
 

 مة  هادات المسل  ق ائمة في الخدمات المسداة للعموم والش  

 ة من قبل البلدي  
النسخ المطابقة  -ت جديدة  الدام و الإع -شهادة عزوبيــــة   -مضاء  ل عريف باتال : ةالحالة المدني   *1 

إبرام  -دة  الترسيم و -مضامين زواج عربية وفرنسية   -طلب وثائق الحالة المدنية على الخط  -صل  ألل

إسناد لقب عائلي  دة  المون وفاة ـ مضمون زواج ـ مضمون وترسيم وفاة ـ إستخراج مض -عقد زواج  

إستخراج الدفتر العائلي أول مرة    -بالدفـــــــــن  إذن    -دتهم اليحملون لقبا برسوم و ال  شخاص الذين  ألل

الدفتر  - ) في صورة الضياع أو للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية  )العائلي  وإستخراج نظير من 

 .رخصة في القيام بحفل عائلي 

بناء    :ةالمصلحة الفني  *2  تمكين المواطن من     - تمكين المواطن من الحصول على قرار رخصة 

قة بطلب إرشادات دراسة وإجابة مختلف المطالب المتعل     - الحصول على قرار تجديد رخصة بناء  

الشركة    )شغال  أترخيص للمتدخلين للقيام ب  شهادة في صبغة عقار     -عمرانية في المجال العمراني  

والغ  لستغالل الوطنية   للكهرباء  التونسية  الشركة  ـ  المياه  ـ ز  اوتوزيع  للتطهير  الوطني  الديوان  ـ 

الح للش راب  ماءال  )تراخيص الربط بمختلف الشبكات     -  (إتصاالت قرار   - (  ، كهرباء ، تطهير   الص 

تجزئة   أو  تقسيم  على  إنتزاع   -مصادقة  التقسيمات   بطاقة  لملفات  العامة  المصلحة  لفائدة  عقارات 

   . مستخرج من مثال التهيئة العمرانية -شغال  أمحضر في تطابق   -ل  امحضر في إنتهاء أشغ -والتجزئة  

واج اإلداري  واججتماعات البلدية لغاية إبرام عقد الز  إلاكراء قاعة *3     : والز 

 كراء قاعة األفراح بقصر الس عادة: معاليم ✓

 المعلوم الموظ ف  ام         األي   الموسم  ع/ر 
 
01 
 

 اإلثنني + الّثالاثء + األربعاء .  أكتوبر .  31ماي إىل    01: من    الّصيف
 

 د  1000

اخلميس + اجلمعة + الّسبت + األحد 
 . 

 

 د  1300

 
02 

+   أفريل .   30نوفمرب إىل  01: من   الّشتاء  األربعاء   + الّثالاثء   + اإلثنني 
 اخلميس . 

 

 د  750

 اجلمعة + الّسبت + األحد . 
 

 د  900

 



   : بالد وائر البلدي ةمعاليم كراء قاعة األفراح  ✓

 ( . د 200)   مائتي دينارا الش تاء : •

   ( .د 300)  ثالث مائة دينارا الص يف : •
 

واج الداري المبرم بمختلف الد وائر البلدي ة ✓  ( . د 30)  ثالثون دينارا :  معلوم على عقد الز 

والمقابـــرالد  4 * والسهر   :فــن  البلدية  المنطقة  سكان  من  الموتى  لدفـــن  مقابر  إمداد   توفير  على 

 .عداد قبور موتاهـــملالمواطنين بمساحات إضافية 

المحيطو    ظافـــــــة الن  *5  الفض   :  حماية  بمقابل  الرفع  نشاط  الالفض)ت  المترتبة عن   تالالمحت 

  ، (ت المفتوحة للعموم والمؤسسات العمومية والخاصةال لصناعية أو المهنية بالنسبة للمح التجارية أو ا

  المشابهة.، رفع الفضالت المنزلية و تربة األت البناء و الت الحدائق ـ فضالرفع فض

مقاومة البعوض  -حاليل المخبرية  ت المفتوحة للعموم بإجراء الت  ال  مراقبة المح   :ــةحفظ الصحـ  * 6

 .ب السائبةالالكبحمالت قنص القيام  ،  مقاومة التلوث البيئي  -الريفي برش المبيدات 

 -شتراك  لالمواطنين الراغبين في تكوين نقابة مالكين با  إرشاد   تكوين /تجديد نقابات العمارات: 7*

التثبت من شرعية    -رشاد لتكوين نقابة عمارة أو إقامة   لا    -قبول الشكايات المتعلقة بالملكية المشتركة

  .الرد على عرائض المواطنين   -الجلسات العامة 

تغيير   - شهادة تسمية نهج   -الرصيف    اللإستغ -هج  األن رشاد حول مواقع  ال   :  المرور والوقوف  * 8 

 . نهج  إغالق -إتجاه حركة المرور 

 :البلدي  الحجز مستودع* 9

 :  داريالالتوقيت  ➢

 .  الساعة الواحدة بعد الظهرصباحا إلى غاية  الساعة السابعةمن  •

 . توفير المشاتل لزرعها  -شجار بالحدائق العمومية  ألاتشبيب وتهذيب   : المناطق الخضراء10*

ت المقاهي ال مامية لمح ألل الفضاءات االإستغو ترخيص في نشر مناضد وكراسي    :ةراخيص البلدي  الت  11*

مضيئة    عالمة الترخيص لتركيز   ، (Tente ، خيمة )  الترخيص في تركيز ستارة  (، Terrasse)والمطاعم  

في  الترخيص     ، ت العائليةالالحف  (، الترخيص في إقامة    lumineuse  Enseigne    )  عادية  عالمة أو  

فتات  التركيز  الترخيص في    ، مختلفة    ظرفي ة   تسويقية  التبحم  قيامفي الالترخيص  ،  تظاهرات ثقافية    إقامة

 . معلقة بالطريق العامأو   ةلمنز  بارزة أو  مثبتة أو 

ة  ذات الصبغة التجاري دنى للمعلوم على المؤسسات  األص الحد  الشهادة في خ   و اإلستخالص :الجباية   12*

ص وقتي بالنسبة  ال سند خ   -ص وقتي بالنسبة للعقار المبني المعد للسكنى  السند خ   - أو الصناعية أو المهنية  

لب  امط وعنلب الطرح من المعاليم البلدية  امط  الجابة عن    –نقل الملكية للعقار     -للعقار الغير مبني  

 .عاليم البلدية عتراض على الم ال

 



القاع   :    ياضــــــــــةالر  13  * وتجهيز  أفضل   اتتوفير  من  الرياضيين  تمكين  أجل  من  الرياضية 

 . الظروف الممكنة للتدرب بالمنطقة البلدية

  عن طريق فضاء المواطن الواردة    هم مطالب   وإستقبال شكايات المواطنين     :قة مع المواطنالالع14 * 

سميموقع أو عبر    .  للبلدية الواب الر 

والرد عليها في  معالجتهاذ إلى المعلومة ، إستقبال مطالب النفا   المعلومة: فاذ إلى  ة والن  الشفافي  15*   

 .أفضل اآلجال و الحرص على إحترام اآلجال القانونية للرد  

 . والمالية التي تهم العمومدارية  لاعلى الوثائق  العط التمكين متساكني المنطقة البلدية من  -


