
  

 



 على اهلياكل التالية:  تشتمل البنية التنظيمية لبلدية املرسى الفصل األول:
 رائسة البلدية.  •

 الكتابة العامة.  •

 تكون أقسام اهلياكل األساسية و مشموالهتا كما يلي:  :2الفصل 
 أوال: رائسة البلدية: 

الكتابة العامة،  يضطلع رئيس البلدية مبشموالته احملددة مبجلة اجلماعات احمللية و ترجع له ابلنظر مباشرة  
 يلي:  كمابلدية  إدارتني و إدارة فرعية و مصلحتني و مخسة دوائر 

 

 احلوكمة و مراقبة التصرف : إدارة التدقيق و  (1

تقوم أبعمال التدقيق يف اجملاالت املالية، اإلدارية و الفنية و اليت تشمل خاصة مراقبة مدى تطبيق الطرق 
 السليمة يف:

املستوجبة يف  - و اإلجراءات  اإلداري  التصرف  السليمة يف  الطرق  تطبيق  اإلداري: مراقبة مدى  اجملال 
 تسليم خمتلف الرخص و إسداء اخلدمات.

اجملال املايل: مراقبة مدى تطبيق الطرق السليمة يف التصرف املايل و الضوابط القانونية املستوجبة يف   -
 عمليات الصرف و االستخالص. 

و الشروط    ة فين: مراقبة الطرق السليمة يف التصرف الفين مبا يف ذلك احرتام مثال التهيئة العمرانياجملال ال -
 دمات ذات الصبغة الفنية. الفنية املستوجبة يف اجناز املشاريع و األشغال و إسداء اخل

 

 إدارة شؤون اجمللس و التعاون الالمركزي:  (2

اليت تتضمن إدارة فرعية لشؤون اجمللس و املكتب و اللجان  تتكون إدارة شؤون اجمللس و التعاون الالمركزي  
اجملتمع   و  السجالت  مصلحة  و  الدوائر  املداوالت    املدينو  حترير  و  املعروضة  امللفات  إبعداد  ذلك   و 

و إعداد املستخرجات و اإلعالم هبا وفقا لضوابط النفاذ إىل املعلومة و القيام ابإلجراءات اخلاصة بتنفيذها 
ارجية  ل اإلدارية و الفنية املعنية كما تعىن بربط عالقات التعاون الالمركزي مع خمتلف األطراف اخلمع اهلياك

 سواء على املستوى الدويل أو احمللي و ذلك لدعم قدرات البلدية يف جماهبة خمتلف املهام املناطة بعهدهتا  
و تنمية مواردها كما تعين بربط عالقات التوأمة و الشراكة مع خمتلف السلطة احمللية ابخلارج ذات اخلاصيات  

عالقات التعاون مع خمتلف اهلياكل أو املؤسسات األجنبية املشاهبة أو املشرتكة كما تعىن ابلتشبيك و نسج  
اكل العمومية إلحداث مشاريع تعاون المركزي مباشرة أو عرب ممثليها ابلبالد التونسية يف جمالت الدعم للهي



هدفها جلب التمويالت أو االستثمارات أو الدعم اللوجسيت أو تبادل اخلربات يف خمتلف اجملاالت ذات  
 الصلة ابلعمل البلدي.

التعاون و العمل املشرتك معها و كذلك   نكما تعىن بنسج عالقات تعاون مع اجلماعات احمللية و تكوي
نسج عالقات تعاون و شراكة مع اهلياكل و املؤسسات ذات الصلة ابلعمل البلدي على مستوى الوطين 

 أو اجلهوي لدعم قدرات املهام املناطة بعهدهتا. 
 و تتضمن إلدارتني فرعيتني و ثالثة مصاحل: 

 
 ن و الدوائر: اإلدارة الفرعية لشؤون اجمللس و املكتب و اللجا •

تم مبتابعة شؤون اجمللس و املكتب و اللجان البلدية من حيث تنظيم و إعداد اجللسات و إعداد امللفات  هت
و حترير املذكرات و متابعة تنفيذها مع املصاحل املعنية كما تسهر على ضمان دورايت عقد جلسات املكتب 

نسيق مواعدها و تكوين امللفات و جتميع  و اجمللس و اإلعداد هلذه اجللسات و ضمان حسن سريها و ت 
املذكرات اليت تعرض عليهما من اللجان كما تتوىل حترير حماضر اجللسات و تدوينها و االعالم هبا وفقا  
للصيغ القانونية و متابعة تنفيذها مع املصاحل املعنية، كما يسهر على تنظيم عمل اللجان و تكوين امللفات 

 ض على كل جلنة و على االعداد لإلجتماعات و ضمان حسن سري اللجان و جتميع املواضيع اليت تعر 
و تنسيق مواعدها و متابعة إعداد حماضر كل جلنة و تقوم إبعداد املذكرات املنبثقة على عمل اللجان و اليت  
تبادل  و  العمل  فرق  لتوحيد  البلدية  الدوائر  بني  التنسيق  مبهمة  تعىن  اجمللس كما  و  املكتب  تعرض على 

 تجارب خاصة يف جمال االستخالصات و توفري األطر للعمل املشرتك بينها. ال
 و تتضمن: 

 
 مصلحة السجالت و اجملتمع املدين و النفاذ إىل املعلومة: 

املنطبقة يف الغرض كما متسك    تتعهد مبسك سجالت مكوانت اجملتمع املدين طبق الرتاتيب و النصوص 
أبراء و تساؤالت املتساكنني و تتوىل اإلجابة عنها مع إعداد تقارير دورية يف الغرض و يوكل  سجال خاصا  

 إليها التعهد جبمع اقرتاحات املواطنني و متابعيها. 
هودات كما تعىن بنسج عالقات تعاون مع اجملتمع املدين قصد تشريكه يف العمل البلدي و دعمه للمج
 املبذولة يف خمتلف القطاعات ذات العالقة بتحسني حميط العيش و إرساء ثقافة الشراكة املواطنية. 

 
 

  



 :و تنشيط املدينة اإلدارة الفرعية لالتصال و اإلعالم •
، كما تقوم بوظيفة التواصل مع املواطن مع خمتلف وسائل اإلعالم و االتصال  عربتعىن مبهام اإلعالم  

الثقافية   ميادين  يف  البلدية  تدخالت  مبتابعة  تعىن  البلدي كما  ابلعمل  الصلة  ذات  األطراف   خمتلف 
 الفرص بني اجلنسني. ؤ ؤون االجتماعية و تكافش و الشباب و ال

 و تتضمن أربعة مصاحل.  

 

 مصلحة اإلتصال و اإلعالم: -
تقوم مبختلف املهام االتصالية و الصحفية لتغطية أنشطة البلدية ككل و نقلها عرب وسائل اإلعالم و وسائل  

الرمسية و نشر   الردود  أو  البالغات  رب خمتلف وسائل عاإلدارية  البالغات  التواصل االجتماعي و إصدار 
 اإلعالم.

العالق املواطنني و األطراف ذات  التواصل مع  تعىن مبهمة  التعريف مبختلف  كما  البلدي قصد  ة ابلعمل 
 و مشاغلهم و تبليغها إىل اجمللس البلدي. أراءهماألنشطة البلدية، و كذاك االستماع إىل 

 
 مصلحة تكافؤ الفرص و العمل االجتماعي: 

خل احملدود سواء ماداي أو بواسطة  دتعىن مبتابعة التدخالت البلدية يف امليدان االجتماعي ملساعدة ذوي ال
بني  ، كما تقوم إبرساء مقاربة تكافئ الفرص  خدمات البلدية و متابعة التظاهرات اليت تنظم يف هذا اجملال

 . اجلنسني يف جماالت التخطيط و امليزانية و املشاريع البلدية
 

 مصلحة الثقافة:
اءات الثقافية و تعمل على تنشيط امليدان الثقايف  يف الفضتتابع تدخل البلدية يف امليدان الثقايف و تتصرف 

ابملدينة و تتابع املهرجاانت و التظاهرات و املعارض الثقافية مبختلف أنواعها كما تقوم ابلتنسيق مع خمتلف  
 املتدخلني يف الشأن الثقايف لربجمة التظاهرات الثقافية و اإلعداد هلا و السعي إىل إجناحها و تطويرها. 

 
 باب و الطفولة و الرايضة: مصلحة الش 

و الطفولة و دعم التظاهرات و توفر الفضاءات  تعىن بتدخالت البلدية يف جماالت الشباب و األسرة و املرأة  
يف هذا اجملالو ابلتواصل مع املنظمات و اهلياكل اليت متثل هذه الفئات و أتطري جماالت الشراكة معهم يف 

 ،  فل و الرايضة خصوص اإلحاطة ابألسرة و املرأة و الط



 كذلك.   رئيس البلديةترجع ابلنظر مباشرة إىل كما 
 

 مصلحة الشرطة البيئية: 
البلدي برئيس  مباشرة  مرتبط  السالمة    ةهيكل  و  السكينة  و  الصحة  جماالت  يف  املخالفات  رفع   يتوىل 

 ابملنطقة البلدية.و البيئة و اجلمالية 
زانمة تنفيذ القرارات يف مجيع اجملاالت الرتتيبية ذات الصلة ابلعمل و برجمة عملية التنفيذ ابلتنسيق  و كما تعد ر 

مع رئيس البلدية و السلطة األمنية و تسخري املعدات و األعوان ملباشرة أعمال التنفيذ ابلتنسيق مع املصلحة 
 البلدية املعنية. 

 
 مصلحة الشرطة البلدية:

، و تسهر على حتقيق الراحة  اءات الرتتيبية و الرقابية الالزمة يف جمايل البناء و الطريق العامتتوىل القيام ابإلجر 
 و الصحة العمومية للمتساكنني، كما تقوم بـــ: 

 .معاينة املخالفات للتشريع و الرتاتيب اخلاصة ابمللك العمومي -

 اإلجراءات القانونية املستوجبة يف الغرض. مراقبة البناء و اختاذ -

 فرض احرتام الرتاتيب البلدية و معاينة كل املخالفات و تسليط اخلطااي على املخالفني و متابعتها.  -

القيام إبشغال امللك العمومي و الطريق العام و تنفيذ القرارات املرتبطة بذلك ابلتنسيق مع أعوان القوة  -
 العامة.

 

 الدوائر البلدية:  (3

 متصريف الدوائر البلدية: ❖
نشاط خمتلف   يتوىل متصرف الدائرة البلدية مساعدة رئيس الدائرة البلدية يف تسيري شؤون الدائرة و إدارة

األقسام اإلدارية و الفنية هبا و خيضع متصرف الدائرة إىل سلطة و مراقبة رئيس الدائرة، و حيدد عدد 
 وفق عدد الدوائر البلدية.  ةمتصريف الدوائر البلدي

 : أقسام احلالة املدنيةرؤساء  ❖

 ة.حيدث بكل دائرة بلدية قسم للحالة املدنية و يتوىل اإلشراف عليه متصرف الدائر 

 الدائرة البلدية املرسى املدينة. -

 الدائرة البلدية املرسى الرايض. -



 الدائرة البلدية قمرت.  -

 الدائرة البلدية سيدي داود.  -

 الدائرة البلدية البحر األزرق. -

 تضطلع ابملشموالت املناطة بعهدهتا مبقتضى جملة اجلماعات احمللية.
 

 

 اثنيا: الكتابة العامة 
حيث يعمل حتت يضطلع الكاتب العام للبلدية ابملشموالت املناطة بعهدته مبقتضى جملة اجلماعات احمللية  

 سلطة رئيس البلدية على حسن سري اإلدارة يف امليدانني اإلداري و املايل، و يف هذا اإلطار فهو مكلف بـــ: 
 و املنشآت البلدية. التنسيق بني املصاحل البلدية و املؤسسات  -

 تنفيذ قرارات رئيس البلدية و متابعتها.  -

 إعداد مشروع ميزانية البلدية قبل عرضه على املكتب و اجمللس البلدي. -

 السهر على تنفيذ امليزانية طبقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل. -

 ترجع مباشرة ابلنظر إىل الكتابة العامة مثانية إدارات.و 
 

 ة: إدارة الشؤون املالي (1

املصاحل  تتوىل   خمتلف  اقرتاحات  ضوء  على  تصرفا  و  صرفا  و  دخال  البلدية  ميزانية  تقديرات   ضبط 
 و الدوائر البلدية كما تتوىل:

 التعهد مبختلف مصاريف التسيري و التجهيز و التنمية و إعداد األذون ابلدفع املتعلقة هبا.  -

املكتب   - على  إحالتها  مت  املالية،  الشؤون  جلنة  على  قصد عرضها  املالية  الصبغة  ذات  املسائل   دراسة 
 و اجمللس البلدي.

 السحب.و متابعة القروض و اهلبات و املنح يف مستوى االستهالك  -

 متابعة القروض يف مستوى الرتجيع. -

 ختم ميزانية البلدية.  -

 تنفيذه.  إعداد خمطط االستثمار البلدي و متابعة -

 إعداد مشاريع االتفاقيات و الصفقات و اللزمات و متابعة تنفيذها مع اهلياكل البلدية املعنية.  -
 : و أربعة مصاحلو تتضمن إدارتني فرعيتني  

 



 : اإلدارة الفرعية للمحاسبة و امليزانية •

على احلفاظ على التوازانت املالية العامة و تقييم املؤشرات و الوضع املايل    و احلرصتقوم إبعداد امليزانية  
 .العام للبلدية
 و تتضمن: 

 
 مصلحة تنفيذ امليزانية: 

و تنسيق مع املصاحل البلدية و جلنة الشؤون املالية و التصرف    و آجاهلاتسهر على احرتام إجراءات إعداد امليزانية  
على أتمني التوازانت املستوجبة أثناء املناقشات يف إطار اللجنة املالية مع املصاحل    و تعد مشروع امليزانية و حترص

 و تعد الوثيقة النهائية للميزانية بعد استكمال مجيع اإلجراءات املستوجبة و مصادقة اجمللس البلدي.
مب تقوم  عدم جتعابتكما  و  هبا  املصاحل  تقيد  على  احلرص  و  املرمسة  االعتمادات  استهالك  إجراء ة  مع  اوزها 

 النفقات الطارئة.  جملاهبةالتعديالت أو التحويالت عند الضرورة أو 
 

 مصلحة األجور: 
الكشوف العينية و تعد ميزانية األجور    ات تعىن إبجناز األعمال و  للتأجري و االمتيازات  ابلتنسيق مع الالزمة 

االقتطاعات من األجر و االمتيازات اجلبائية و  اليت ختص املرتبات و البشرية اإلدارة الفرعية للتصرف يف املوارد 
استخراج كشوفات املرتب الشهري و مالحق األجور، كما تعىن مبختلف املهام اإلدارية و احملاسبة الالزمة يف 

العمل أايم األعياد   – الساعات اإلضافية  –خصوص املنح خارج العناصر القارة للمرتب )منحة العمل الليلي 
 منحة اإلحصاء ...(، إضافة إىل االمتيازات العينية ذات االنعكاس على األجر كالسيارة الوظيفية   –الرمسية  

 و املسكن الوظيفي و إعداد القوائم الشهرية لتذاكر األكل. 
 

 :اإلدارة الفرعية للصفقات و الدراسات •

املتعلقةبتقوم   تلك  العمومية سواء  الصفقات  اإلجراءات    عقد  متابعة  و  األشغال  أو  اخلدمات  أو  ابملواد 
الشروط  بدراسة كراسات  تقوم  املستوجبة، كما  القانونية  لإلجراءات  وفقا  ختمها  و  لتنفيذها  اإلدارية 
للصفقات املعدة من طرف املصاحل و ضمان احرتام الشروط اإلدارية العامة و احلرص مع املصاحل املعنية  

الف الشروط  اللجنة  على تضمني  اخلتم و كتابة  الصفقة من اإلعالن إىل  تقوم إبجراءات  املالئمة كما  نية 
 .البلدية للصفقات 

 و تتضمن: 
 



 مصلحة الشراءات:  -

املواد   و  املعدات  و  ابلتجهيزات  املتعلقة  للشراءات  املستوجبة  القانونية  اإلجراءات  بكل  ابلقيام   تعىن 
 و اخلدمات اليت تطلبها خمتلف املصاحل البلدية مع قبول املشرتايت القابلة للخزن و التصرف يف خزهنا. 

 
 مصلحة التصرف يف املخزون: 

احملافظة عليها و تسجيل عمليات قبول و تصريف املخزوانت وفقا تسهر على التصرف يف املخزوانت البلدية و  
 لطلبات املصاحل و لقواعد التصرف يف املخزون.

 

 إدارة املوارد البشرية و حتسني األداء:  (2
تقوم ابلتصرف يف املوارد البشرية مع السعي إىل استخدام الوسائل احلديثة يف هذا اجملال )التصرف ابلكفاايت، 

 .لوظيفي، خمططات التكوين ...( مبا يساهم يف تطوير أداء العون العموميبطاقات الوصف ا
 : و أربعة مصاحل  و تتضمن إدارتني فرعيتني

 

 اإلدارة الفرعية للتصرف يف املوارد البشرية:  •

 .تضطلع مبختلف مهام التصرف يف املسار الوظيفي للعون العمومي من االنتداب إىل التقاعد
 و تتضمن: 

 

 التصرف يف املسار املهين: مصلحة  -

عطلهم  و  ترقيتهم  و  تدرجهم  و  ترسيمهم  و  األعوان  ابنتداب  اخلاصة  اإلدارية  العمليات  مبختلف   تقوم 
 هم و تقاعدهم و مراقبة حضورهم.بو حاالهتم و أتدي

 

 مصلحة التكوين و املناظرات و التقييم:  -

زيع األعوان و حتديد مهامهم و تقييم أدائهم على مستوى تو تقوم ابلدراسات الالزمة لتشخيص الوضع القائم  
و مؤهالهتم و من مث ضبط احلاجيات و إعداد خمطط االنتداابت و حتيينه و تنفيذه عرب القيام مبختلف إجراءات 
االنتداب سواء يف سلك العملة أو يف أسالك املوظفني، و السعي إىل أن يكون االنتداب و عمليات التوظيف  

 ال الوسائل احلديثة و من بينها بطاقات الوصف الوظيفي مع إجناز عمليات اإلحصاء  انجعة و ذلك ابستعم 
و حتيني املعطيات اخلاصة بتوظيف األعوان الستخدامها يف خمتلف أعمال التقييم و الدراسة، كما تعىن ابلنقل 

ت، كما تقوم إبعداد املخطط  اخلارجية و التسميات ابخلطط الوظيفية و االنتداابت الوقتية عرب التعاقد و االتفاقيا



السنوي للتكوين عرب ضبط احلاجيات و دراسة مؤهالت األعوان مث تنفيذ هذا املخطط، هذا عالوة على تنسيق 
 . و املكاتب اخلاصة للتكوين و الدراسات   دورات التكوين املنجزة من طرف مركز التكوين و دعم الالمركزية

 

 اإلدارية:فرعية للخدمات الدارة اإل •
اإلشكاالت  بفض  التسريع  و  مقرتحاهتم  و  شكاويهم  و  معامالهتم  تسجيل  و  املواطنني  استقبال   تتوىل 
 و الشكاايت و تقدمي الرتاخيص يف امليادين الفنية و االقتصادية و اجلمعيات و التظاهرات الثقافية و غريها 

 كتب الضبط املركزي.و ذلك ابالعتماد على منظومة فضاء املواطن و منظومة عليسة مل
 : و تتضمن

 مصلحة فضاء املواطن: -

املواطنني  ت طلبات  تلقي  األداءات توىل  و خدمات  العمرانية  اإلدارية  اخلدمات  يف  خاصة  املتمثلة   و 
كما    ،و النفاذ إىل املعلومةاخلدمات اخلاصة ابجلمعيات، الشكاوى  و  و خدمات الشؤون االقتصادية  

املعلومة فيما خيص شروط االنتفاع ابخلدمة و الواثئق املطلوبة و أجل احلصول على اخلدمة قوم بتوفري ت
الت  املراجع  إجناز اخلدمة من طرف  ش ابالعتماد على  إجراءات  تتابع  الغرض، كما  الرتتيبية يف  و  ريعية 

 .توىل تقدمي الرتاخيص و اإلجابة املتعلقة بكل خدمةتاملصلحة املسداة و 
 

 مكتب الضبط املركزي:مصلحة  -

سهر على تسجيل الربيد الوارد على البلدية و توزيعه على كافة اإلدارات الفرعية و املصاحل و متابعته  ت
 قوم بتسجيل الربيد الصادر عن البلدية و توجيهه. تكما 

 

 إدارة تنمية املوارد املالية و االقتصادية: (3
األوامر و القرارات املتعلقة ابملعاليم املوظفة على العقارات   تتوىل القيام بعمليات اإلحصاء و السهر على تطبيق

طرف اللجنة املختصة    املواطنني و دراستها من  اعرتاضات و األراضي املبنية و غري املبنية، كما تسهر على قبول  
 على تبليغ استخالص املعاليم إىل قابض البلدية يف آجاهلا القانونية. تعمل و 

 كما تسهر على:  
 . تنمية املوارد البلدية و متابعة استخالص كل املعاليم و األاتوات الراجعة هلا -

 التصرف يف امللك البلدي و احملافظة عليه و تنميته و احلرص على متابعة استخالص معينات استغالله.  -

وانني  علقة إبشغال الطريق العام و عدة قطاعات أخرى حسب الرتاتيب و القت اسناد الرتاخيص اإلدارية امل -
 اجلاري هبا العمل. 



 استلزام الطريق العام قصد استغالله لرتكيز سندات اإلشهار أو مرافق عمومية. -

متابعة تطور تكاليف اخلدمات البلدية عن طريق احملاسبة التحليلية و اقرتاح احللول العملية لرتشيد خمتلف   -
 النفقات. 

 اللزمات. التصرف يف األسواق البلدية بصفة مباشرة أو عن طريق  -

 إعداد الدراسات ذات الطابع االقتصادي. -
 و تتضمن إدارتني فرعيتني و أربعة مصاحل: 

 
 اإلدارة الفرعية للشؤون االقتصادية و الرتاخيص و اللزمات: •

الرتاخيص الستخالص   العقود و  اللزمات و   ستغالل املساحات االشهارية ابلطرقات اتسهر على إسناد 
نظيم استغالهلا و تعهدها و صيانتها و مراقبة احرتام الرخص و العقود حسب و على املباين و جردها و ت 

 . احلالة و استخالص املعاليم البلدية املوظفة عليها
 و تتضمن: 

 
 مصلحة الرتاخيص و اللزمات: -

 إجراءات الرتاخيص و إسناد لزمات اإلشهار.  تعين إبعداد كراسات الشروط و إمتام
 

 مصلحة اإلحصاء و متابعة االستخالصات:  -

 تقوم مبراقبة احرتام الرتاخيص و اللزمات و تنفيذ قرارات اإلزالة.
 

 اإلدارة الفرعية لألداءات و املعاليم:  •

 و األنشطة و حتيينها و مراجعتها    ات تقوم بعمليات اإلحصاء و إعداد األزمة السنوية للمعاليم على العقار 
 .و تثقيلها وفقا للتشريع املنطبق و اإلجراءات املستوجبة 

 و تتضمن: 
 
 مصلحة املعاليم العقارية و التجارية:  -

األزمة اخلاصة هبا و تثقيلها لدى القابض    تقوم ابإلجراءات املستوجبة لتوظيف املعاليم العقارية و إعداد
املعطيات ابألزمة عن طريق أعوان اإلحصاء كما تقوم ابإلجراءات البلدي، مع احلرص سنواي على حتسني  

املستوجبة لتوظيف املعاليم على األنشطة و إعداد الزمام اخلاص ابحلد األدىن للمعلوم على املؤسسات  



و تثقيله لدى القابض البلدي مع احلرص سنواي على حتيني املعطيات  ذات الصبغة الصناعية و التجارية  
 طريق أعوان اإلحصاء. عن املضمنة له 

 

 مصلحة اإلحصاء و املراجعة و التثقيل: -

تقارير   إعداد  و  البلدية  املصاحل  االستخالصات على مستوى مجيع  ملتابعة  قيادة  برتكيز جدول  تقوم 
حت و  معطيات  قاعدة  توفري  و  استحثاث  ملتابعتها  و  املوارد  لتنمية  املالئمة  القرارات  الختاذ  مايل  ليل 

كما تقوم مبتابعة املوارد    ، االستخالصات ابلتنسيق مع املصاحل املعنية ابالستخالص و القابض البلدي
طريق   عن  ابحلاضر  هبم  و املستخلصة  اإلحاطة  إىل  السعي  و  الوكالء  عمل  تقييم  و  املقابيض   كالء 

 إحداث الوكاالت ابلتنسيق مع املصاحل املعنية و القابض البلدي. و اقرتاح 
 

 إدارة الشؤون القانونية و العقارية: (4
بنزاعات البلدية    البلدية و تسعى إىل تسجيلها و احملافظة عليها، كما تتعهد  ات تقوم ابلتصرف يف العقار 

بتأمني العقارات و املنقوالت كما يف مجيع أطوارها و تعىن مبختلف أوجه التدخالت القانونية و تقوم  
 . تقوم بدور املستشار القانوين ملختلف املصاحل البلدية

 مصاحل:  ةعبو تتضمن إدارتني فرعيتني و أر 
 

 اإلدارة الفرعية للشؤون العقارية:  •

 . تتوىل القيام جبميع اإلجراءات القانونية الالزمة لرعاية أمالك البلدية
 و تتضمن: 

 
 مصلحة التصرف يف األمالك و املنشآت: -

ة  بتقوم جبرد األمالك البلدية العمومية و اخلاصة و تضمينها ابلدفاتر املنصوص عليها ابلتشريعات املنطق
يف الغرض، مع كل ما يتطلبه اجلرد من حتيني و معاينات و إعداد املستندات و األمثلة اخلاصة بكل  

 عقار.
الحتو   العقارات  تسجيل  على  ابإلجراءات  رص  القيام  و  العقارية  الرسوم  استخراج  و   اإلدارية  بلدية 

 و القضائية املستوجبة يف الغرض.



كما تتوىل القيام ابإلجراءات املستوجبة للتملك ابلعقارات حسبما تقتضيه احلاجة سواء ابلرتاضي أو  
 .وفقا للتشريعات و الرتاتيب املنطبقة يف الغرض عا ز عن طريق االنت

إلجراءات املستوجبة للتفويت يف األمالك اخلاصة حسب ما تقتضيه احلاجة وفقا للتشريعات  و تقوم اب
 و الرتاتيب املنطبقة يف الغرض.

املكلف   اهليكل  مع  ابلتنسيق  العقارية  ابلنزاعات  املتعلقة  التوجهات  و  االختبارات  حضور  تتوىل  و 
السكني احملالت  اسناد  إجراءات  مباشرة  تتوىل  وفقا  ابلنزاعات، كما  البلديني  األعوان  و  للمسؤولني  ة 

للتشريع املنطبق يف الغرض سواء منها الوظيفية أو املسندة نظرا لطبيعة العمل و إعداد قرارات االسناد 
 اخلاصة هبا و ضبط قائمة يف هذه املساكن و حتيينها. 

السكنية   أو  التجارية  الصبغة  ذات  منها  سواء  البلدية  تسوغها  اليت  احملالت  ابلتصرف يف  تقوم   كما 
وفقا  الكراء  أو يف معاينات  التعاقدية  و حتيينها سواء يف خصوص األطراف  العقود  ذلك إبعداد  و 

اء و متابعة  للضوابط القانونية و تثقيل الزمام السنوي لدى القابض البلدي الستخالص معاينات الكر 
م بصفة رضائية  هرص سواء ابلتواصل املباشر معح و دعمها عرب دعوة املتسوغني لل  عملية االستخالص 

 أو ابلقيام ابلدعاوي القضائية اليت خيوهلا القانون يف الغرض.
 

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية: •

تتوىل التصرف يف نزاعات البلدية سواء لدى اجلهات القضائية أو األمنية ذات النظر و تقوم بتأمني دور 
املستشار القانوين ملختلف املصاحل البلدية و إعداد األسانيد القانونية املستوجبة و مساعدة املصاحل على 

  خ من تعريف ابإلمضاء و مطابقة النس   إعدادها و متابعة مجيع العمليات اليت جتري مبصلحة احلالة املدنية 
 لألصل و غريها و مدى مطابقتها لإلجراءات القانونية و اإلدارية. 

 كما تقوم جبميع اإلجراءات الالزمة بتأمني األمالك و العرابت لدى شركات التأمني.
 و تتضمن: 

 

 مصلحة تثمني امللك البلدي:  -

 الغري أو للدفاع يف القضااي املرفوعة ضد البلدية    تقوم ابإلجراءات الالزمة لرفع الدعاوي القضائية ضد
سهر على املتابعة احلينية  تكما ،  و تكليف احملامني و عدول التنفيذ وفقا لإلجراءات القانونية املستوجبة

القيام  للقضااي   أو األمنية حسب احلالة و  القضائية  السلط  البلدية سواء لدى  و أتمني حضور ممثل 
حملامني املكلفني و متابعة خالصهم ابلتنسيق مع اإلدارة املالية، هذا مع احلرص  ابلتنسيق الالزم مع ا



على املسك احملكم للملفات و أتمني نظري من كل أوراق القضااي و حفظها و إعداد مصنف جملموع  
 القرارات القضائية الصادرة يف نزاعات البلدية.

شغال الوجوبية اليت هتدف إىل احلفاظ على الصحة كما تقوم ابإلجراءات القانونية املستوجبة يف مادة األ
مع املصاحل الفنية للبلدية سواء إبعداد القرارات أو تكليف العدول و السكينة و السالمة العامة ابلتنسيق  

ىل اإلجراءات القانونية املتعلقة  إاملنفذين للتبليغ أو التنسيق مع السلط القضائية أو األمنية للتنفيذ، إضافة  
و تتوىل كذلك القيام ابإلجراءات   ،دث املختلفة و املتعلقة خصوصا ابإلعتداء على امللك العامابحلوا

العمارات و متابعة نشاطها و أتمني املشموالت احملمولة قانوان على البلدية يف   القانونية لتكوين نقاابت 
 هذا اجملال.

إبجراءات بيع املنقول و الذي زال االنتفاع به، كما تقوم ابإلجراءات املستوجبة لتأمني األمالك    و تقوم
 و العرابت البلدية لدى شركات التأمني و إعداد كراس الشروط و التنسيق مع إدارة الصفقات إلجناز 

ل احلوادث اليت تقع ابلنسبة  و متابعة صفقة التأمني و مع املصاحل الفنية املعنية لتنفيذ شروط التأمني يف ك
 للعرابت و لألمالك ضماان حلقوق البلدية.

 مصلحة احلالة املدنية:  -

الوفيات  و  الوالدات  ترسيم  من  املدنية  احلالة  عمليات  إجناز  القيام    تتوىل  و  الزواج  عقود  إبرام  و 
تقوم برتسيم   املختصة، كما  الدوائر  أو اإلعالم من  احملاكم  إذن من  الصادرة يف شأهنا  ابإلصالحات 

 خمتلف واثئق احلالة املدنية و شهادات و إمتام التعريف ابإلمضاء و اإلشهاد ابملطابقة. 
 

 إدارة الوسائل املشرتكة: (5
 ف الوظائف و القطاعات البلدية و ضبط خمطط البلدية يف هذا اجملال  تعىن برتكيز اإلعالمية يف خمتل 

جناز االقتناءات سواء يف ما خيص التجهيزات أو املنظومات إضافة إىل إلو القيام بكل األعمال الالزمة  
 كما تقوم بـــ:   صيانة الشبكات و املعدات اإلعالمية و إصالحها و أتمني احلماية للبياانت 

ئق اليت تنشئها أو تتحصل عليها اهلياكل البلدية )فرز و حفظ و إتالف( ابالعتماد  التصرف يف الواث -
 . على جداول مدد االستبقاء و التصنيف

 إجياد و جتهيز احملالت املعدة حلفظ األرشيف الوسيط.  -

 زويد أعوان البلدية ابملراجع القانونية ضماان حلسن مسارهم العملي و املهين.  ت -
 و تتضمن إدارتني فرعيتني و سبعة مصاحل: 

 

 



 اإلدارة الفرعية لإلعالمية و املنظومات: •

 . للتصرف يف قواعد البياانت مبختلف املصاحل البلدية  تعىن برتكيز املنظومات اإلعالمية و تطويرها
 و تتضمن: 

 

 مصلحة قواعد البياانت و السالمة املعلوماتية: -

البياانت   قواعد  إبدارة  الفنية  تعىن  الشروط  النفاذ و ضمان  و حقوقهم يف  املستخدمني  تصنيف  عرب 
ا بني املستخدمني و أتمينها من الالزمة حلماية البياانت و احلفاظ عليها و إحكام قواعد النفاذ إليه

 االخرتاقات من أي طرف ال حيق له النفاذ أو االستغالل.
 

 مصلحة اإلعالمية و التطبيقات: -

الالزمة و تصور املشاريع املتعلقة ابلربجميات اإلعالمية ابلتنسيق مع   طيطختعىن أبعمال الدراسة و الت 
 خمتلف املصاحل البلدية. 

و ضمان سهولة   للغرض  الالزمة  العروض  طلبات  و  ابلدراسات  القيام  و  املنظومات  برتكيز  تقوم   و 
ال املنظومات  و جناعة استغالهلا و السعي إىل تطويرها وفقا للتطورات التكنولوجية و املستجدات يف جم

 اإلعالمية و تتوىل املساندة الفنية للمستعملني.
 

 مصلحة الصيانة و املراقبة:  -

التدخالت الالزمة لدى املستعملني لضمان السري العادي    اإلعالمية و إجنازبصيانة التجهيزات  تعىن  
 للعمل و ضبط احلاجيات ابلنسبة للتجهيزات. 

 مصلحة السالمة و اجلغرفة الرقمية:  -
تتوىل إعداد قاعدة بياانت عمرانية رقمية و تركيز منظومة املعلومات اجلغرافية و استغالهلا و حتيينها ابلتنسيق 

 و إدارة الوسائل املشرتكة. مع املصاحل الفنية للبلدية  
 

 رشيف: أل اإلدارة الفرعية للمعدات و الورشات و ا •

كما تضطلع مبهام إعداد    ،تعىن ابلقيام أبعمال اإلصالح و الصيانة ملختلف املعدات البلدية و توزيع السواق
إلجناز االقتناءات و قبول املعدات خمططات جتديد األسطول و إعداد احلاجيات و مجيع األعمال الالزمة  

صالح و الصيانة و إعداد و مسك الواثئق اإلدارية للمعدات و متابعة اإلجراءات  إل اجلديدة و تركيز منظومة ل
 . نياملستوجبة يف حوادث السري لدى شركات التأم



 و تتضمن: 
 

 مصلحة الورشات: -

اليومية أو الدورية من   ل و تشحيم و تغيري زيوت و غريها من غس تضطلع مبختلف أعمال الصيانة 
 األعمال الالزمة للصيانة كما تعىن إبصالح املعدات الثقيلة و اخلفيفة. 

الواثئق و املستلزمات اإلدارية للعرابت و القيام ابإلجراءات اإلدارية للعرابت   كما تعىن بتوفري و حفظ
و القيام ابإلجراءات اإلدارية الالزمة مع شركات التأمني عند حصول حوادث، كما حتدد حاجيات  

من االقتناءالعراب  البلدية  ملفات  تعد  و  ابالستغالل  املعنية  املصاحل  مع  ابلتنسيق  و كراسات  ات  ت 
 الشروط و التنسيق مع إدارة الصفقات يف الغرض. 

 

 مصلحة املغازة:  -

قر مبطابقة املقتنيات  ت تتوىل قبول السلع و التجهيزات و قطع الغيار اليت يتم اقتناءها من قبل البلدية كما  
النوع  من الكميات و  أو األمثان مبساعدة  حيث  العروض  املواصفات املضمنة بطلب  أو  املعايري  ية و 

 و تسليمها ابلدفاتر املخصصة لذلك توىل إدارج املواد  تاملصاحل املعنية و التأشري على أذون االستالم كما  
 و املنظومة و التصرف يف املواد اليت مت ختزينها ابملغازة. 

 املتعلقة إبخراج املواد من املغازة حنو الورشات و املصاحل املعنية  كما تقوم مبتابعة و معاجلة الطلبات  
رد الدوري و املنتظم  قوم إبجناز عمليات اإلحصاء و اجلتو التأشري على أذون إخراج املواد املخزنة، كما  

عد تسلم املواد و املقتنيات اجلديدة و تسجيلها و جردها و تستعمل يف ذلك بو التأشري على الفواتري  
تقييم املخزوانت  م املخزون )طريقة جرد و  التصرف يف  املخزوانت ...(    نسبة ناهج و أدوات  دوران 
 لتمكن من متابعة و استباق احتياجات البلدية يف املوارد و اخلدمات.ل

 

 مصلحة التوثيق و األرشيف: -

الطرق العلمية و العصرية حلسن استغالله و تسهر على احرتام  تقوم بتنظيم اأٍلرشيف البلدي و إدخال
مقتضيات القانون اخلاص ابألرشيف كما تنظم استغالل الواثئق احملفوظة به و تقدم اخلدمات اخلاصة 

املصلحة املكلفة ابلنفاذ، كما تعىن بضمان نشر مجيع النصوص  مع  ابالطالع على املعطيات ابلتنسيق  
 بني كافة املصاحل البلدية و خاصة منها الرائد الرمسي للجمهورية التونسية.  القانونية و اجملالت 

 
 



 إدارة النظافة و العناية ابلبيئة: (6
و تقوم إبعداد   ،تتوىل السهر على تنفيذ سياسة اجمللس البلدي يف ميادين النظافة و محاية احمليط احلضري

تنسيق تدخالت خمتلف و  يط و اإلشراف على إجنازها،  برامج التدخل الوقائي يف ميادين النظافة و احمل
 اهلياكل البلدية يف إطار تنفيذ الربامج اجلهوية للنظافة و العناية ابلبيئة كما تقوم بـــ: 

 البيئة. املدينة و لية املشاركة يف أعمال اللجان الوطنية املهتمة مبجاالت النظافة و مجا -

   إعداد الربانمج السنوي لألنشطة و عرضه على أنظار اللجان البلدية املعنية ابلنظافة و العناية ابحمليط -
 ديد املواضيع و املسائل ذات األولوية اليت يتعني عرضها على اجمللس البلدي. حتو 

إعداد القرارات البلدية املتعلقة مبيادين النظافة و مجالية احمليط و حتيينها ابلتوازي مع تطور الواقع املعيشي  -
 و التقدم العلمي و التكنولوجي. 

 و تتضمن إدارتني فرعيتني و مصلحتني: 
 

 اإلدارة الفرعية للنظافة: •

 رص على استمراريتها: احلتسهر على نظافة املدينة و  
 و تتوىل: 

 ض احرتام و تطبيق القوانني و الرتاتيب اجلاري هبا العمل يف ميدان النظافة.فر  -

 إعداد و تنفيذ برامج التدخل الوقائية يف ميدان النظافة. -

لية و فضالت احلدائق و األجنة ز كنس الطريق العام و الساحات و غسل الشوارع و رفع الفضالت املن -
هياكل   و  احليواانت  رفع جثث  الفضالت  و  و خمتلف  البناء  و خملفات  اخلردة  و  املهملة  السيارات 

 الصلبة.

 مجع الفضالت الناجتة عن نشاط املؤسسات املتعاقدة مبقابل يف إطار اشرتاكات لدى البلدية.  -

 تنفيذ عمليات التنظيف الطارئة و القيام حبمالت ظرفية استثنائية.  -

 املخصصة للنظافة و السهر على حسن استغالهلا. اقتناء املعدات و التجهيزات  -

 إعداد الربامج التحسيسية و العمل على تطويرها. -

العمل على مزيد تطوير طرق العمل سواء يف مستوى التنظيف أو يف مستوى مجع الفضالت و نقلها   -
ملنزلية  الفضالت ا  لرفعو ذلك إبحكام توزيع العملة و إحكام ختصيص املعدات و اختيار أحسن الصيغ  

 و اختيار أحسن املسالك جلمعها. 

 الوقيت للفضالت قبل نقلها للمصب املراقب. السهر على إحكام تنظيم و تسيري مراكز التجميع  -



 تنفيذ برانمج الصيانة الوقائية للمعدات و التجهيزات موضوع أعطاب من الدرجة األوىل.  -
 و تتضمن: 

 

 مصلحة نظافة املدينة و الصيانة:  -

إبجناز ك غريها تعىن  و  املنزلية  الفضالت  رفع  و  األهنج  و  الشوارع  بنظافة  املتعلقة  العادية  األشغال   ل 
و القيام حبمالت النظافة الدورية و االستثنائية و جهر األودية و جماري املياه و البالوعات و أماكن ركود  

اب النفاايت  يف  ابلتصرف  املتعلقة  العادية  األشغال  كل  إبجناز  تعىن  كما  البلدية  املياه،   ملنطقة 
 و معاجلتها و تشرف على كل املقاولني املتدخلني يف هذا اجملال.

 

 إدارة فرعية للجمالية احلضرية و املنتزهات و احلدائق: •

إبحداث املنتزهات و احلدائق العمومية تنفيذا ملقررات    تعد التصورات للجمالية احلضرية ابملدينة و تقوم
 . اجمللس البلدي و تتوىل صيانتها و تعهدها

 و تتضمن: 
 

 مصلحة اجلمالية احلضرية و املنتزهات و احلدائق:  -

اخلضراء و إجنازها و تعهدها، كما تتوىل   تتوىل إعداد التصورات إلحداث املنتزهات احلضرية و املناطق
 السهر على تطوير مظاهر االخضرار ابلطرقات و إعداد برانمج يف الغرض و تنفيذه و زرع املشاتل  

 و التصرف يف املنبت البلدي. 
و زهور و تعشيب و تطوير    نبااتت و تتوىل إجناز الغراسات اخلاصة ابلطرقات و املفرتقات من أشجار و  

 ام للطرقات يف جمال االخضرار مع القيام ابلتعهد و الصيانة الالزمة و تتوىل توفري الغراسات املنظر الع
 و املشاتل لالستغالل ابلطرقات أو احلدائق أو البيع العمومي.
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 :تتوىلتقوم بتنفيذ سياسة اجمللس البلدي يف ميدان حفظ الصحة ابملنطقة البلدية كما 
 املراقبة الصحية للمحالت املفتوحة للعموم. -

 مراقبة حفظ صحة السكن اجلماعي. -

 التفقد البيطري للحوم و األمساك. -

 .الوقاية الصحية و مقاومة التلوث  -



 . ةاملراقبة الصحية ألعوان و عملة البلدي -

 رة مركز التعقيم.إدا -
 

 إدارة فرعية حلفظ الصحة: •

 تقوم بتنفيذ سياسة اجمللس البلدي يف ميدان مجالية احمليط ابملنطقة البلدية و ذلك بـــ:
 .حتسني نوعية احلياة من خالل مقاومة اإلزعاج الناتج عن احلشرات و التلوث  -

 أتمني التحاليل املخربية للمواد الغذائية املعروضة لالستهالك ابحملالت املفتوحة للعموم و املياه.  -

 : و تتضمن
 مصلحة املراقبة الصحية: -

إىل تشخيص مصادر حتول األمراض و احلد من تنقلها  و هي مكلفة إبجراء التحاليل الضرورية للتوصل  
جيج و الغبار و الدخان و مراقبة السوائل و مقاومة و مقاومة األوبئة، و تكلف كذلك مبقاومة الض

 .السوائل الكيمياوية و مقاومة احلشرات و الطفيليات و القوارض تلوث املاء و اهلواء و األرض من
 

 إدارة األشغال و البنية األساسية و البناءات: (8

، كما تتوىل إجناز كل األشغال تتوىل اإلشراف على إجناز كل األشغال اليت هتم البناءات البلدية صيانة و تعهد
املتعلقة ابلطرقات على مستوى التعهد أو الصيانة أو األشغال اجلديدة و تعىن ابلدراسات و أشغال تنظيم املرور  

 ميداين اإلانرة  يفابلطريق العمومي من حيث التعهد و الصيانة و تسهر على الدراسة و إجناز األشغال اجلديدة  
لتصرف يف التجهيزات خمططات التنمية كما تعىن ابا ملقررات اجمللس البلدي يف نطاق  املرورية و املرور تنفيذ
 الرايضية و صيانتها. 

 و تتضمن ثالثة إدارات فرعية و أربعة مصاحل: 
 

 املدينة:و تزويق اإلدارة الفرعية للتنوير و التحكم الطاقي و زينة  •

تعىن بصيانة و إجناز الشغال املتعلقة بشبكة اإلانرة إىل جانب اإلعداد و التصرف يف منظومة التحكم 
 كما تعين بـــ:   يف الطاقة و  التصرف يف خمزون خمتلف مواد الزينة

 .إعداد الدراسات املتعلقة بتهذيب و جتديد شبكة التنوير العمومي -

 البلدي و املتعلقة ابلتنوير العمومي ابلدوائر البلدية. إجناز املشاريع املربجمة مبخطط االستثمار  -

 متابعة استهالك التيار الكهرابئي بشبكة التنوير العمومي. -



للتيار الكهرابئي   -  العمل على اكتشاف كل أنواع اخللل اليت من شأهنا أن تؤثر على استهالك مشط 
 و اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة الوضع. 

 بكة التنوير العمومي.حتيني أمثلة تطابق ش -

 نظام اجلغرفة الرقمية.  نإدارج شبكة التنوير العمومي ضم -
 و تتضمن: 

 

 املدينة: و تزويق مصلحة التنوير و التحكم الطاقي و زينة  -

تعىن إبجناز الدراسات املتعلقة ابألشغال اجلديدة للتنوير العمومي و إعداد ملفات الصفقات و متابعة 
الطاقة  يف  التحكم  منظومة  تطبيق  على  تسهر  و  العمومية،  اإلانرة  شبكة  بتعهد  تعىن  تنفيذها كما 

عالانت من الفتات يف خمزون  خمتلف موارد الزينة و اإلالعمومي، كما تقوم ابلتصرف لشبكات التنوير 
 و تركيزها ابلطرقات أو على املقرات إضافة إىل تركيز احلواجز. و إعالم و غريها 

 

 اإلدارة الفرعية للبناءات و املنشآت الرايضية و صيانة الشبكات: •

صيانة و  اجلديدة  البناءات  مشاريع  إجناز  على  ابإلشراف  الرايضية    مكلفة  التجهيزات  خمتلف  و   الشبكات 
 . و التصرف فيها )املالعب، القاعات املغطاة، املسابح ...( 

 و تتضمن: 
 

 مصلحة البناءات و املنشآت الرايضية و صيانة الشبكات: -

 كما تقوم مبتابعة التنفيذ املايل للمشاريع    ،شغالألناءات و متابعة ا بتسهر على إجناز املشاريع اجلديدة لل 
مع  التنسيق  و  للمصادقة  إحالتها  و  منها  التثبت  و  الفواتري  قبول  و  الكشوفات  إبعداد  ذلك   و 

كما  إدارة الشؤون املالية يف إجراءات اخلالص قصد تفادي أي أتخري أو إشكاالت إدارية يف اخلالص،  
 تقوم بـــ:

 دية اليت يقرها اجمللس البلدي يف إطار خمطط االستثمار البلدية. إعداد برانمج للبناءات البل  -

الفنية  - اللجنة  البلدية و متابعة إجنازها و السهر على تنفيذ قرارات  دراسة املشاريع اخلاصة ابلبناءات 
 للبلدية.

 احملافظ على البناءات البلدية و صيانتها و تعهدها.  -

 ابلتجهيزات.القيام أبشغال الصيانة و الرتميم و التعهد  -

 



 اإلدارة الفرعية لألشغال اجلديدة و الدراسات و التخطيط:  •

 تتوىل إجناز مشاريع الطرقات و متابعة أشغال املتدخلني ابلطريق العام كما تقوم ابلدراسات الفنية الالزمة  
 و إعداد كراسات الشروط إلعالن عن صفقات الطرقات و األرصفة. 

 كما تقوم بـــ: 
 إعداد الدراسات املتعلقة بتهذيب و جتديد شبكيت الطرقات و األرصفة.  -

إجناز املشاريع املربجمة مبخطط االستثمار البلدي و املتعلقة بصيانة و هتذيب الطرقات مبختلف الدوائر  -
 البلدية.

 الطرقات و تعهدها ابلصيانة الوقائية.  استغالل معدات و منشآت  -

 التصرف يف استغالل الطريق العام مبراقبة مجيع املتدخلني و إسناد رخص فتح احلضائر و التنسيق بينهم.  -

 و تتضمن: 
 

 مصلحة ضبط و إحصاء و تشخيص البنية األساسية و البناءات:  -

سية للبلدية و البناءات البلدية و املشاريع  تتوىل إعداد البطاقات الوظيفية و امللفات اخلاصة ابلبنية األسا
العمرانية تتضمن كل الواثئق الفنية و اإلدارية و تكوين قاعدة معطيات معلوماتية يف الغرض ابلتنسيق 

 مع مصلحة اإلعالمية.
 

 مصلحة الطرقات و األرصفة و الشبكات اجلديدة:  -

على مستوى التعهد أو الصيانة أو األشغال  شغال املتعلقة ابلطرقات و األرصفة سواء  ألتتوىل إجناز كل ا
 اجلديدة.
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التصورات تعىن   و  االسرتاتيجية  الرؤاي  عمرانية    إبعداد  سياسة  إقرار  قصد  للمدينة  املالئمة  العمرانية 
مستدامة من طرف اجمللس البلدي، يتم على ضوئها إجناز أمثلة التهيئة العمرانية و مراجعتها عند الضرورة  

 و متابعة تطبيقها و إسناد الرتاخيص العمرانية و القيام ابلدراسات املعمارية و العمرانية. 
 : إدارتني فرعيتني و ثالثة مصاحل و تتضمن

 

 

 



 إدارة فرعية للدراسات و التخطيط العمراين:  •

 تتوىل القيام ابلتخطيط العمراين للمنطقة البلدية و جتسيم املخططات عرب إعداد أمثلة ترتيبية و عملياتية  
 و تنفيذها. 

لبعض املناطق أو األحياء    يةل يتفصال  تهيئة الكما تتوىل القيام إبجراءات إعداد مثال التهيئة و تنقيحه و أمثلة  
ابلتنسيق مع اهلياكل املعنية، كما تتوىل السهر على تنفيذ هذه األمثلة و ذلك ابلقيام ابإلجراءات الالزمة  
إلجناز و فتح الطرقات املربجمة و التملك ابألراضي املخصصة للمناطق اخلضراء و هتيئتها ابلتنسيق مع إدارة 

 . عقارية كما تقوم إبجراءات تسمية األهنج و تركيز العالمات اخلاصة هباالشؤون القانونية و ال
 و تتضمن: 

 

 مصلحة املرور و التنسيق بني املتدخلني العموميني: -

و تسهر على   ،ابلدراسات و أشغال تنظيم املرور ابلطريق العمومي من حيث التعهد و الصيانةتعىن  
الدراسة و إجناز األشغال اجلديدة يف ميدان املرور تنفيذا ملقررات اجمللس البلدي يف نطاق خمططات  

 التنمية. 
 

 اإلدارة الفرعية للرتاخيص العمرانية و التقسيمات: •

رانية الكربى تقوم إبسناد الرتاخيص يف املادة العمرانية و مراقبة تنفيذها و متابعة إعداد و تنفيذ املشاريع العم
تطبيقا   التقسيم  مبطالب  املتعلقة  امللفات  و يف  تنفيذها  متابعة  و  الكربى  العمرانية  الربامج  تنظر يف  كما 

 . ملقتضيات مثال التهيئة العمرانية و تعرضها على اللجنة املختصة و تعد قرارات الرتخيص
 و تتضمن: 

 

 مصلحة رخص البناء:  -

و درسها بعد استشارة املصاحل املتدخلة للتحري قبل عرضها    تقوم بقبول مطالب و ملفات رخص البناء 
 ، كما تقوم بـــ: على أنظار جلنة رخص البناء و إفادة أصحاهبا عن طريق فضاء املواطن مث حفظها 

 مراقبة البناء املرخص فيه و ذلك يف مجيع مراحل اإلجناز.  -

 . عند خمالفة األحكام القانونية و الرتاتيب اجلاري هبا العمل اختاذ اإلجراءات الردعية و الزجرية -

طابق األشغال املنجزة و األمثلة املصادق عليها بقرار رخصة  تالقيام ابملعاينات امليدانية و التثبت من   -
 البناء و ذلك يف مجيع مراحل اإلجناز.

 الرتاتيب املتعلقة ابستغالل البناايت و صيانتها.  مراقبة و تنفيذ -



 

 


