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  املحـتــــوى
  

  

 املحلية الجماعات
  نفزة

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

  2019..………………………………………………………………2222 سنة عنوانب نفزة بلدية لفائدة العمومية لالدرات

 االعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

  2019..………………………………………………………………2222 سنة بعنوان نفزة بلدية لفائدة العمومية لالدارات

 المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقية بالملفات داخلية ةمناظر بفتح يتعلق 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

  . 2019..……………………………………………………………2222 سنة بعنوان نفزة بلدية لفائدة  العمومية لالدارات

 لالدارات المشترك التقني بسلك تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

  . 2019.…………………………………………………………………………………2222 سنة بعنوان وميةالعم

  قرمدة

  ..………………2223قرمدة لبلدية الهيكلي التنظيم بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
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       القــــرارات

  

  

  المحلية الجماعات

  نفزة

  

 بفتح يتعلق 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 التقني بالسلك أول قنيت رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

  2019 سنة بعنوان نفزة بلدية لفائدة العمومية لالدرات المشترك

          

   مايلي قرر                                            

 و 2020-08- 06 يوم لفائدتها و نفزة ببلدية يفتح : االول الفصل

 اول تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية االيام

   . 2019 سنة بعنوان العمومية لالدرات المشترك التقني بالسلك

 واحدة بخطة شغورها سدذ المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

.  

  . 2020-07-06 يوم الترشحات ختم يقع : الثالث الفصل
                                                            

   البلدية رئيس
                                                            

   فرايحي ماهر

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

 بفتح يتعلق 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 تقنيي و محللي بسلك محلل رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

  2019 سنة بعنوان نفزة بلدية لفائدة العمومية لالدارات االعالمية

          

   مايلي قرر                                               

 و 2020-08-04 يوم لفائدتها و نفزة ببلدية يفتح : االول الفصل

 بسلك محلل رتبة الى  للترقية بالملفات داخلية مناظرة اليةالمو االيام

  . 2019 سنة بعنوان العمومية لالدارات االعالمية تقنيي و محللي

  . واحدة بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  . 2020-07-04 يوم الترشحات ختم يقع : الثالث الفصل
                                                            
                                                        

   البلدية رئيس
                                                         

  فرايحي  ماهر

 بفتح يتعلق 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

  . 2019 سنة بعنوان نفزة بلدية لفائدة  العمومية لالدارات المشترك

   مايلي قرر

 و 2020-08-10 يوم لفائدتها و نفزة ببلدية يفتح : االول الفصل

 تصرف كاتب رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية االيام

   . 2019 سنة بعنوان  العمومية لالدارات المشترك االداري كبالسل

 واحدة بخطة شغورها سدذ المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

.  

  .2020-07-10 يوم الترشحات ختم يقع : الثالث الفصل
   البلدية رئيس                                    

   فرايحي ماهر

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

 بفتح يتعلق 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 المشترك التقني بسلك تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

  . 2019 سنة بعنوان العمومية لالدارات

   يلي ما  قرر         

 و 2020 أوت 12 يوم لفائدتها و نفزة ببلدية يفتح : االول الفصل

 بالسلك تقني رتبة الى للترقية بالملفات ةداخلي مناظرة الموالية االيام

  . 2019 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك التقني

  . واحدة بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

   . 2020 جويلية 12 يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

                                                            

   البلدية رئيس

  فرايحي ماهر
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  قرمدة

  

 يتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

  قرمدة لبلدية الهيكلي التنظيم بضبط يتعلق بقرار

  2020 لسنة         رقم قرار

  قرمدة لبلدية الهيكلي التنظيم بضبط يتعلق

   قرمدة بلدية رئيس إن

  ، الدستور على االطالع بعد  

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و

  . المحلية الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 بالمرسوم والمنقح اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 98 عدد

 1985 أفريل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى

    . قرمدة بلدية بإحداث المتعلق

 ماي 30 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد األمر على و

 بالبلديات إحداثها الممكن الوظيفية الخطط بضبط المتعلق1989

 ماي 2 في المؤرخ 2000 لسنة 912 عدد باألمر تنقيحه مت والذي

 أوت 24 في المؤرخ 2000 لسنة 1886 عدد واألمر 2000

2000 .  

 المؤرخ والمالّية التخطيط ووزير الّداخلية وزير السيدين قرار على و

 الممكن الوظيفية الخطط أنواع بضبط المتعلق 1989 سبتمبر 19 في

 أوت 26 في المؤرخ بالقرار تنقيحه مت والذي بلدية كل في إحداثها

2000 .  

 في المؤرخ 46 عدد الداخلية وزير الدولة وزير السيد منشور على و

 لإلدارات النموذجية الهيكلية بالتنظيمات المتعلق 1992 أوت 26

  . البلدية

 في المؤرخ 75 عدد الّداخلية وزير الدولة وزير السيد منشور على و

 بمشاغلهم واإلحاطة المواطنين بقبول ايةالعن حول  1992 نوفمبر 9

  . شكاياتهم ومتابعة

 جوان 10 في المؤرخ 37 عدد الّداخلية وزير السيد منشور على و

  . للبلديات الهيكلية بالتنظيمات اإلعالمية وحدات إحداث حول 2002

 2018 مارس 30 في المــؤّرخ دد98عـ البلدي القرار وعلى

 الهيكلي بالتنظيم المتعلق 2018 نجوا 26 بتاريخ عليه والمصادق

  . قرمدة لبلدية

 2020 ماي 30 في المنعقدة البلدي المجلس مداولة على بناء و

  .للبلدية الهيكلي التنظيم تنقيح حول

  : يلي ما قرر

   : التالي النحو على قرمدة لبلدية الهيكلي التنظيم ضبط :األّول الفصل

  .العامة الكتابة -

  . والمالية ريةاإلدا الشؤون إدارة -

  .الفنية للشؤون العامة اإلدارة -

  . التصرف مراقبة إدارة  -

   :الثاني الفصل

  العامة الكتابة *

 الفصل صالحيات بمقتضى يتولى الذي العام الكاتب إلى بالنظر ترجع

 بين والتنسيق األعوان كافة تسيير  المحلية الجماعات مجلة من 272

   .مباشرة بالنظر له ترجع التي لحوالمصا الفرعية اإلدارات مختلف

  :الثالث الفصل

  : مباشرة العامة بالكتابة يلحق

  : وتضم : واإلعالمية للتنظيم الفرعية اإلدارة(1  

   : بـ مكلفة وهي  : واألرشيف واإلعالمية التنظيم مصلحة  1 .1

  . وتحيينه لإلعالمية المديري المخطط وتحيين ومتابعة إعداد -

 االتصال تكنولوجيا مجاالت في وتنفيذها تالدراسا إعداد -

  .  البلدي العمل لتنظيم وبرمجيات تطبيقات وبرمجة والمعلومات

  . اإلعالمية األساليب إنجاز حسن على السهر في والمساهمة التأطير -

 المصالح مختلف عمل من المتأتي البلدية أرشيف ترتيب و حفظ -

 عند استعماله صدق فيه التصرف حسن و ديمومته تضمن بطريقة

  . الحاجة

 البلدية المصالح كافة بين والمجالت القانونية النصوص تداول ضمان -

  .التونسية للجمهورية الرسمي الرائد منها وخاصة

 استغاللها الممكن الدورية والنشريات المجالت وترتيب حفظ ضمان -

  .أبحاثها في منها لالستفادة البلدية المصالح طرف من
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   : بـ وتعنى : واالتصال اإلعالم مصلحة  2 .1

 أو المكتوبة والمجالت بالصحف نشره تم لما اليومية المتابعة -

  . البلدية رئيس إلى مباشرة يومي تقرير ورفع اإللكترونية

 المتاحة اإلعالم وسائل مع بالتنسيق البلدية أخبار كل نشر -

  . والمكتوبة والمرئية المسموعة

  . اإللكترونية بالمواقع نشرها يتم التي األخبار إعداد -

 المعارض في والمشاركة والدوريات والمجالت النشريات إعداد -

 البلدي باإلعالم عالقة له ما وكل والمحليّة والجهوّية والوطنّية الدولّية

.  

 في والمشاركة قرمدة لبلدية الصحفية والملتقيات المؤتمرات إعداد -

  . فيها فاطر البلدية كانت إذا الملتقيات هذه

  . المعلومة إلى النفاذ مطالب متابعة -

   : المركزي الضبط مكتب  . 2

 المعنية المصالح على وتوزيعها المراسالت مختلف بتسيير يقوم

 إلى تنقالته مختلف ومتابعة والصادر الوارد البريد وتنظيم ومتابعتها

 تيبوتر كتنظيم بها تكليفه يمكن التي األخرى اإلدارية األعمال جانب

  . المختلفة والملفات الوثائق

   : المواطن مع العالقات مكتب . 3

 بمشاغلهم اإلحاطة و المواطنين بقبول العناية الخلية هذه تتولى

 اقتضاه لما طبقا البلدي العمل مجاالت مختلف في الشكايات ومتابعة

 9 في المؤرخ 75 عدد الّداخلية وزير الدولة وزير السيد منشور

 المراسالت بدراسة الخلية هذه تقوم ذلك على وعالوة ،1992 نوفمبر

 المناسبة اآلجال في عنها واإلجابة الشأن هذا في البلدية على ترد التي

.  

  : البلدية والهياكل المجلس شؤون مصلحة  . 4

 بقّية مع وبالتنسيق العاّمة الكتابة مع بالتعاون المجلس كتابة تتولى

 والمكتب المجلس جلسات إعداد يتولى كما ، اإلدارّية المصالح

 الجلسات محاضر تحرير لألطفال، البلدي والمجلس والّلجان البلديين

 وتوصيات المجلس قرارات تنفيذ ومتابعة لها المعدة بالدفاتر ونسخها

  . الهياكل بقية

  : واالجتماعية الثقافية الشؤون مصلحة  . 5

  :بـ وتعنى 

  .الوفود وتبادل التوأمة -

 و الثقافة دور من بكل الرياضي و الشبابي و الثقافي اطالنش رعاية -

  .المختلفة الرياضية الفضاءات و الشبــاب

 و الثقافية الموسمية و السنوية المهرجانات إعداد في المساهمة -

  .المدينة بتنشيط يتعلق ما كل و الشبابية

  .البلدية العمومية المكتبات تنمية -

  .الشبابية و يةالرياض التجهيزات صيانة و دعم -

 شكاياتهم متابعة و بمشاغلهم اإلحاطة و المواطنين بقبول االعتناء -

   .االجتماعي الميدان في

 هذا في العمل تطوير قصد االجتماعية البحوث و بالدراسات القيام -

 التعاون و المبرمجة بالمنح المعوزين و الجمعيات مساعدة و الميــدان

  .جتماعياال النشاط ذات الجمعيــات مع

  .السكن مسائل متابعة -

  : الرابع الفصل

   : والمالية اإلدارية الشؤون إدارة *

 لها الراجعة والمصالح الفرعية اإلدارات مختلف على اإلشراف وتتولى 

 تطبيق على بالسهر مكلفة وهي مباشرة ومتابعتها بينها والتنسيق

 العمومية ظيفةالو في العمل بها الجاري والتراتيب األساسية القوانين

 والمحافظة االقتصادية الرخص ومنح األسواق وتنظيم المالي والتصرف

 النزاعات ومباشرة التراتيب وإعداد فيه والتصرف البلدي الملك على

  .المدنية الحالة وتنظيم

   : على اإلدارة هذه وتشتمل

  : وتضم  : الصحية والمراقبة اإلقتصادية للشؤون الفرعية إلدارة (1

   :  االقتصادية الشؤون صلحةم 1 .1

 المعاليم إستلزام حيث من البلدية األسواق في  بـالنظر مكلفة وهي

 داخل المختصة المصالح مع بالتنسيق المباشرة باالستخالصات والقيام

 العمومي الملك استغالل بمتابعة تعنى كما الخارجية والمصالح البلدية

 األخرى التجارية واألنشطة والمطاعم بالمقاهي خاصة المتعلقة البلدي

 اإلشهار ملفات بمتابعة وتهتم . بها المتعلقة اإلشغال قرارات وتسليم .

 باألماكن اإلشهار ولزمات التجارية المحالت بإشهار خاصة المتعلقة

  . العمومية

   : الصحّية الشؤون مصلحة 2 .1

 إلى والحرفية الصناعية والمؤسسات التجارية المحالت بإخضاع تعنى

 الغذائية المواد لمختلف الالزمة بالتحاليل والقيام الدورية لمراقبةا

 وسالمة النظافة مجال في الحاصل التطور مستوى من والتثبت

 الشروط بكراسات الصادرة القوانين ومتابعة المعروضة المنتوجات
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 نشاط لكل الضرورية األساسية والتجهيزات المحالت لصلوحية العامة

 صيانة على والتأكيد العمارات ونقابات السكنية التجمعات ومراقبة

 الوقاية ووسائل العملة نظافة من بالمحالت والّداخلي الخارجي المحيط

.   

  : تضم  : والعقارية القانونية للشؤون الفرعية اإلدارة (2

 و القانونية والشؤون البلدي والملك النزاعات مصلحة    1 . 2

  : بـ وتعنى : العقارية

 وتمثيل فيها طرفا البلدية تكون التي والقضايا النزاعات جميع معالجة -

  .المختصة المحاكم أمام البلدية رئيس

 التي اإلدارية اإلجراءات وأخذ القضاء بها اتصل التي األحكام متابعة -

  .البلدية حقوق تحفظ

 الملكية بإدارة البلدية األراضي وتسجيل العقاري الوضع متابعة -

 البلدية تبرمها التي والكراء والشراء البيع بعمليات والقيام العقارية

  .عليه والمحافظة عاّمة بصفة البلدي الملك في والتصرف

  .متابعته على والسهر األثاث دفتر مسك -

  : بـ وتتعهد  :المدنية الحالة مصلحة 2 . 2

  .المدنية الحالة وثائق تسليم -

   .لألصل سخالن  مطابقة و باإلمضاء التعريف عمليات انجاز -

 المدنيـة بالحـــــــــــالة المتعلقـة الترتيبية و التشريعية النصوص تطبيق -

 حفظها و الطالق و الزواج و الوفـيات و الــــــــــــــوالدات دفـاتــر مســـك و

   .وتحيينها اإلعالميـــــة البيانات بقاعدة محتواها إدراج و

  الحفالت رخص وتسليم تالوفايا وتسجيل الزواج عقود إعداد -

  : الى تتفرع وهي :البشرية الموارد في للتصرف الفرعية اإلدارة ( 3

  :بـ وتهتم  : البشرية الموارد في التصرف مصلحة 1 . 3

 مادة في العمل بها الجاري والتراتيب األساسية القوانين تطبيق -

   .العمومية الوظيفة

  .والعملة الموظفين شؤون في التصرف -

  .لألعوان اإلدارية األوضاع عةمتاب -

 التدابير واتخاذ لألعوان اإلدارية بالحاالت المتعلقة القرارات إعداد -

  .المصالح بقية مع بالتنسيق لذلك الالزمة

  المصالح مختلف مع بالتنسيق االنتدابات برامج إعداد -

  : بـ وتهتم  : والتأجير التكوين مصلحة 2 . 3

 مختلف في والعملة األعوان لفائدة وينيةالتك الدورات برامج إعداد -

   ورسكلتهم المهني مستواهم تحسين وكذلك الميادين

 والرسكلة المهني المستوى وتحسين التكوين برامج وتقييم متابعة  - 

.  

  . بالتكوين المرتبط الدولي التعاون عالقات متابعة  -

  .البلدية أعوان تأجير ومتابعة إعداد -

  : الى تتفرع وهي :للمالية الفرعية اإلدارة (4

  : بـ وتقوم   :  الحسابيات مصلحة 1 . 4

 القصير المدى على البلدية بالبرامج المتعلقة المالية المعطيات تجميع -

 البرامج اعتمادات من الميزانية تقديرات لضبط والبعيد والمتوسط

  . الدفع واعتمادات التعهد واعتمادات

 الوطنّية العاّمة التوجهات وتجسيم يبهاوتبو البلدية الميزانية إعداد -

 التنمية لميزانية بالنسبة البلدي االستثماري المخطط إطار في والمحلّية

 للمصاريف بالنسبة العمومي والتأجير التسيير حاجيات إطار وفي

  .األهداف حسب التصرف منهجية على باالعتماد وذلك االعتيادية

 المالية المؤشرات وضبط يونيةوالمد للبلدية المالي الوضع متابعة -

 اإلشكاليات ومعالجة التنموي العمل استراتيجيات ضبط في واعتمادها

 الالزمة واإلحصائيات الدراسات وإعداد البلدية الموارد بتنمية المتعلقة

   . البلدي العمل متطلبات مع المالي الوضع لمالئمة

 حسب الالزمة التعديالت بإجراء البلدية الميزانية تنفيذ متابعة -

 ختمها وكذلك واألهداف الجديدة والتوجهات الممكنة المستجدات

  .المالية السنة نتائج وضبط وتقييمها

 عمومي تأجير من المضبوطة الحاجيات وفق للميزانية المادي التنفيذ -

 التعهد اقتراحات بإعداد وذلك تنموية ومشاريع تسيير ومصاريف

 الفواتير مراجعة وكذلك الحاجيات تلك تنفيذ في العتمادها بأنواعها

 العمومية للنفقات المنظمة القوانين إطار في الصرف أوامر وإصدار

 المصاريف لمراقبة المنظمة والّنصوص العمومية المحاسبة مجلة السيما

   .العمومية

  : بـ وتقوم  : الصفقات مصلحة  2 . 4

 والقيام وميةالعم بالصفقات المتعلقة اإلدارية الشروط كراسات إعداد -

 اإلدارية اإلجراءات وكل العقود إبرام حد إلى الصفقة إجراءات بكل

 الّنهائي والختم للصفقة المالي التنفيذ إلى إضافة بها المتعلقة والمالية

 التسبقات بتقديم يتعلق فيما خاصة الفنية المصالح مع بالتنسيق

  . والدفوعات

  .الفنية المصالح مع لتعاونبا االستثمارية للمخططات المالي اإلعداد -
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 استشارات من المنافسة بإجراءات والقيام المجمعة الطلبيات قبول -

 التزود أذون إعداد متابعة وتتولى وفرزها وفتحها تقديرية وقوائم

 الشراءات جملة بخصوص والتقديرات اإلحصائيات إعداد إلى إضافة

  .الميزانية إعداد في للمساعدة

  : وتتولى  :واالستخالص المحلية الجباية مصلحة  3 . 4

 الصبغة ذات والمحالت المبنية وغير المبنية العقارات إحصاء -

 لألداء إخضاعها قصد السياحية والمؤسسات والتجارية الصناعية

  . الطرقات معاليم وإحصاء االستخالصات أزمة وإعداد البلدي

  . يةالبلد الموارد تنمية على والسهر االستخالصات سير متابعة -

  . والمعاليم األداء ومتابعة اإلحصاء تنظيم -

 للميزانية االعتيادية والمداخيل المعاليم جميع استخالص متابعة -

 والعقارات األسواق مداخيل باستخالصات يتعلق فيما وخاصة البلدية

 كل مع بالتنسيق أنواعه بمختلف العام للطريق الوقتي اإلشغال وكذلك

 العمرانية التراخيص مصلحة وخاصة المتداخلة يةواإلدار الفنية المصالح

 والملك النزاعات ومصلحة االقتصادية والشؤون التراتيب ومصلحة

  .والعقارية القانونية والشؤون البلدي

  : وتتولى :والتزويد المغازة مصلحة  4 . 4

 وكل للبلدية التابعة والمنقوالت المواد لمختلف المخزون في التصرف -

 للمحافظة الالزمة الطلبيات وإعداد وتسليمها تسلمها فيةوكي المقتنيات

  . التزود استمرارية على

 اإلدارية المصالح من تزود أذون على الحصول اثر على تتولى -

 األخرى الفنية المصالح مع بالتنسيق التزود بعملية القيام والمالية

  .منها والتثبت وفحصها المواد وقبول

 التصرف أساليب واقتراح عليه المحافظةو البلدي األسطول متابعة -

   .األسطول وحاجيات واإلصالح بالصيانة المتعلقة الطلبيات وتقديم فيه

  .الحاجيات تلك لمختلف االستهالك متابعة -

 الجداول وإعداد األسطول استغالل ومتابعة الصيانة عمليات متابعة -

  . لاألسطو لرعاية يلزم ما وكل لالستهالك المتابعة وبطاقات

  الخامس الفصل    

   :  البيئية الشرطة  مصلحة   *  

 ها دور ويتمّثل البلدية رئيس السيد إلشراف مباشرة وتعود          

  : في 

 والتحسيس والتوعية العاّمة، والنظافة الصّحة تراتيب مخالفي كّل ردع -

  .البلدية في الفضالت وانتشار التلّوث ظاهرة من للحّد الالزمة باآلليات

  . 2016 لسنة  ـدد30عـ القانون مقتضيات تطبيق على السهر -

  السادس الفصل        

   : التصرف مراقبة إدارة *

 في مهامها وتتمثل البلدية رئيس السيد إلشراف مباشرة وتعود       

   : في المساهمة

  . تنفيذها ومتابعة الميزانية إعداد -

  .النشاط تقارير إعداد-

  . افاألهد عقود إعداد-

  .ومؤشرات قيادة لوحات عبر البلدية نشاط متابعة -

  .التحليلية المحاسبة نظام متابعة - 

  السابع القصل     

  : الفنية للشؤون العامة اإلدارة * 

 والمصالح الفرعية واإلدارات اإلدارات مختلف على اإلشراف وتتولى

  :على لسهربا مكلفة وهي مباشرة ومتابعتها بينها والتنسيق لها الراجعة

 الترابية التهيئة مجال في العمل بها الجاري والتراتيب القوانين تطبيق -

  .العمرانية والتراخيص والتعمير

 يخص فيما تنفيذها ومراقبة االشغال لمختلف الدراسات إعداد -

 ببرامج المتعلقة المشاريع من وغيرها والتنوير والطرقات المباني

  .البلدية ومخططات

  .العمومي التنوير وشبكة والطرقات البلدية المباني دوتعه صيانة -

  .المدينة نظافة -

  بالمحيط العناية -

  : على الفنية للشؤون العامة اإلدارة وتشتمل

  :والتهيئة االشغال إدارة (1

 المصالح على وتشتمل :والصيانة لألشغال الفرعية اإلدارة /1.1

  :التالية

  :بـ وتعنى :الجديدة األشغال مصلحة /1.1.1

 تمهيدية فنية دراسات من الجديدة للمشاريع الفنية الملفات اعداد -

  .وظيفية وبرامج وتقديرات واستشارات شروط وكراسات وتفصيلية
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 على والسهر نهايتها الى انطالقها منذ ومراقبتها األشغال متابعة -

  .انجازها حسن

 ائرالحض دفاتر ومسك األشغال بتعليق أو بالقيام االذون اعداد -

  .المنجزة األشغال محاضر وإعداد

  .الدراسات مكاتب تقارير متابعة -

  .والنهائية المؤقتة االستالم محاضر إعداد -

  .المنجزة األعمال في حساب كشوفات اعداد -

  : بـ وتعنى :العامة الصيانة مصلحة /2.1.1

 وتنوير وارصفة وطرقات بلدية ومنشآت مباني في عام بشكل الصيانة-

   .بالمفترقات التقاطع أضواءو عمومي

 وكراسات فنية دراسات من الصيانة لمشاريع الفنية الملفات اعداد  -

  .وتقديرات واستشارات شروط

 على والسهر نهايتها الى انطالقها منذ ومراقبتها األشغال متابعة   -

  .إنجازها حسن

 الحضائر دفاتر ومسك األشغال بتعليق أو بالقيام االذون اعداد  -

  .المنجزة األشغال محاضر عدادوإ

  .والنهائية المؤقتة االستالم محاضر إعداد -

  .المنجزة األعمال في حساب كشوفات اعداد -

   : والتعمير للتهيئة الفرعية اإلدارة /2.1

  : التالية المصالح على وتشتمل

  : بـ وتعنى :العمرانية التراخيص مصلحة /1.2.1

 وإتمام المختصة التقاسيم لجنة ىعل وعرضها التقاسيم ملفات دراسة -

 جاء ما وكل التهيئة اشغال تنفيذ ومتابعة عليها المصادقة اجراءات

  .الملفات توثيق ضمان على السهر مع التقاسيم شروط بكراس

 المختصة البناء رخص لجنة على وعرضها البناء رخص ملفات دراسة -

 طبقا الطالبيه الرخص وتسليم عليها المصادقة إجراءات وإتمام

 المتعلق التشريع تطبيق على السهر مع العمل بها الجاري للتراتيب

  .الملفات توثيق وضمان والتعمير الترابية بالتهيئة

 والساحات الشوارع تخطيط احترام قصد الفنية المساعدة -

 على والسهر عامة بصفة العمومي الملك وحدود الخضراء والمساحات

   .خاصة بصفة العمرانية التهيئة أمثلة تطبيق

 العمومية الشبكات مختلف بتركيز المتعلقة الفنية الملفات دراسة -

  .الطريق قطع ومطالب

 وإعداد العمرانية بالتراخيص المتعلقة والملفات العرائض دراسة -

  .األشغال وانتهاء المعاينة محاضر

  : بـ وتعنى :والدراسات والتعمير التهيئة مصلحة /2.2.1

 احترام على والمساعدة العمرانية التهيئة أمثلة تطبيق على السهر -

  .العمومي والملك الخضراء والمناطق والساحات الشوارع تخطيط

 ما تنفيذ على والعمل والتفصيلية العمرانية التهيئة عمليات متابعة -

  .والتعمير الترابية التهيئة بمجلة جاء

 وإجراءات صيليةوالتف العمرانية التهيئة امثلة دراسات ومتابعة اعداد -

  .عليها المصادقة

 المصالح ومساعدة الطوبوغرافي والمسح الخرائط رسم إعداد -

  .الغرض في المختلفة اإلدارية

  .العمرانية بالتهيئة المتعلقة والملفات العرائض دراسة -

  : والمحيط النظافة إدارة (2

  : التالية المصالح على وتشتمل :للنظافة الفرعية اإلدارة /1.2

  : بـ وتعنى :الصحية والوقاية العامة النظافة مصلحة /  1.1.2

 يقتضي وما وحدائق وساحات شوارع من المدينة نظافة على السهر *

  : من ذلك

  .النفايات في للتصرف البلدي المخطط وتنفيذ اعداد  -

   .والشوارع األرصفة وتنظيف المنزلية الفواضل رفع  -

 التراتيب حسب المصانع وفواضل جنةواأل البناء وفواضل االتربة رفع  -

   .العمل بها الجاري

   .المختصة المصالح مع بالتعاون وحمايتها المصبات تعهد  -

   .العمرانية التهيئة مثال تجسيم إطار في الطوابي إزالة *

  .المناسبات في المدينة وتجميل العمومية الحفالت على االشراف *

  .الحشرات مقاومة *

  .األدوية ورش العينات وتحليل ةالصحي المراقبة *

 : النقل ووسائل والمعدات المستودع في التصرف مصلحة /2.1.2

  :بـ وتعنى

 فيه التصرف اساليب واقتراح عليه والمحافظة البلدي االسطول متابعة-

   .األسطول وحاجيات واإلصالح بالصيانة المتعلقة الطلبيات وتقديم

  .اتالحاجي تلك لمختلف االستهالك متابعة-
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 الجداول وإعداد االسطول استغالل ومتابعة الصيانة عمليات متابعة-

  .األسطول لرعاية يلزم ما وكل لالستهالك المتابعة وبطاقات

  .الجديدة والمعدات النقل وسائل القتناء الفنية الملفات اعداد-

  .فيه والتصرف المحجوز حفظ-

 : الخضراء والمناطق الرياضية للتجهيزات الفرعية اإلدارة /2.2

  :التالية المصالح على وتشتمل

  : بـ مكلفة وهي :الرياضية التجهيزات مصلحة /1.2.2

  .الرياضية التجهيزات وتعهد االعتناء-

 مختلف مع والتنسيق الرياضية التجهيزات استغالل على االشراف-

 الجامعات والرياضة، الشباب مندوبية) الغرض في المتدخلة األطراف

  .(... الرياضية، الفرق الرياضية،

  : بـ تهتم وهي :الخضراء المناطق مصلحة /2.2.2

  .الخضراء للمساحات الالزمة الدراسات اعداد-

 العمومية والحدائق الخضراء المناطق وتعهد وصيانة انجاز-

  .والمنتزهات

  .والبستنة األشجار غراسة-

  ." Compostage " الخضراء المناطق فضالت وتثمين رسكلة-

  االمضاء

  بلدية يسرئ

  عزيز بو  آمنة
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