


  30/11/2020منزل المهيري في :                                                                الجمهورية التونسية                                        
  وزارة الشؤون المحلية والبيئة

  والية القــــــــــــــــــيروان
  بلدية منزل المهيري

   
  

  بلدية منزل المهيريل التنظيم الهيكلييتعلق بقرار 

  رئيسة بلدية منزل المهيري ، إن

  المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ,  2018ماي  09ـي المؤرخ فـ 2018لسنة 29ون  األساسي عدد ـى القانـو عل     

  المتعلق بإحداث بلدية منزل المهيري .  1985افريل  23المؤرخ في  629وعلى األمر عدد

 إحداثهاظيفية الممكن المتعلق بضبط الخطط الو 1989ماي  30المؤرخ في  1989لسنة  572عدد  األمروعلى 
  بالبلدية 

المتعلق بضبط  1989سبتمبر  19وعلى القرار المشترك بين وزيري الداخلية والتخطيط والمالية المؤرخ في 
  في كل بلدية   إحداثهاالخطط الممكن  أنواع

المتعلق بضبط  1989نوفمبر  03وعلى القرار المشترك بين وزيري الداخلية والتخطيط والمالية المؤرخ في 
  احداثها بقانون اطارهاكل بلدية لالخطط الممكن  أصناف

  البلدية . لإلداراتالمتعلق بالتنظيمات الهيكلية النموذجية  1992اوت  26المؤرخ في  46منشور عدد الوعلى 

بمشاغلهم  واإلحاطة المتعلق بالعناية بقبول المواطنين 1992نوفمبر  09المؤرخ في  75ر عدد وعلى المنشو
  ومتابعة شكاياتهم 

المتعلق   1994أوت  19و المصادقة عليه بتاريخ  1994جوان  08القرار المؤرخ في  يوعلى القرار المؤرخ ف
  بضبط الخطط الوظيفية لبلدية منزل المهيري

و المتعلقة بمراجعة  2020نوفمبر  26وعلى مداولة المجلس البلدي خالل الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ 
  التنظيم الهيكلية منزل المهيري.

  

  

  ي ــــرر ما يلــــــق

  يشتمل التنظيم الهيكلي لبلدية منزل المهيري على المصالح واألقسام التالية : األولالفصل 

 وتضم الكتابة العامة 

 مكتب الضبط المركزي  -أ

 الشرطة البلدية  -ب

  واإلعالميةالتنظيم  -ج 

  العالقات العامة - د

  كتابة المجلس واللجان  - ه

  الشؤون االجتماعية والثقافية -و



  والمالية وتضم اإلداريةالمصلحة 

  اإلداريالقسم   -أ
 القسم المالي  -ب

  قسم الحالة المدنية -ج

 و تضم يةــــــــــــالمصلحة الفن 

  قسم الطرقات واألشغال  -أ 
 قسم التهيئة العمرانية  -ت

 مصلحة النظافة والمحيط وتضم 

 قسم النظافة والمحيط -أ 

 قسم الحدائق والمناطق الخضراء - ب                        

  
  على النحو التالي : األولبالفصل  إليهاالمشار  واألقسام: تضبط مشموالت المصالح  الفصل الثاني

  

:ترجع بالنظر إلى الكاتب العام الذي يتولى مهامه طبقا لما ورد بمجلة الجماعات المحلية (  الكتابة العامة** -1

ويتعلق بالكتابة العامة ) وكل الصالحيات المفوضة له من رئيس البلدية  2018لسنة  29عدد  أساسيقانون 
 مباشرة :

بتسجيل مختلف المراسالت و توزيعها على المصالح المعنية و تنظيم البريد  : يقوم مكتب الضبط المركزي -أ
 والتي يمكن تكليفه بها كتنظيم  األخرى اإلدارية األعمالجانب  إلىالوارد و الصادر  و  متابعة مختلف تنقالته 

 . األرشيفترتيب الملفات و الوثائق و 

تتولى هذه الخلية درس التراتيب القانونية و السهر على تنفيذ القرارات البلدية في ميادين : الشرطة البلدية -ب 
 البناء و الصحة و مراقبة المحالت المفتوحة للعموم و مقاومة الضجيج و ردع المخالفات المسجلة 

ا في تحسين و تنشيط مساهمته إلى إضافة اإلدارةتعنى بتطوير و تعصير و حوسبة عمل : اإلعالميةالتنظيم و  - ج
 لمديرياالمواطن و بصفة شمولية تعمل الوحدة على تنفيذ المخطط  إلىنوعية و نجاعة الخدمات المسداة 

و  ..التصرف في موارد الميزانية)إنصاف .أدبحسن استغالل التطبيقات الوطنية (مدنية . إلى باإلضافة لإلعالمية
  ذلك . إلىالخاص بالبلدية و كلما دعت الحاجة  البوابالتحيين الدوري لموقع 

 إلى الضبطتتولى متابعة عرائض و شكايات المواطنين انطالقا من مرحلة تسجيلها بمكتب : العالقات العامة - د
  . أصحابها إجابة إلىعلى المصالح المعنية باالنجاز و وصوال  إحالتهاغاية 

التحضيرية للمسائل المعروضة من طرف المصالح البلدية       ألعمالاتتولى التنسيق : كتابة المجلس و اللجان - ه
  على كل اللجان والمكتب والمجلس البلدي  إحالتهاقصد 

 بالشأنتتولى التنسيق بين البلدية و مختلف الهياكل و المنظمات المهتمة :  الشؤون االجتماعية والثقافية -و
 باألعيادالستعدادات الخاصة لع تنفيذ التدخالت البلدية في هذين الميدانين كما تنسق باالجتماعي و الثقافي و تتا

  .والمهرجانات الدينية و الوطنية

داءات و المعاليم و األو الحسابية و الميزانية  األعوان:تعنى بالتصرف في   ليةاو الم اإلداريةالمصلحة  **-2
  :  حسب التوزيع التالي اإلداريةالتراخيص 



لوظيفة العمومية و التراتيب الجاري بها العمل في ا األساسيةمكلف بالسهر على تطبيق القوانين : اإلداريالقسم  -أ
 يتمكنوان الموظفين و العملة و تكوين و تحسين مستوى الموظفين و العملة و رسكلتهم حتى و بالتصرف في شؤو
  وجه. أحسنمن القيام بعملهم عال 

و  إعدادها و تنفيذ الميزانية و المساعدة علىانجاز العمليات المالية المتعلقة بتحقيق  علىيسهر : القسم المالي - ب
  ذات الصبغة المالية . األعمالالتنسيق مع مختلف المصالح البلدية في 

بالدفع المتعلقة بمرتبات الموظفين و العملة و غيرها من المصاريف  األذون إصدارباالعتمادات و  هدالتع إعداد -
  الراجعة لفائدة المؤسسات العمومية و الخاصة .

البلدية و المعاليم الموظفة على العقارات  األسواقمتابعة استخالص المعاليم المتعلقة بكراء المحالت التجارية و 
  .المبنية و غير المبنية 

هر عال تطبيق النصوص التشريعية و الترتيبية المتعلقة بالحالة المدنية و يقوم سي :  دنيةقسم الحالة الم  - ج
 إلى باإلضافةو حفظها  بالدفاترالتناصيص و العناية  إجراءعقود الزواج و  إبرامبترسيم الوالدات و الوفيات و 

   لألصلبمطابقة النسخ  اإلشهادالمظاء و الخدمات المتعلقة بتسليم وثائق الحالة المدنية و عمليات التعريف با إسداء

  : قسمين و تشتمل على : المصلحة الفنية -3

دمات و التزود بالمواد و يسهر و الخ األشغالملفات صفقات  إعدادو يهتم بدراسة  : األشغالقسم الطرقات و  – أ 

  : إلى باإلضافةالمشاريع ذات الصبغة المشتركة  أومتابعة تنفيذ المشاريع البلدية الصرفة  على

   اإلرشادصيانة شبكات الطرقات و التطهير و التنوير العمومي و تركيز عالمات المرور و  -

  انجاز الدراسات و الملفات الفنية المتصلة بالعمل البلدي  -

  زئة ـدراسة ملفات التقاسيم و التج -

  اللجان المختصة و تسليمها  اسة ملفات رخص البناء و عرضها علىدر -

كان ذلك  سواءمراقبة البناءات و السهر على احترامها للتراتيب المتعلقة بالعمران و البناء و الهندسة و الطرقات  -
  كما يتولى حفظ الملفات المتعلقة بهذه المباني و توثيقها . األشغالبعد انتهاء  أوفي طور االنجاز 

  : قسم التهيئة العمرانية-ب

 قة البلدية وفق التراتيب الجاري بها العمل مراقبة حركة البناء داخل المنط -

 التقاسيم و المحافظة على الرصيد العقاري للبلدية  إحداثمتابعة ملفات  -

 مع الوكاالت و الشركات العقارية  األساسيةو التجهيزات  اإلسكانالتنسيق في ميدان التعمير و  -

مع المساعدة على  مثال التهيئة العمرانية و الصهر على تطبيقها ةو متابعة الملفات الفنية المتعلقة بمراجع إعداد -
 البناء الفوضوي.  مقاومة 

 و العامة  الخضراءدراسة ملفات تهيئة المناطق  -

 هيكلتها  إعادةالشعبية و  األحياءتنفيذ العملية الخاصة بتنظيم  -

 مصلحة النظافة و حماية المحيط ** -4    اإلخاللتعنى بنظافة المدينة و التصدي لكل ما من شانه  :  

  بالوضع البيئي 
   : قسم النظافة و التطهير -أ

 و الساحات العامة  األرصفةالبناء و تنظيف الطرقات و  لو فواض األتربةالمنزلية و  لرفع الفواض -

 مقاومة الحشرات و الكالب السائبة و تعهد المصبات و حمايتها بالتعاون مع المصالح المختصة  -

 القيام بحمالت استثنائية للنظافة -



      المخططات البلدية في ميدان التشجير و يتولى  إنجاحيعمل على  : الخضراءقسم الحدائق و المناطق  - ب

 : بالخصوص

 زمة للتشجير و برنامج تجميل المدينة الال الدراسات إعداد -

 المناطق الخضراء و تهيئة المساحات المخصصة بمثال التهيئة العمرانية  والعناية بالحدائق  -

 و البستنة  األشجارغراسة  -

 

 إليهو المشار  9419 أوت 19و المصادقة عليه بتاريخ  4199 جوان 08الغي القرار المؤرخ في  : الفصل الثالث
  أعاله

  ام للبلدية مكلف بتنفيذ هذا القرار ــــــالكاتب الع : عبالفصل الرا

   

  

  

  

 


