓﻲ  23سبتمبر2011.

وعلى اﻷمر عدد  408ﻟﺴﻨﺔ  1979اﻟمؤرخ ﻓﻲ  07ماي 1979
.
اﻟمتعلق بإحداث بلديﺔ مرﻧاق

وعلى اﻷمر عدد  821ﻟﺴﻨﺔ  1999اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12أﻓريل 1999

اﻟمتعلق بﻀبط اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟخاص باﻟﺴلﻚ اﻟتقﻨﻲ اﻟمشترك
ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ و على ﺟميﻊ اﻟﻨصوص اﻟتﻲ ﻧقحته أو تممته و
خاصﺔ اﻷمر عدد  114ﻟﺴﻨﺔ  2009اﻟمؤرخ ﻓﻲ  21ﺟاﻧﻔﻲ

2009 .

وعلى اﻷمر اﻟرئاسﻲ عدد  107ﻟﺴﻨﺔ  2016اﻟمؤرخ ﻓﻲ  27أوت
2016اﻟمتعلق بتﺴميﺔ رئيس اﻟحكومﺔ و أعﻀائها.

وعلى اﻷمر اﻟرئاسﻲ عدد  125ﻟﺴﻨﺔ  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ 14
ﻧوﻓمبر  2018اﻟمتعلق بتﺴميﺔ أعﻀاء اﻟحكومﺔ.

وعلى اﻷمر عدد  291ﻟﺴﻨﺔ  2019اﻟمؤرخ ﻓﻲ  22مارس 2019

اﻟمتعلق بﻀبط صيغ و اﻟيات اﻻﻧتداب و اﻟترقيﺔ و اﻟترسيم باﻟبلديات

.

قـــــرر مـــــا يلـــــﻲ

اﻟﻔصل اﻷول  :تﻨظم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ
تقﻨﻲ أول باﻟﺴلﻚ اﻟتقﻨﻲ اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ وﻓقا ﻷحكام هذا
اﻟقرار.

اﻟﻔصل  2 :يمكﻦ أن يترﺷﺢ ﻟلمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى
رتبﺔ تقﻨﻲ أول باﻟﺴلﻚ اﻟتقﻨﻲ اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ اﻟتقﻨييون
اﻟمترسمون ﻓﻲ رتبهم واﻟمتوﻓر ﻓيهم ﺷرط خمس ) (5سﻨوات أقدميﺔ
على اﻷقل ﻓﻲ هذه اﻟرتبﺔ ﻓﻲ تاريخ ختم اﻟترﺷحات.

اﻟﻔصل  3 :تﻔتﺢ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات اﻟمشار إﻟيها أعﻼه
بقرار مﻦ رئيس بلديﺔ مرﻧاق وﻟﻔائدة اﻷعوان اﻟراﺟعيﻦ باﻟﻨظر إﻟى
بلديﺔ مرﻧاق دون سواهـــم.

ويﻀبط هذا اﻟقرار :

عدد اﻟخﻄط اﻟمعروضﺔ ﻟلتﻨاظر ،تاريخ ﻏلق قائمﺔ اﻟترﺷحات ،-تاريخ إﺟتماع ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة ،

ﻟﻔصل  4 :يﺠﺐ على اﻟمترﺷحيﻦ ﻟلمﻨاظرة اﻟمشار إﻟيها أعﻼه أن
يودعوا مﻄاﻟﺐ ترﺷحهم ﻟدى بلديﺔ
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مرﻧاق مصحوبﺔ باﻟوﺛائق اﻟتاﻟيﺔ :

تلخيص مﻔصل ومدعم باﻟحﺠﺞ اﻟﻼزمﺔ ﻟلخدمات اﻟمدﻧيﺔ واﻟعﺴكريﺔ
اﻟتﻲ قام بها اﻟمترﺷﺢ ويكون هذا اﻟتلخيص ممﻀى مﻦ قبل رئيس
اﻹدارة أو مﻦ يﻨوبه ،

ﻧﺴخﺔ مﻄابقﺔ ﻟﻸصلاﻟعموميﺔ

مﻦ قرار اﻧتداب اﻟمترﺷﺢ ﻓﻲ اﻟوظيﻔﺔ

-ﻧﺴخﺔ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ قرار تﺴميﺔ اﻟمترﺷﺢ ﻓﻲ اﻟرتبﺔ اﻟحاﻟيﺔ

ﻧﺴخﺔ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ اﻟقرار اﻟﻀابط ﻵخر حاﻟﺔ إداريﺔ ﻟلمعﻨﻲباﻷمر
-ﻧﺴخ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ اﻟشهائد اﻟعلميﺔ

ﻧﺴخ مﻦ اﻟقرارات اﻟمتعلقﺔ باﻟعقوبات اﻟتأديبيﺔ أو ﺷهادة تثبت خلواﻟملف اﻹداري ﻟلمعﻨﻲ باﻷمر مﻦ أي عقوبﺔ تأديبيﺔ خﻼل اﻟخمس
)(5سﻨوات اﻷخيرة اﻟﺴابقﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻓتﺢ اﻟمﻨاظرة.

ﻧﺴخ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ ﺷهائد اﻟدورات اﻟتكويﻨيﺔ او اﻟملتقيات اﻟتﻲﺷارك ﻓيها اﻟمترﺷﺢ وتم تﻨظيمها مﻦ قبل اﻹدارة مﻨذ اﻟتﺴميﺔ ﻓﻲ
رتبﺔ تقﻨﻲ ،
ويرﻓض وﺟوبا كل مﻄلﺐ ترﺷﺢ يصل بعد تاريخ ﻏلق قائمﺔ
اﻟترﺷحات ويكون تاريخ اﻟتﺴﺠيل بمكتﺐ اﻟﻀبط دﻟيﻼ على معرﻓﺔ
تاريخ اﻹرسال.
اﻟﻔصل  5 :تﻀبط تركيبﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ اﻟمشار إﻟيها
أعﻼه بمقتﻀى قرار مﻦ وزير اﻟشؤون اﻟمحليﺔ واﻟبيئــــﺔ.

وتتوﻟى هذه اﻟلﺠﻨﺔ باﻟخصوص:

اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟترﺷحات واقتراح قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟمخول ﻟهم حقاﻟمشاركﺔ
تقييم اﻟملﻔات وترتيﺐ اﻟمترﺷحيﻦ طبقا ﻟلمقاييس اﻟمحددة ﻓﻲاﻟغرض
-اقتراح قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟذيﻦ يمكﻦ قبوﻟهم

اﻟﻔصل  6 :يتوﻟى اﻟرئيس اﻟمباﺷر ﻟلمترﺷﺢ إسﻨاد عدد تقييمﻲ
يتراوح بيﻦ اﻟصﻔر واﻟعشريﻦ ) ( 0-20يعبر عﻦ أدائه ﻟلمهام
اﻟمﻨوطﺔ بعهدته واﻧﻀباطه وإتقاﻧه ﻓﻲ أدائه ﻟعمله.

اﻟﻔصل  7 :تﻀبط مقاييس تقييم ملﻔات اﻟمترﺷحيﻦ كمايلـــﻲ :

-اﻷقدميﺔ اﻟعامﺔ ﻟلمترﺷﺢ

-اﻷقدميﺔ ﻓﻲ اﻟرتبﺔ ﻟلمترﺷﺢ

-اﻟشهائد أو اﻟمﺴتوى اﻟتعليمﻲ ﻟلمترﺷﺢ

اﻟتكويﻦ واﻟملتقيات اﻟمﻨظميﻦ أو اﻟمرخص ﻓيهما مﻦ قبل اﻹدارةمﻨذ اﻟتﺴميﺔ ﻓـﻲ رتبﺔ تقﻨﻲ
-اﻟﺴيرة واﻟمواظبﺔ
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اﻟعدد اﻟتقييمﻲ اﻟمﺴﻨد مﻦ طرف اﻟرئيس اﻟمباﺷر ﻟلمترﺷﺢ واﻟمشاراﻟيه باﻟﻔصل  6أعﻼه.

ويﺴﻨد إﻟى كل مقياس عدد يتراوح بيﻦ اﻟصﻔر ) (0واﻟعشريﻦ )(20
وتﻀبط اﻟﻀوارب اﻟخاصﺔ باﻟمقاييس مﻦ قبل أعﻀاء ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة
.

اﻟﻔصل  8 :تتوﻟى ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟمشار إﻟيها أعﻼه تقييم اﻟملﻔات

اﻟمعروضﺔ عليها طبقا ﻷحكام هذا اﻟقرار وترتيﺐ اﻟمترﺷحيﻦ حﺴﺐ
اﻟﺠدارة باﻹعتماد على مﺠموع اﻷعداد اﻟمتحصل عليها وإذا تحصل

مترﺷحان أو عدة مترﺷحيﻦ على ﻧﻔس اﻟمﺠموع مﻦ اﻟﻨقاط تكون

اﻷوﻟويﺔ ﻷقدمهم ﻓﻲ اﻟرتبﺔ وإذا تﺴاوت هذه اﻷقدميﺔ تعﻄى اﻷوﻟويﺔ

ﻷكبرهم سﻨا.

اﻟﻔصل  9 :تﻀبط قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟمقبوﻟيﻦ ﻧهائيا ﻓﻲ اﻟمﻨاظرة
اﻟمشار إﻟيها أعﻼه مﻦ قبل رئيس بلديﺔ مرﻧاق وباقتراح مﻦ ﻟﺠﻨﺔ

اﻟمﻨاظرة.

اﻟﻔصل  10 :يﻨشر هذا اﻟقرار باﻟﺠريدة اﻟرسميﺔ ﻟلﺠماعات
اﻟمحليﺔ واﻟبوابﺔ اﻹﻟكتروﻧيﺔ ﻟلﺠماعات اﻟمحليﺔ واﻟموقﻊ اﻹﻟكتروﻧﻲ
ﻟلبلديــــﺔ.

مرﻧاق ﻓﻲ  07 ،أكتوبر 2019

رئيس بلديﺔ
عمر اﻟحرباوي

-----------------قربﺔ

قرار عدد  15ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  18ﺟوان  2020يتعلق
بقرار مﻦ رئيس بلديﺔ قربﺔ مؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوان  2020يتعلق
بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ
مهﻨدس معماري رئيس بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟﻔائدة
بلديﺔ قربﺔ
قرار مﻦ رئيس بلديﺔ قربﺔ مؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوان  2020يتعلق
بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ
مهﻨدس معماري رئيس بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟﻔائدة
بلديﺔ قربﺔ
إن رئيس بلديﺔ قربﺔ،

بعد اطﻼعه على اﻟدستور،

وعلى اﻟقاﻧون اﻷساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨﺔ  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي
2018اﻟمتعلق بمﺠلﺔ اﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ.
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وعلى اﻟقاﻧون عدد  112ﻟﺴﻨﺔ  1983اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12ديﺴمبر
1983اﻟمتعلق بﻀبط اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟعام ﻷعوان اﻟدوﻟﺔ
واﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ واﻟمؤسﺴات اﻟعموميﺔ ذات اﻟصبغﺔ اﻹداريﺔ
وعلى ﺟميﻊ اﻟﻨصوص اﻟتﻲ ﻧقحته أو تممته وخاصﺔ اﻟمرسوم عدد
 89ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟمؤرخ ﻓﻲ  23سبتمبر2011.
وعلى اﻷمر عدد  1569ﻟﺴﻨﺔ  1999اﻟمؤرخ ﻓﻲ  15ﺟويليﺔ
1999اﻟمتعلق بﻀبط اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟخاص بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ
اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة.

وعلى اﻷمر عدد  291ﻟﺴﻨﺔ  2019اﻟمؤرخ ﻓﻲ  22مارس 2019
اﻟمتعلق بﻀبط صيغ واﻟيات اﻻﻧتداب واﻟترقيﺔ واﻟترسيم باﻟبلديات.

وعلى اﻷمر اﻟرئاسﻲ عدد  19ﻟﺴﻨﺔ  2020اﻟمؤرخ ﻓﻲ  27ﻓيﻔري
2020اﻟمتعلق بتﺴميﺔ رئيس اﻟحكومﺔ وأعﻀائها .

قرر ما يلﻲ:

اﻟﻔصل اﻷول  :تﻨظم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ
مهﻨدس معماري رئيس بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة وﻓقا
ﻷحكام هذا اﻟقرار.

اﻟﻔصل  2 :يمكﻦ أن يترﺷﺢ ﻟلمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى
رتبﺔ مهﻨدس معماري رئيس بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة
اﻟمهﻨدسون اﻟمعماريون اﻷوﻟون اﻟمترسمون ﻓﻲ رتبهم واﻟمتوﻓر ﻓيهم
ﺷرط خمس ) (5سﻨوات اقدميﺔ على اﻷقل ﻓﻲ هذه اﻟرتبﺔ ﻓﻲ تاريخ
ختم اﻟترﺷحات.
اﻟﻔصل  3 :تﻔتﺢ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات اﻟمشار إﻟيها أعﻼه

بقرار مﻦ رئيس بلديﺔ قربﺔ وﻟﻔائدة اﻷعوان اﻟراﺟعيﻦ باﻟﻨظر إﻟى

بلديﺔ قربﺔ دون سواهم.
ويﻀبط هذا اﻟقرار:

ويكون هذا اﻟتقرير مصحوبا بمﻼحظات رئيس اﻹدارة اﻟتﻲ يﻨتمﻲ
إﻟيها اﻟمترﺷﺢ.

يتوﻟى رئيس اﻹدارة اﻟتﻲ يﻨتمﻲ إﻟيها اﻟمترﺷﺢ إسﻨاد عدد يتراوح
بيﻦ صﻔر ) (0وعشريﻦ ) (0تقييما ﻟﻸﻧشﻄﺔ اﻟتﻲ قام بها اﻟمترﺷﺢ
خﻼل اﻟﺴﻨتيﻦ اﻷخيرتيﻦ اﻟﺴابقتيﻦ ﻟتاريخ ختم قائمﺔ اﻟترﺷحات
باﻻعتماد على:

-تﻨظيم اﻟعمل.

-ﻧوعيﺔ اﻟخدمﺔ.

-أعمال اﻟتكويﻦ واﻟتاطير واﻟبحوث.

-اﻷعمال اﻟمﻨﺠزة واﻟﻨتائﺞ اﻟمتحصل عليها.

ويرﻓض وﺟوبا كل مﻄلﺐ ترﺷﺢ يصل بعد تاريخ ﻏلق قائمﺔ
اﻟترﺷحات ويكون تاريخ اﻟتﺴﺠيل بمكتﺐ اﻟﻀبط دﻟيﻼ على معرﻓﺔ
تاريخ اﻹرسال.

اﻟﻔصل  5 :تﻀبط تركيبﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ اﻟمشار إﻟيها أعﻼه
بمقتﻀى قرار مﻦ وزير اﻟشؤون اﻟمحليﺔ.

وتتوﻟى هذه اﻟلﺠﻨﺔ باﻟخصوص:

اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟترﺷحات واقتراح قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟمخول ﻟهم حقاﻟمشاركﺔ.
تقديم اﻟملﻔات وترتيﺐ اﻟمترﺷحيﻦ طبقا ﻟلمقاييس اﻟمحددة ﻓﻲاﻟغرض.

-اقتراح قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟذيﻦ يمكﻦ قبوﻟهم.

اﻟﻔصل  6 :يتوﻟى اﻟرئيس اﻟمباﺷر ﻟلمترﺷﺢ إسﻨاد عدد تقييمﻲ
يتراوح بيﻦ اﻟصﻔر واﻟعشريﻦ ) (0-20يعبر عﻦ أدائه ﻟلمهام
اﻟمﻨوطﺔ بعهدته واﻧﻀباطه وإتقاﻧه ﻓﻲ أدائه ﻟعمله.

-عدد اﻟخﻄط اﻟمعروضﺔ ﻟلتﻨاظر.

اﻟﻔصل  7 :تﻀبط مقاييس تقييم ملﻔات اﻟمترﺷحيﻦ كما يلﻲ:

اﻟﻔصل  4 :يﺠﺐ على اﻟمترﺷحيﻦ ﻟلمﻨاظرة اﻟمشار إﻟيها أعﻼه أن

-اﻟشهائد أو اﻟمﺴتوى اﻟتعليمﻲ ﻟلمترﺷﺢ.

ملف يحتوي على اﻟوﺛائق اﻟمبيﻨﺔ ﻟلخدمات اﻟتﻲ قام بها اﻟمترﺷﺢباﻹدارة.

-اﻟﺴيرة واﻟمواظبﺔ.

-تاريخ ﻏلق قائمﺔ اﻟترﺷحات.

-تاريخ اﺟتماع ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة.

يودعوا مﻄاﻟﺐ ترﺷحهم ﻟدى بلديﺔ قربﺔ مصحوبﺔ باﻟوﺛائق اﻟتاﻟيﺔ:
-سيرة ذاتيﺔ.

تقرير يتم إعداده مﻦ قبل اﻟمترﺷﺢ يتﻀمﻦ اﻷﻧشﻄﺔ اﻟتﻲ قام بهاخﻼل اﻟﺴﻨتيﻦ اﻷخيرتيﻦ اﻟﺴابقتيﻦ ﻟتاريخ ختم قائمﺔ اﻟترﺷحات

(اﻟمشاركﺔ ﻓﻲ ملتقيات  ،محاضرات )...وعﻨد اﻻقتﻀاء ﻧﺴخﺔ مﻦ

اﻷعمال واﻟبحوث واﻟمﻨشورات.
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-اﻻقدميﺔ اﻟعامﺔ ﻟلمترﺷﺢ.

-اﻻقدميﺔ ﻓﻲ اﻟرتبﺔ ﻟلمترﺷﺢ.

اﻟتكويﻦ واﻟملتقيات اﻟمﻨظميﻦ أو اﻟمرخص ﻓيهما مﻦ قبل اﻹدارةمﻨذ اﻟتﺴميﺔ ﻓﻲ رتبﺔ مهﻨدس معماري أول.

-تقرير اﻟﻨشاط اﻟمشار إﻟيه باﻟﻔصل  4أعﻼه.

اﻟعدد اﻟتقييمﻲ اﻟمﺴﻨد مﻦ طرف اﻟرئيس اﻟمباﺷر ﻟلمترﺷﺢ واﻟمشارإﻟيه باﻟﻔصل  6أعﻼه.

ويمكﻦ ﻷعﻀاء ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة إضاﻓﺔ مقاييس أخرى تتﻼءم

وخصوصيﺔ رتبﺔ اﻟمترﺷﺢ وتﻀبط اﻟﻀوارب اﻟخاصﺔ باﻟمقاييس
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اﻟمذكورة مﻦ قبل أعﻀاء اﻟلﺠﻨﺔ ويﺴﻨد إﻟى كل مقياس عدد يتراوح

بيﻦ اﻟصﻔر ) (0واﻟعشريﻦ(20) .

اﻟﻔصل  8 :تتوﻟى ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟمشار إﻟيها أعﻼه تقييم اﻟملﻔات

اﻟمعروضﺔ عليها طبقا ﻷحكام هذا اﻟقرار وترتيﺐ اﻟمترﺷحيﻦ حﺴﺐ
اﻟﺠدارة باﻻعتماد على مﺠموع اﻷعداد اﻟمتحصل عليها وإذا تحصل

مترﺷحان أو عدة مترﺷحيﻦ على ﻧﻔس اﻟمﺠموع مﻦ اﻟﻨقاط تكون

اﻷوﻟويﺔ ﻷقدمهم ﻓﻲ اﻟرتبﺔ وإذا تﺴاوت هذه اﻻقدميﺔ تعﻄى اﻷوﻟويﺔ

ﻷكبرهم سﻨا.

اﻟﻔصل  9 :تﻀبط قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟمقبوﻟيﻦ ﻧهائيا ﻓﻲ اﻟمﻨاظرة
اﻟمشار إﻟيها أعﻼه مﻦ قبل رئيس بلديﺔ قربﺔ وباقتراح مﻦ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟمﻨاظرة.

اﻟﻔصل  10 :يﻨشر هذا اﻟقرار باﻟرائد اﻟرسمﻲ ﻟلﺠمهوريﺔ اﻟتوﻧﺴيﺔ.
قربﺔ ﻓـــﻲ  : 19ﺟوان2020

رئيس بلديﺔ
عبد اﻟلﻄيف بوطريف

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

قرار عدد  16ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  18ﺟوان  2020يتعلق
بقرار مﻦ رئيس بلديﺔ قربﺔ مؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوان  2020يتعلق بﻔتﺢ
مﻨاظرة داخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ مهﻨدس معماري رئيس
بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟﻔائدة بلديﺔ قربﺔ

قرار مﻦ رئيس بلديﺔ قربﺔ مؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوان  2020يتعلق
بﻔتﺢ مﻨاظرة داخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ مهﻨدس معماري
رئيس بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟﻔائدة بلديﺔ قربﺔ
إن رئيس بلديﺔ قربﺔ،

بعد اطﻼعه على اﻟدستور،

وعلى اﻟقاﻧون اﻷساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨﺔ  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي
2018اﻟمتعلق بمﺠلﺔ اﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ.

وعلى اﻟقاﻧون عدد  112ﻟﺴﻨﺔ  1983اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12ديﺴمبر
1983اﻟمتعلق بﻀبط اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟعام ﻷعوان اﻟدوﻟﺔ
واﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ واﻟمؤسﺴات اﻟعموميﺔ ذات اﻟصبغﺔ اﻹداريﺔ
وعلى ﺟميﻊ اﻟﻨصوص اﻟتﻲ ﻧقحته أو تممته وخاصﺔ اﻟمرسوم
عدد 89ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟمؤرخ ﻓﻲ  23سبتمبر2011.

وعلى اﻷمر اﻟمؤرخ ﻓﻲ  31ديﺴمبر  1957اﻟمتعلق بإحداث بلديﺔ
قربﺔ.
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وعلى اﻷمر عدد  1569ﻟﺴﻨﺔ  1999اﻟمؤرخ ﻓﻲ  15ﺟويليﺔ
1999اﻟمتعلق بﻀبط اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟخاص بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ
اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة.

وعلى اﻷمر عدد  291ﻟﺴﻨﺔ  2019اﻟمؤرخ ﻓﻲ  22مارس 2019
اﻟمتعلق بﻀبط صيغ واﻟيات اﻻﻧتداب واﻟترقيﺔ واﻟترسيم باﻟبلديات.

وعلى اﻷمر اﻟرئاسﻲ عدد  19ﻟﺴﻨﺔ  2020اﻟمؤرخ ﻓﻲ  27ﻓيﻔري
2020اﻟمتعلق بتﺴميﺔ رئيس اﻟحكومﺔ وأعﻀائها .

وعلى قرار اﻟﺴيد رئيس بلديﺔ قربﺔ اﻟمؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوان 2020

اﻟمتعلق بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى
رتبﺔ مهﻨدس معماري رئيس بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة.

قرر ما يلﻲ:

اﻟﻔصل اﻷول  :تﻔتﺢ ببلديﺔ قربﺔ يوم  24أوت  2020واﻷيام
اﻟمواﻟيﺔ مﻨاظرة داخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبــــــــﺔ مهﻨدس
معماري رئيس بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة بعﻨوان سﻨﺔ

2020.

اﻟﻔصل  2 :حدد عدد اﻟخﻄط اﻟمراد سد ﺷغورها بخﻄﺔ واحدة

(01).

اﻟﻔصل  3 :يقﻊ ختم قائمﺔ اﻟترﺷحات يوم  24ﺟويليﺔ2020.
قربﺔ ﻓـــﻲ  : 19ﺟــوان2020

رئيس بلديﺔ
عبد اﻟلﻄيف بوطريف

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

قرار عدد  17ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  18ﺟوان  2020يتعلق
بقـرار مﻦ رئيس بلديﺔ قربﺔ مؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوان  2020يتعلق
بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ
مهﻨدس معماري عام بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟﻔائدة بلديﺔ
قربﺔ
قـرار مﻦ رئيس بلديﺔ قربﺔ مؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوان  2020يتعلق
بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ
مهﻨدس معماري عام بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟﻔائدة بلديﺔ
قربﺔ
إن رئيس بلديﺔ قربﺔ،

بعد اطﻼعه على اﻟدستور،

وعلى اﻟقاﻧون اﻷساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨﺔ  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي
2018اﻟمتعلق بمﺠلﺔ اﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ.
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وعلى اﻟقاﻧون عدد  112ﻟﺴﻨﺔ  1983اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12ديﺴمبر
1983اﻟمتعلق بﻀبط اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟعام ﻷعوان اﻟدوﻟﺔ
واﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ واﻟمؤسﺴات اﻟعموميﺔ ذات اﻟصبغﺔ اﻹداريﺔ
وعلى ﺟميﻊ اﻟﻨصوص اﻟتﻲ ﻧقحته أو تممته وخاصﺔ اﻟمرسوم عدد
 89ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟمؤرخ ﻓﻲ  23سبتمبر2011.
وعلى اﻷمر عدد  1569ﻟﺴﻨﺔ  1999اﻟمؤرخ ﻓﻲ  15ﺟويليﺔ
1999اﻟمتعلق بﻀبط اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟخاص بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ
اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة.

وعلى اﻷمر عدد  291ﻟﺴﻨﺔ  2019اﻟمؤرخ ﻓﻲ  22مارس 2019
اﻟمتعلق بﻀبط صيغ واﻟيات اﻻﻧتداب واﻟترقيﺔ واﻟترسيم باﻟبلديات.

وعلى اﻷمر اﻟرئاسﻲ عدد  19ﻟﺴﻨﺔ  2020اﻟمؤرخ ﻓﻲ  27ﻓيﻔري
2020اﻟمتعلق بتﺴميﺔ رئيس اﻟحكومﺔ وأعﻀائها .

قرر ما يلﻲ:

اﻟﻔصل اﻷول  :تﻨظم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ
مهﻨدس معماري عام بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة وﻓقا
ﻷحكام هذا اﻟقرار.

اﻟﻔصل  2 :يمكﻦ أن يترﺷﺢ ﻟلمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى
رتبﺔ مهﻨدس معماري عام بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة
اﻟمهﻨدسون اﻟمعماريون اﻟرؤساء اﻟمترسمون ﻓﻲ رتبهم واﻟمتوﻓر ﻓيهم
ﺷرط خمس ) (5سﻨوات اقدميﺔ على اﻷقل ﻓﻲ هذه اﻟرتبﺔ ﻓﻲ تاريخ
ختم اﻟترﺷحات.

اﻟﻔصل  3 :تﻔتﺢ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات اﻟمشار إﻟيها أعﻼه
بقرار مﻦ رئيس بلديﺔ قربﺔ وﻟﻔائدة اﻷعوان اﻟراﺟعيﻦ باﻟﻨظر إﻟى
بلديﺔ قربﺔ دون سواهم.

ويﻀبط هذا اﻟقرار:

-عدد اﻟخﻄط اﻟمعروضﺔ ﻟلتﻨاظر.

يتوﻟى رئيس اﻹدارة اﻟتﻲ يﻨتمﻲ إﻟيها اﻟمترﺷﺢ إسﻨاد عدد يتراوح
بيﻦ صﻔر ) (0وعشريﻦ ) (0تقييما ﻟﻸﻧشﻄﺔ اﻟتﻲ قام بها اﻟمترﺷﺢ
خﻼل اﻟﺴﻨتيﻦ اﻷخيرتيﻦ اﻟﺴابقتيﻦ ﻟتاريخ ختم قائمﺔ اﻟترﺷحات
باﻻعتماد على:

-تﻨظيم اﻟعمل.

-ﻧوعيﺔ اﻟخدمﺔ.

-أعمال اﻟتكويﻦ واﻟتاطير واﻟبحوث.

-اﻷعمال اﻟمﻨﺠزة واﻟﻨتائﺞ اﻟمتحصل عليها.

ويرﻓض وﺟوبا كل مﻄلﺐ ترﺷﺢ يصل بعد تاريخ ﻏلق قائمﺔ
اﻟترﺷحات ويكون تاريخ اﻟتﺴﺠيل بمكتﺐ اﻟﻀبط دﻟيﻼ على معرﻓﺔ
تاريخ اﻹرسال.

اﻟﻔصل  5 :تﻀبط تركيبﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ اﻟمشار إﻟيها أعﻼه
بمقتﻀى قرار مﻦ وزير اﻟشؤون اﻟمحليﺔ.

وتتوﻟى هذه اﻟلﺠﻨﺔ باﻟخصوص:

اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟترﺷحات واقتراح قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟمخول ﻟهم حقاﻟمشاركﺔ.
تقديم اﻟملﻔات وترتيﺐ اﻟمترﺷحيﻦ طبقا ﻟلمقاييس اﻟمحددة ﻓﻲاﻟغرض.

-اقتراح قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟذيﻦ يمكﻦ قبوﻟهم.

اﻟﻔصل  6 :يتوﻟى اﻟرئيس اﻟمباﺷر ﻟلمترﺷﺢ إسﻨاد عدد تقييمﻲ
يتراوح بيﻦ اﻟصﻔر واﻟعشريﻦ ) (0-20يعبر عﻦ أدائه ﻟلمهام
اﻟمﻨوطﺔ بعهدته واﻧﻀباطه وإتقاﻧه ﻓﻲ أدائه ﻟعمله.

اﻟﻔصل  7 :تﻀبط مقاييس تقييم ملﻔات اﻟمترﺷحيﻦ كما يلﻲ:

-اﻻقدميﺔ اﻟعامﺔ ﻟلمترﺷﺢ.

-تاريخ ﻏلق قائمﺔ اﻟترﺷحات.

-تاريخ اﺟتماع ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة.

اﻟﻔصل  4 :يﺠﺐ على اﻟمترﺷحيﻦ ﻟلمﻨاظرة اﻟمشار إﻟيها أعﻼه أن
يودعوا مﻄاﻟﺐ ترﺷحهم ﻟدى بلديﺔ قربﺔ مصحوبﺔ باﻟوﺛائق اﻟتاﻟيﺔ:

-سيرة ذاتيﺔ.

ملف يحتوي على اﻟوﺛائق اﻟمبيﻨﺔ ﻟلخدمات اﻟتﻲ قام بها اﻟمترﺷﺢباﻹدارة.

تقرير يتم إعداده مﻦ قبل اﻟمترﺷﺢ يتﻀمﻦ اﻷﻧشﻄﺔ اﻟتﻲ قام بهاخﻼل اﻟﺴﻨتيﻦ اﻷخيرتيﻦ اﻟﺴابقتيﻦ ﻟتاريخ ختم قائمﺔ اﻟترﺷحات
(اﻟمشاركﺔ ﻓﻲ ملتقيات  ،محاضرات )...وعﻨد اﻻقتﻀاء ﻧﺴخﺔ مﻦ
اﻷعمال واﻟبحوث واﻟمﻨشورات.
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ويكون هذا اﻟتقرير مصحوبا بمﻼحظات رئيس اﻹدارة اﻟتﻲ يﻨتمﻲ
إﻟيها اﻟمترﺷﺢ.

-اﻻقدميﺔ ﻓﻲ اﻟرتبﺔ ﻟلمترﺷﺢ.

-اﻟشهائد أو اﻟمﺴتوى اﻟتعليمﻲ ﻟلمترﺷﺢ.

اﻟتكويﻦ واﻟملتقيات اﻟمﻨظميﻦ أو اﻟمرخص ﻓيهما مﻦ قبل اﻹدارةمﻨذ اﻟتﺴميﺔ ﻓﻲ رتبﺔ مهﻨدس معماري رئيس.

-اﻟﺴيرة واﻟمواظبﺔ.

-تقرير اﻟﻨشاط اﻟمشار إﻟيه باﻟﻔصل  4أعﻼه.

اﻟعدد اﻟتقييمﻲ اﻟمﺴﻨد مﻦ طرف اﻟرئيس اﻟمباﺷر ﻟلمترﺷﺢ واﻟمشارإﻟيه باﻟﻔصل  6أعﻼه.

ويمكﻦ ﻷعﻀاء ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة إضاﻓﺔ مقاييس أخرى تتﻼءم
وخصوصيﺔ رتبﺔ اﻟمترﺷﺢ وتﻀبط اﻟﻀوارب اﻟخاصﺔ باﻟمقاييس
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اﻟمذكورة مﻦ قبل أعﻀاء اﻟلﺠﻨﺔ ويﺴﻨد إﻟى كل مقياس عدد يتراوح
بيﻦ اﻟصﻔر ) (0واﻟعشريﻦ(20) .

اﻟﻔصل  8 :تتوﻟى ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟمشار إﻟيها أعﻼه تقييم اﻟملﻔات
اﻟمعروضﺔ عليها طبقا ﻷحكام هذا اﻟقرار وترتيﺐ اﻟمترﺷحيﻦ حﺴﺐ
اﻟﺠدارة باﻻعتماد على مﺠموع اﻷعداد اﻟمتحصل عليها وإذا تحصل
مترﺷحان أو عدة مترﺷحيﻦ على ﻧﻔس اﻟمﺠموع مﻦ اﻟﻨقاط تكون
اﻷوﻟويﺔ ﻷقدمهم ﻓﻲ اﻟرتبﺔ وإذا تﺴاوت هذه اﻻقدميﺔ تعﻄى اﻷوﻟويﺔ
ﻷكبرهم سﻨا.
اﻟﻔصل  9 :تﻀبط قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟمقبوﻟيﻦ ﻧهائيا ﻓﻲ اﻟمﻨاظرة
اﻟمشار إﻟيها أعﻼه مﻦ قبل رئيس بلديﺔ قربﺔ وباقتراح مﻦ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟمﻨاظرة.

اﻟﻔصل  10 :يﻨشر هذا اﻟقرار باﻟرائد اﻟرسمﻲ ﻟلﺠمهوريﺔ اﻟتوﻧﺴيﺔ.
قربﺔ ﻓـــﻲ  : 19ﺟوان2020

رئيس بلديﺔ
عبد اﻟلﻄيف بوطريف

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

قرار عدد  18ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  18ﺟوان  2020يتعلق
بقـرار مﻦ رئيس بلديﺔ قربﺔ مؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوان  2020يتعلق
بﻔتﺢ مﻨاظرة داخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ مهﻨدس معماري عام
بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟﻔائدة بلديﺔ قربﺔ
قـرار مﻦ رئيس بلديﺔ قربﺔ مؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوان  2020يتعلق
بﻔتﺢ مﻨاظرة داخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ مهﻨدس معماري عام
بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة ﻟﻔائدة بلديﺔ قربﺔ
إن رئيس بلديﺔ قربﺔ،

وعلى اﻷمر عدد  291ﻟﺴﻨﺔ  2019اﻟمؤرخ ﻓﻲ  22مارس 2019
اﻟمتعلق بﻀبط صيغ واﻟيات اﻻﻧتداب واﻟترقيﺔ واﻟترسيم باﻟبلديات.

وعلى اﻷمر اﻟرئاسﻲ عدد  19ﻟﺴﻨﺔ  2020اﻟمؤرخ ﻓﻲ  27ﻓيﻔري
2020اﻟمتعلق بتﺴميﺔ رئيس اﻟحكومﺔ وأعﻀائها .

وعلى قرار اﻟﺴيد رئيس بلديﺔ قربﺔ اﻟمؤرخ ﻓﻲ  19ﺟوان 2020

اﻟمتعلق بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى
رتبﺔ مهﻨدس معماري عام بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة.

قرر ما يلﻲ:

اﻟﻔصل اﻷول  :تﻔتﺢ ببلديﺔ قربﺔ يوم  24أوت  2020واﻷيام
اﻟمواﻟيﺔ مﻨاظرة داخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبــــــــﺔ مهﻨدس
معماري عام بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة بعﻨوان سﻨﺔ

2020.

اﻟﻔصل  2 :حدد عدد اﻟخﻄط اﻟمراد سد ﺷغورها بخﻄﺔ واحدة

(01).

اﻟﻔصل  3 :يقﻊ ختم قائمﺔ اﻟترﺷحات يوم  24ﺟويليﺔ2020.
قربﺔ ﻓـــﻲ  : 19ﺟــوان2020

رئيس بلديﺔ
عبد اﻟلﻄيف بوطريف

-----------------ﺗاﻛﻠﺴﺔ

بعد اطﻼعه على اﻟدستور،

وعلى اﻟقاﻧون اﻷساسﻲ عدد  29ﻟﺴﻨﺔ  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي
2018اﻟمتعلق بمﺠلﺔ اﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ.

وعلى اﻟقاﻧون عدد  112ﻟﺴﻨﺔ  1983اﻟمؤرخ ﻓﻲ  12ديﺴمبر
1983اﻟمتعلق بﻀبط اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟعام ﻷعوان اﻟدوﻟﺔ
واﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ واﻟمؤسﺴات اﻟعموميﺔ ذات اﻟصبغﺔ اﻹداريﺔ
وعلى ﺟميﻊ اﻟﻨصوص اﻟتﻲ ﻧقحته أو تممته وخاصﺔ اﻟمرسوم
عدد 89ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟمؤرخ ﻓﻲ  23سبتمبر2011.

وعلى اﻷمر اﻟمؤرخ ﻓﻲ  31ديﺴمبر  1957اﻟمتعلق بإحداث بلديﺔ
قربﺔ.
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وعلى اﻷمر عدد  1569ﻟﺴﻨﺔ  1999اﻟمؤرخ ﻓﻲ  15ﺟويليﺔ
1999اﻟمتعلق بﻀبط اﻟﻨظام اﻷساسﻲ اﻟخاص بﺴلﻚ اﻟمهﻨدسيﻦ
اﻟمعمارييﻦ ﻟﻺدارة.

قرار عدد  22ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  30ماي  2020يتعلق
بقرار خاص بتحويل إعتمادات باﻟعﻨوان اﻟثاﻧﻲ( تعهد -صرف)

قـرار إن رئيس بلديﺔ تاكلﺴﺔ بعد اطﻼعه:

على اﻟقاﻧون عدد  29ﻟﺴﻨﺔ  2018اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي 2018اﻟمتعلق مﺠلﺔ اﻟﺠماعات اﻟمحليﺔ .

وعلى اﻷمر عدد  529اﻟمؤرخ ﻓﻲ  04اﻓريل  1985اﻟمتعلقبإحداث بلديﺔ تاكلﺴﺔ.

وعلى محﻀر ﺟلﺴﺔ تﻨصيﺐ اﻟمﺠلس اﻟبلدي ﻟبلديﺔ تاكلﺴﺔبتاريخ  28ﺟوان .2018
وعلى مﻀمون مﻦ مداوﻟﺔ اﻟمﺠلس اﻟبلدي ﻓﻲاﻟثاﻧيﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2020
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القﻠعﺔ الصغرى

وعلى ميزاﻧيﺔ اﻟبلديﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2020قــــــــرر مــا يلــــــﻲ

اﻟﻔصل اﻻول :تحول اعتمادات باﻟعﻨوان اﻟثاﻧﻲ ﻟلﺴﻨﺔ اﻟماﻟيﺔ
 2020مﻦ ﻓصل إﻟى ﻓصل وذﻟﻚ ﻟتوﻓر اﻻعتمادات اﻟمﻄلوبﺔ
واﻟباﻟغ قيمتها  30000.000د مﻔصلﺔ حﺴﺐ بياﻧات اﻟﺠدول
اﻟتاﻟـــﻲ:

باﻟﻨقص باﻟزيادة

اﻟﻔصل اﻟﻔقرة ف ف عﻨوان اﻟﻔصل باﻟميزاﻧيﺔ اﻟمبلــغ اﻟﻔصل اﻟﻔقرة ف
ف عﻨوان اﻟﻔصل
باﻟميزاﻧيــــﺔ اﻟمبلــغ

06.613003000أﺷغال اﻟصياﻧﺔ و
اﻟتعهد30000.00006.6000020000دراسات أخرى

15000.000

06.600001000إقتﻨاء معدات اﻟﻨظاﻓﺔ و اﻟﻄرقات

15000.000

اﻟﺠملــــــــﺔ30000.000اﻟﺠملــــــــﺔ30000.000

اﻟﻔصل اﻟثاﻧﻲ  :اﻟكاتﺐ اﻟعام ﻟلبلديﺔ وقابض اﻟماﻟيﺔ محتﺴﺐ بلديﺔ
تاكلﺴﺔ مكلﻔان كل ﻓيما يخصه بتﻨﻔيذ هذا اﻟقرار.
اطلعت وواﻓقت
تاكلﺴﺔ ﻓﻲ

رئيس بلديﺔ
وﻟيد اﻟعميري

-----------------الكريب

قرار عدد  13ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  8ﺟوان  2020يتعلق
بقرار يتعلق باحداث ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨيﺔ ﻟرخص اﻟبﻨاء واﻟتقﺴيم واﻟهدم
قرار يتعلق باحداث ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨيﺔ ﻟرخص اﻟبﻨاء واﻟتقﺴيم واﻟهدم
رئيس بلديﺔ
ﻟﻄﻔﻲ اﻟﺴليﻄﻲ
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قرار عدد  2ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  14ﺟاﻧﻔﻲ  2020يتعلق
بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ كاتﺐ
تصرف باﻟﺴلﻚ اﻹداري اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ باﻟﺠماعات
اﻟمحليﺔ

اﻟﻔصل 1 :تﻨظم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ كاتﺐ
تصرف باﻟﺴلﻚ اﻹداري اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ وﻓقا ﻷحكام
هذا اﻟقرار .

اﻟﻔصل  2:يمكﻦ أن يترﺷﺢ ﻟلمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى
رتبﺔ كاتﺐ تصرف باﻟﺴلﻚ اﻹداري اﻟمشترك اﻟمشار إﻟيه أعﻼه
مﺴتكتبو اﻹدارة و اﻟراقﻨون اﻟمترسمون ﻓﻲ رتبهم و اﻟمتوﻓر ﻓيهم
ﺷرط )  ( 5سﻨوات أقدميﺔ على اﻷقل ﻓﻲ هذه اﻟرتبﺔ ﻓﻲ تاريخ ختم
اﻟترﺷحات.

اﻟﻔصل  3 :تﻔتﺢ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات اﻟمشار إﻟيها أعﻼه
بقرار مﻦ رئيس اﻟبلديﺔ اﻟمعﻨيﺔ و ﻟﻔائدة اﻷعوان اﻟراﺟعيﻦ باﻟﻨظر
إﻟى بلديﺔ اﻟقلعﺔ اﻟصغرى دون سواها.

و يﻀبط هذا اﻟقرار :

عدد اﻟخﻄط اﻟمعروضﺔ ﻟلتﻨاظر-تاريخ ﻏلق قائمﺔ اﻟترﺷحات

-تاريخ اﺟتماع ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة

اﻟﻔصل  4 :يﺠﺐ على اﻟمترﺷحيﻦ ﻟلمﻨاظرة اﻟمشار إﻟيها أعﻼه أن
يودعوا مﻄاﻟﺐ ترﺷحهم ﻟدى اﻟبلديﺔ اﻟمعﻨيﺔ مصحوبﺔ باﻟوﺛائق اﻟتاﻟيﺔ

:

تلخيص مﻔصل و مدعم باﻟحﺠﺞ اﻟﻼزمﺔ ﻟلخدمات اﻟمدﻧيﺔ واﻟعﺴكريﺔ عﻨد اﻹقتﻀاء اﻟتﻲ قام بها اﻟمترﺷﺢ و يكون هذا
اﻟتلخيص ممﻀى مﻦ قبل رئيس اﻹدارة أو مﻦ يﻨوبه.

.

-ﻧﺴخﺔ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ قرار تﺴميﺔ اﻟمترﺷﺢ ﻓﻲ اﻟرتبﺔ اﻟحاﻟيﺔ

ﻧﺴخﺔ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ اﻟقرار اﻟﻀابط ﻵخر حاﻟﺔ إداريﺔ ﻟلمعﻨﻲباﻷمر

-ﻧﺴخﺔ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ اﻟشهائد اﻟعلميﺔ.

ﻧﺴخ مﻦ اﻟقرارات اﻟمتعلقﺔ باﻟعقوبات اﻟتأديبيﺔ أو ﺷهادة تثبت خلواﻟملف اﻹداري ﻟلمعﻨﻲ باﻷمر مﻦ أي عقوبﺔ تأديبيﺔ خﻼل اﻟخمس
)(5سﻨوات اﻷخيرة اﻟﺴابقﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻓتﺢ اﻟمﻨاظرة.

ﻧﺴخ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ ﺷهائد اﻟمشاركﺔ ﻓﻲ اﻟملتقيات أو دوراتاﻟتكويﻦ اﻟمﻨظمﺔ مﻦ قبل اﻹدارة مﻨذ اﻟتﺴميﺔ ﻓﻲ خﻄﺔ مﺴتكتﺐ إدارة
أو راقﻦ.
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و يرﻓض وﺟوبا كل مﻄلﺐ ترﺷﺢ يصل بعد تاريخ ختم سﺠل
اﻟترﺷحات.

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

اﻟﻔصل  5 :تﻀبط تركيبﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ اﻟمشار إﻟيها أعﻼه
و تتوﻟى
بمقتﻀى قرار وزير اﻟشؤون اﻟمحليﺔ و اﻟبيئﺔ ،
هذه اﻟلﺠﻨﺔ باﻟخصوص :

قرار عدد  3ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  14ﺟاﻧﻔﻲ  2020يتعلق
بﻔتﺢ مﻨاظرة داخليﺔ باﻟملﻔـــات ﻟلترقيــﺔ إﻟى رتبــﺔ كاتﺐ تصرف
باﻟﺴلــﻚ اﻹداري اﻟمشتــرك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ ﻟﻔائدة بلديــﺔ اﻟقلعـــﺔ
اﻟصغــرى بعﻨوان سﻨﺔ2020.

تقييم اﻟملﻔات و ترتيﺐ اﻟمترﺷحيﻦ طبقا ﻟلمقاييس اﻟمحددة ﻓﻲاﻟغرض

و اﻷيـام اﻟمواﻟيـﺔ مﻨاظرة داخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبــﺔ كاتﺐ
تصرف باﻟﺴلــﻚ اﻹداري اﻟمشتــرك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ بعﻨوان سﻨﺔ

اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟترﺷحات و اقتراح قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟمخول ﻟهم حقاﻟمشاركﺔ

-اقتراح قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟذيﻦ يمكﻦ قبوﻟهم

اﻟﻔصل  6:يتوﻟى اﻟرئيس اﻟمباﺷر ﻟلمترﺷﺢ إسﻨاد عدد تقييمﻲ
يتراوح بيﻦ اﻟصﻔر ) (0و اﻟعشريﻦ ) (20يعبر عﻦ أدائه ﻟلمهام
اﻟمﻨوطﺔ بعهدته و إتقاﻧه ﻓﻲ أدائه ﻟعمله.

اﻟﻔصل 7 :تتوﻟى ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ اﻟمشار إﻟيها أعﻼه تقييم
اﻟملﻔات اﻟمعروضﺔ طبقا ﻟلمقاييس اﻟتاﻟيﺔ :
-اﻷقدميﺔ اﻟعامﺔ ﻟلمترﺷﺢ

-اﻷقدميﺔ ﻓﻲ اﻟرتبﺔ ﻟلمترﺷﺢ

-اﻟشهائد أو اﻟمﺴتوى اﻟتعليمﻲ

اﻟتكويﻦ و اﻟرسكلﺔ اﻟمﻨظميﻦ أو اﻟمرخص ﻓيهما مﻦ قبل اﻹدارةمﻨذ اﻟتﺴميﺔ ﻓﻲ ربتﺔ مﺴتكتﺐ إدارة أو راقﻦ
-اﻟﺴيرة و اﻟمواظبﺔ

-اﻟعدد اﻟمﺴﻨد مﻦ طرف اﻟرئيس اﻟمباﺷر و اﻟمشار إﻟيه باﻟﻔصل 6

و يمكﻦ ﻷعﻀاء ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة إضاﻓﺔ مقاييس أخرى تتﻼءم و
خصوصيﺔ رتبﺔ أو صﻨف اﻟمترﺷﺢ و تﻀبط اﻟﻀوارب اﻟخاصﺔ
باﻟمقاييس اﻟمذكورة مﻦ قبل أعﻀاء اﻟلﺠﻨﺔ ويﺴﻨد إﻟى كل مقياس
) (0و اﻟعشريﻦ ) (20
عدد يتراوح بيﻦ اﻟصف

اﻟﻔصل  8 :تتوﻟى ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟمشار إﻟيها أعﻼه تقييم اﻟملﻔات
اﻟمعروضﺔ طبقا ﻷحكام هذا اﻟقرار و ترتيﺐ اﻟمترﺷحيﻦ حﺴﺐ
اﻟﺠدارة طبقا ﻟمﺠموع اﻹعداد اﻟمتحصل عليها و ﻓﻲ حاﻟﺔ اﻟتﺴاوي
تعﻄى اﻻوﻟويﺔ حﺴﺐ اﻷقدميﺔ ﻓﻲ اﻟرتبﺔ و إذا تﺴاوت أقدميتهم
تعﻄى اﻷوﻟويﺔ ﻷكبرهم سﻨا.
اﻟﻔصل 9 :تﻀبط قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟمقبوﻟيﻦ ﻓﻲ اﻟمﻨاظرة اﻟمشار
إﻟيها أعﻼه مﻦ قبل رئيس اﻟبلديﺔ اﻟمعﻨيﺔ و باقتراح مﻦ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟمﻨاظرة.

اﻟﻔصل  10:يﻨشر هذا اﻟقرار باﻟﺠريدة اﻟرسميﺔ ﻟلﺠماعات اﻟمحليﺔ .
رئيس بلديﺔ
سميحﺔ بوراوي
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اﻟﻔصل اﻷول:

يﻔتﺢ ببلديﺔ اﻟقلعﺔ اﻟصغرى و ﻟﻔائدتها يوم اﻟﺠمعﺔ  15ماي 2020

2020.

اﻟﻔصل اﻟثاﻧﻲ  :حدّد عدد اﻟخﻄط اﻟمراد سد ﺷغورها بخﻄﺔ واحدة

(1).

اﻟﻔصل اﻟثاﻟث :يقﻊ ختم اﻟترﺷحات يوم

2020.

اﻻربعاء  15اﻓريل

رئيس بلديﺔ
سميحﺔ بوراوي

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

قرار عدد  4ﻟﺴﻨﺔ  2020مؤرخ ﻓﻲ  14ﺟاﻧﻔﻲ  2020يتعلق
بﻀبط كيﻔيﺔ تﻨظيم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ كاتﺐ
تصرف باﻟﺴلﻚ اﻹداري اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ باﻟﺠماعات
اﻟمحليﺔ.

اﻟﻔصل 1 :تﻨظم اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبﺔ كاتﺐ
تصرف باﻟﺴلﻚ اﻹداري اﻟمشترك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ وﻓقا ﻷحكام
هذا اﻟقرار .

اﻟﻔصل  2:يمكﻦ أن يترﺷﺢ ﻟلمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى
رتبﺔ كاتﺐ تصرف باﻟﺴلﻚ اﻹداري اﻟمشترك اﻟمشار إﻟيه أعﻼه
مﺴتكتبو اﻹدارة و اﻟراقﻨون اﻟمترسمون ﻓﻲ رتبهم و اﻟمتوﻓر ﻓيهم
ﺷرط )  ( 5سﻨوات أقدميﺔ على اﻷقل ﻓﻲ هذه اﻟرتبﺔ ﻓﻲ تاريخ ختم
اﻟترﺷحات.

اﻟﻔصل  3 :تﻔتﺢ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ باﻟملﻔات اﻟمشار إﻟيها أعﻼه
بقرار مﻦ رئيس اﻟبلديﺔ اﻟمعﻨيﺔ و ﻟﻔائدة اﻷعوان اﻟراﺟعيﻦ باﻟﻨظر
إﻟى بلديﺔ اﻟقلعﺔ اﻟصغرى دون سواها.

و يﻀبط هذا اﻟقرار :

عدد اﻟخﻄط اﻟمعروضﺔ ﻟلتﻨاظر-تاريخ ﻏلق قائمﺔ اﻟترﺷحات

-تاريخ اﺟتماع ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة
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اﻟﻔصل  4 :يﺠﺐ على اﻟمترﺷحيﻦ ﻟلمﻨاظرة اﻟمشار إﻟيها أعﻼه أن
يودعوا مﻄاﻟﺐ ترﺷحهم ﻟدى اﻟبلديﺔ اﻟمعﻨيﺔ مصحوبﺔ باﻟوﺛائق اﻟتاﻟيﺔ

:

تلخيص مﻔصل و مدعم باﻟحﺠﺞ اﻟﻼزمﺔ ﻟلخدمات اﻟمدﻧيﺔ واﻟعﺴكريﺔ عﻨد اﻹقتﻀاء اﻟتﻲ قام بها اﻟمترﺷﺢ و يكون هذا
اﻟتلخيص ممﻀى مﻦ قبل رئيس اﻹدارة أو مﻦ يﻨوبه.

.

-ﻧﺴخﺔ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ قرار تﺴميﺔ اﻟمترﺷﺢ ﻓﻲ اﻟرتبﺔ اﻟحاﻟيﺔ

ﻧﺴخﺔ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ اﻟقرار اﻟﻀابط ﻵخر حاﻟﺔ إداريﺔ ﻟلمعﻨﻲباﻷمر

-ﻧﺴخﺔ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ اﻟشهائد اﻟعلميﺔ.

ﻧﺴخ مﻦ اﻟقرارات اﻟمتعلقﺔ باﻟعقوبات اﻟتأديبيﺔ أو ﺷهادة تثبت خلواﻟملف اﻹداري ﻟلمعﻨﻲ باﻷمر مﻦ أي عقوبﺔ تأديبيﺔ خﻼل اﻟخمس
)(5سﻨوات اﻷخيرة اﻟﺴابقﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻓتﺢ اﻟمﻨاظرة.

ﻧﺴخ مﻄابقﺔ ﻟﻸصل مﻦ ﺷهائد اﻟمشاركﺔ ﻓﻲ اﻟملتقيات أو دوراتاﻟتكويﻦ اﻟمﻨظمﺔ مﻦ قبل اﻹدارة مﻨذ اﻟتﺴميﺔ ﻓﻲ خﻄﺔ مﺴتكتﺐ إدارة
أو راقﻦ.

و يرﻓض وﺟوبا كل مﻄلﺐ ترﺷﺢ يصل بعد تاريخ ختم سﺠل
اﻟترﺷحات.

اﻟﻔصل  5 :تﻀبط تركيبﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ اﻟمشار إﻟيها أعﻼه
و تتوﻟى
بمقتﻀى قرار وزير اﻟشؤون اﻟمحليﺔ و اﻟبيئﺔ ،
هذه اﻟلﺠﻨﺔ باﻟخصوص :
اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟترﺷحات و اقتراح قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟمخول ﻟهم حقاﻟمشاركﺔ
-تقييم اﻟملﻔات و ترتيﺐ اﻟمترﺷحيﻦ طبقا ﻟلمقاييس اﻟمحددة ﻓﻲ

اﻟغرض

-اقتراح قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟذيﻦ يمكﻦ قبوﻟهم

اﻟﻔصل  6:يتوﻟى اﻟرئيس اﻟمباﺷر ﻟلمترﺷﺢ إسﻨاد عدد تقييمﻲ

يتراوح بيﻦ اﻟصﻔر ) (0و اﻟعشريﻦ ) (20يعبر عﻦ أدائه ﻟلمهام

اﻟمﻨوطﺔ بعهدته و إتقاﻧه ﻓﻲ أدائه ﻟعمله.

اﻟﻔصل 7 :تتوﻟى ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟداخليﺔ اﻟمشار إﻟيها أعﻼه تقييم
اﻟملﻔات اﻟمعروضﺔ طبقا ﻟلمقاييس اﻟتاﻟيﺔ :
-اﻷقدميﺔ اﻟعامﺔ ﻟلمترﺷﺢ

-اﻷقدميﺔ ﻓﻲ اﻟرتبﺔ ﻟلمترﺷﺢ

-اﻟشهائد أو اﻟمﺴتوى اﻟتعليمﻲ

اﻟتكويﻦ و اﻟرسكلﺔ اﻟمﻨظميﻦ أو اﻟمرخص ﻓيهما مﻦ قبل اﻹدارةمﻨذ اﻟتﺴميﺔ ﻓﻲ ربتﺔ مﺴتكتﺐ إدارة أو راقﻦ
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-اﻟﺴيرة و اﻟمواظبﺔ

-اﻟعدد اﻟمﺴﻨد مﻦ طرف اﻟرئيس اﻟمباﺷر و اﻟمشار إﻟيه باﻟﻔصل 6

و يمكﻦ ﻷعﻀاء ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة إضاﻓﺔ مقاييس أخرى تتﻼءم و

خصوصيﺔ رتبﺔ أو صﻨف اﻟمترﺷﺢ و تﻀبط اﻟﻀوارب اﻟخاصﺔ

باﻟمقاييس اﻟمذكورة مﻦ قبل أعﻀاء اﻟلﺠﻨﺔ ويﺴﻨد إﻟى كل مقياس

) (0و اﻟعشريﻦ ) (20

عدد يتراوح بيﻦ اﻟصف

اﻟﻔصل  8 :تتوﻟى ﻟﺠﻨﺔ اﻟمﻨاظرة اﻟمشار إﻟيها أعﻼه تقييم اﻟملﻔات

اﻟمعروضﺔ طبقا ﻷحكام هذا اﻟقرار و ترتيﺐ اﻟمترﺷحيﻦ حﺴﺐ

اﻟﺠدارة طبقا ﻟمﺠموع اﻹعداد اﻟمتحصل عليها و ﻓﻲ حاﻟﺔ اﻟتﺴاوي

تعﻄى اﻻوﻟويﺔ حﺴﺐ اﻷقدميﺔ ﻓﻲ اﻟرتبﺔ و إذا تﺴاوت أقدميتهم

تعﻄى اﻷوﻟويﺔ ﻷكبرهم سﻨا.

اﻟﻔصل 9 :تﻀبط قائمﺔ اﻟمترﺷحيﻦ اﻟمقبوﻟيﻦ ﻓﻲ اﻟمﻨاظرة اﻟمشار
إﻟيها أعﻼه مﻦ قبل رئيس اﻟبلديﺔ اﻟمعﻨيﺔ و باقتراح مﻦ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟمﻨاظرة.

اﻟﻔصل  10:يﻨشر هذا اﻟقرار باﻟﺠريدة اﻟرسميﺔ ﻟلﺠماعات اﻟمحليﺔ .
رئيس بلديﺔ
سميحﺔ بوراوي

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

قرار عدد  5ﻟﺴﻨﺔ 2020

مؤرخ ﻓﻲ  14ﺟاﻧﻔﻲ  2020يتعلق

بﻔتﺢ مﻨاظرة داخليﺔ باﻟملﻔـــات ﻟلترقيــﺔ إﻟى رتبــﺔ ملحق ادارة

باﻟﺴلــﻚ اﻹداري اﻟمشتــرك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ ﻟﻔائدة بلديــﺔ اﻟقلعـــﺔ

اﻟصغــرى بعﻨوان سﻨﺔ2020.
اﻟﻔصل اﻷول:

يﻔتﺢ ببلديﺔ اﻟقلعﺔ اﻟصغرى و ﻟﻔائدتها يوم اﻟﺠمعﺔ  15ماي 2020

و اﻷيـام اﻟمواﻟيـﺔ مﻨاظرة داخليﺔ باﻟملﻔات ﻟلترقيﺔ إﻟى رتبــﺔ ملحق

ادارة باﻟﺴلــﻚ اﻹداري اﻟمشتــرك ﻟﻺدارات اﻟعموميﺔ بعﻨوان سﻨﺔ

2020.

اﻟﻔصل اﻟثاﻧﻲ  :حدّد عدد اﻟخﻄط اﻟمراد سد ﺷغورها بخﻄﺔ واحدة

(1).

اﻟﻔصل اﻟثاﻟث :يقﻊ ختم اﻟترﺷحات يوم

2020.

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

الجريدة الرسمية للجماعات المحلية ––  23جوان 2020

اﻻربعاء  15اﻓريل

رئيس بلديﺔ
سميحﺔ بوراوي

صفحـة 1787

جمال
قرار عدد  2ﻟﺴﻨﺔ 2020

قصر هﻼل
مؤرخ ﻓﻲ  14ﺟوان  2020يتعلق

بﻀبط تعريﻔﺔ معاﻟيم كراء اﻟمعدات اﻟبلديﺔ
إن رئيس بلديـﺔ ﺟ ّمــال بعد إطﻼعــه،

اﻟمؤرخ ﻓﻲ  19ﻓيﻔري  1921اﻟمتعلّق بإحداث
ﻲ
ّ
على اﻷمر اﻟعل ّ
بلديّﺔ ﺟ ّمال،

وعلى اﻟقاﻧون اﻷساسﻲ عـ29ـدد اﻟمؤرخ ﻓﻲ  09ماي 2018

اﻟمتعلق بمﺠلّﺔ اﻟﺠماعات اﻟمحليّﺔ،

مداوﻻت عدد  16ﻟﺴﻨﺔ 2020

يتعلق بإﻧهاء اﻟعمل باﻟقرارات اﻟمتعلقﺔ بتﻄبيق اﻟحﺠر اﻟصحﻲ

صادق اﻟمﺠلس اﻟبلدي ﻓﻲ دورته اﻹستثﻨائيﺔ بتاريخ  19ﺟوان
2020على إﻧهاء اﻟعمل باﻟقرارات اﻟبلديﺔ ﻓﻲ إطار اﻟحد مﻦ إﻧتشار
ﻓيروس كوروﻧا و اﻟمتعلقﺔ بتﻄبيق اﻟحﺠر اﻟصحﻲ.
رئيس بلديﺔ
اﻷزهر اﻟقابﺴﻲ

وعلى اﻟقاﻧون عـ122ـدد ﻟﺴﻨﺔ  1994اﻟمؤرخ ﻓﻲ  28ﻧوﻓمبر

1994اﻟمتعلق بإصدار مﺠلﺔ اﻟتهيئﺔ اﻟترابيﺔ واﻟتعمير وعلى ﺟميﻊ

اﻟﻨصوص اﻟتﻲ ﻧقحته أو تممته،

وعلى اﻟقاﻧون عدد 59ﻟﺴﻨﺔ  2006اﻟمؤرخ ﻓﻲ  14أوت 2006

اﻟمتعلق بمخاﻟﻔﺔ تراتيﺐ حﻔﻆ اﻟصحﺔ باﻟمﻨاطق اﻟراﺟعﺔ ﻟلﺠماعات
اﻟمحليﺔ وعلى ﺟميﻊ اﻟﻨصوص اﻟتﻲ ﻧقحته أو تممته،

وعلى اﻷمر عدد 805ﻟﺴﻨﺔ  2016اﻟمؤرخ ﻓﻲ  13ﺟوان 2016

اﻟمتعلق بﻀبط تعريﻔـﺔ اﻟمعاﻟيــم اﻟمرخص ﻟلﺠماعات اﻟمحليﺔ ﻓﻲ
استخﻼصها وعلى ﺟميﻊ اﻟﻨصوص اﻟتﻲ ﻧقحته أو تممته،

وعلى محﻀر تﻨصيﺐ اﻟمﺠلس اﻟبلدي بﺠ ّمال اﻟمﻨعقد بتاريخ 21
ﺟوان، 2018

وعلى محﻀر ﺟلﺴﺔ اﻟدورة اﻟعاديﺔ اﻟثاﻧيﺔ ﻟلمﺠلس اﻟبلدي واﻟمﻨعقدة
بتاريخ  16ماي، 2020
قـــرر مــا يلـــﻲ

اﻟﻔصل اﻷول  :ضبﻄت تعريﻔﺔ معاﻟيم كراء اﻟمعدات اﻟبلديﺔ كاﻟتاﻟﻲ
ﺷاحﻨﺔ  7طﻦ أو أكثر  : 40ديﻨار /ﻟلحموﻟﺔ اﻟواحدة

ﺷاحﻨﺔ  3,5طﻦ أو أكثر  : 30ديﻨار /ﻟلحموﻟﺔ اﻟواحدة

آﻟﺔ ﺟارﻓﺔ أو تراكتوبال  : 50ديﻨار/ﻟلﺴاعﺔ اﻟواحدة
آﻟﺔ ماسحﺔ  : 100ديﻨار/ﻟلﺴاعﺔ اﻟواحدة

صه
اﻟﻔصل  2 :اﻟكاتﺐ اﻟعام ﻟلبلديﺔ وقابﻀها مكلّﻔان كل ﻓﻲ ما يخ ّ
بتﻨﻔيذ هذا اﻟقرار.
رئيس بلديﺔ
اﻟحبيﺐ اﻟميلﻲ

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

مداوﻻت عدد  17ﻟﺴﻨﺔ 2020

مؤرخ ﻓﻲ  18ﺟوان 2020

يتعلق بتعديل معيﻨات كراء اﻟمحﻼت اﻟبلديﺔ ذات اﻟصبغﺔ اﻟتﺠاريﺔ

صادق اﻟمﺠلس اﻟبلدي ﻓﻲ دورته اﻹستثﻨائيﺔ بتاريخ  19ﺟوان
2020على تعديل معيﻨات كراء اﻟمحﻼت اﻟبلديﺔ ذات اﻟصبغﺔ
اﻟتﺠاريﺔ على اﻟﻨحو اﻟتاﻟﻲ:

*ﺟميﻊ دكاكيﻦ اﻟحﻲ اﻟتﺠاري حﺴﻦ ساسﻲ  1و  2و اﻟتﻲ تﻔتﺢ
على بﻄاء اﻟحﻲ وعلى ساحﺔ اﻻستقﻼل اعتماد مبلغ قدره 250
ديﻨار ﻟلمتر اﻟمربﻊ اﻟواحد.

*ﺟميﻊ اﻟدكاكيﻦ اﻟتﻲ تﻔتﺢ على ﺷارع اﻟحبيﺐ بورقيبﺔ اعتماد مبلغ
قدره  450ديﻨار ﻟلمتر اﻟمربﻊ اﻟواحد.
*ﺟميﻊ اﻟدكاكيﻦ اﻟتﻲ تﻔتﺢ على ﻧهﺞ ﻓرج اﻻميم اعتماد مبلغ قدره
430ديﻨار ﻟلمتر اﻟمربﻊ اﻟواحد.

*ﺟميﻊ اﻟدكاكيﻦ اﻟتﻲ تﻔتﺢ على ﻧهﺞ بلعيد يدعى عياد اﻟصيد ( ﻧهﺞ
اﻟرواق سابقا ) اعتماد مبلغ قدره  280ديﻨار ﻟلمتر اﻟمربﻊ اﻟواحد

.

*ﺟميﻊ اﻟدكاكيﻦ اﻟتﻲ تﻔتﺢ على ﻧهﺞ حﻨبعل اعتماد مبلغ قدره 250
ديﻨار ﻟلمتر اﻟمربﻊ اﻟواحد.
*ﺟميﻊ اﻟدكاكيﻦ اﻟتﻲ تﻔتﺢ على ﻧهﺞ ﻓلﺴﻄيﻦ اعتماد مبلغ مبلغ قدره
250ديﻨار ﻟلمتر اﻟمربﻊ اﻟواحد.

*باﻟﻨﺴبﺔ ﻟلمقاهﻲ اعتماد مبلغ  250ديﻨار ﻟلمتر اﻟمربﻊ اﻟواحد.

*باﻟﻨﺴبﺔ ﻟلبﻨﻚ اﻟدوﻟﻲ اﻟعربﻲ بتوﻧس )  (BIATاعتماد مبلغ
500ديﻨار ﻟلمتر اﻟمربﻊ اﻟواحد.
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-----------------مداوﻻت عدد  18ﻟﺴﻨﺔ 2020

مؤرخ ﻓﻲ  18ﺟوان 2020

يتعلق باﻟمصادقﺔ على ﻟزمﺔ خدمﺔ رﻓﻊ اﻟﺴيارات و اﻟشاحﻨات
اﻟمخاﻟﻔﺔ ﻟعﻼمات اﻟوقوف باﻟﻄريق اﻟعام

صادق اﻟمﺠلس اﻟبلدي ﻓﻲ دورته اﻹستثﻨائيﺔ بتاريخ  19ﺟوان
2020على إسﻨاد ﻟزمﺔ خدمﺔ رﻓﻊ اﻟﺴيارات و اﻟشاحﻨات اﻟمخاﻟﻔﺔ
ﻟعﻼمات اﻟوقوف باﻟﻄريق اﻟعام داخل مديﻨﺔ قصرهﻼل إﻟى ﺷركﺔ
رضا بﻦ عمو بمبلغ  11,000د عﻦ اﻟعربﺔ اﻟواحدة.
رئيس بلديﺔ
اﻷزهر اﻟقابﺴﻲ

-----------------لمﻄﺔ

قرار عدد  1ﻟﺴﻨﺔ 2020

بمقرر

مؤرخ ﻓﻲ  10ﺟوان  2020يتعلق

اﻷول :يقﻊ إعﻔاء أصحاب اﻟمحﻼت واﻟمقاهﻲ واﻟمﻄاعم
اﻟﻔصل ّ
بإستثﻨاء اﻟمحﻼت اﻟتﻲ واصلت ﻧشاطها طيلﺔ ﻓترة اﻟحﺠر اﻟصحﻲ
خﻼل ﺟائحﺔ كوروﻧا ،مﻦ اﻟمعاﻟيم اﻟموظﻔﺔ على إستغﻼﻟهم ﻟلرصيف
واﻟتيﻨدة واﻟلوحات اﻹﺷهاريﺔ ﻟمدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷهر.
رئيس بلديﺔ
عادل اﻟﺴﻨوسﻲ
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