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 التوقيع                                             :الوظيفي المسمى                                 تم اإلصدار من قبل:

 ( OBJECTIVE) لهدفا .1
 

لمدينة ومواكبة التطور والنمو السريع مع الحفاظ على معالم لضمان الحفاظ على الطابع العمراني وعلى المظهر العام 
عداد وتحديث المخططات الهيكلية للمدينة.لية المدينة الجمالية من خالل ضبط عم  التخطيط الحضري واإلقليمي وا 

 

 ( SCOPE) لتطبيقا جالم .2
 

 .بإعداد وتحديث المخطط الهيكلي للمدينةكافة األعمال المتصلة 
 

 (RESPONSIBILITIES) لمسؤولياتا .3
 مسؤول عن:رئيس البلدية  3.1

 إعتماد المخطط الهيكلي 1.1.1

 

 :مدير البلدية مسؤول عن 3.2

 التخطيط والمعلومات. رئيس قسماإلشراف على عملية إعداد المخطط الهيكلي بالتعاون مع  1.2.1

 

 :التخطيط والمعلومات رئيس قسم 3.3

الحثيثةةة إلعةةداد المخططةةات الهيكليةةة ومتابعةةة تحةةديث المخططةةات الهيكليةةة ألحيةةا   المتابعةةة 1.1.1
 المدينة.

 

 التخطيط والدراسات مسؤول عن: مسؤول شعبة 3.3

إعةةةةداد الدراسةةةةات حةةةةول المخطةةةةط الهيكلةةةةي فةةةةي األحيةةةةا  البائمةةةةة )دراسةةةةات تبةةةةي ن التبةةةةاين بةةةةين  1.4.1
 ن مع مدير الدائرة.و بين ما هو موجود على أرض الواقع( بالتعاالمخطط الهيكلي و 

إعداد الدراسات حول التوسع العمراني وحول ضرورة توسةيع المخطةط الهيكلةي وكيفيةة توسةيع  1.4.2
 .المخطط الهيكلي بالتعاون مع مدير الدائرة

 متابعة كافة الشكاوى الواردة للبلدية والمتعلبة بالمخططات الهيكلية. 1.4.1
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 (PROCESSES) لعملياتا .3
 

 الطبيعة العمرانية ومدى اإللتزام بالمخطط الهيكليإعداد الدراسات حول  3.1

التخطةةةيط والمعلومةةةات حةةةول  رئةةةيس قسةةةمالتخطةةةيط والدراسةةةات وبالتنسةةةي  مةةةع  مسةةة ول شةةةعبةيبةةةوم  1.4.4
(، حيث A,B,Cالطابع العمراني لألحيا  بمدينة البيرة من حيث اإللتزام بالنمط العمراني للمنطبة )

نمط إلى آخةر بنةا  علةى المعطيةات الموجةودة علةى  تتضمن الدراسة توصيات بتحويل المنطبة من
أرض الواقةةةةع، ومةةةةا يرافةةةة  جلةةةةو مةةةةن إحتياجةةةةات متوقعةةةةة للمنطبةةةةة مةةةةن حيةةةةث المةةةةدارس والمالعةةةة  

 والساحات وغير جلو.

التخطةةةيط والدراسةةةات بإعةةةداد الدراسةةةات ايخةةةرى حةةةول توسةةةيع المخطةةةط  مسةةة ول شةةةعبةكمةةةا ويبةةةوم  1.4.4
رئةيس الهيكلي كنتيجة لتزايد أعداد السكان ولمواكبة التطةور العمرانةي الحاصةل وجلةو بالتعةاون مةع 

 التخطيط والمعلومات. قسم

 التخطيط بمناقشة نتائج هةج  الدراسةات مةع مةدير ورئةيس البلديةة وأعضةا  المجلةس رئيس قسميبوم  1.4.4
البلةةدي، حيةةث يةةتم أخةةج وتوثيةة  التوصةةيات بحيةةث يةةتم أخةةجها بعةةين اإلعتبةةار عنةةد التحةةديث الشةةامل 

 للمخطط الهيكلي.

 
 القضايا الفردية التنظيمية الخاصة بالمخطط الهيكليمعالجة  3.2

يبةةوم المةةواطن بتبةةديم طلةة  تعييةةر طبيعةةة البينةةا  العمرانةةي مةةن فئةةة إلةةى آخةةرى وجلةةو بتبةةديم طلةة   1.4.4
 ( لدى مركز خدمات الجمهور.PIS-URP-14البنا  العمراني )تعيير طبيعة 

التخطةةيط والمعلومةةات، والةةجي  رئةةيس قسةةممركةةز الخةةدمات بتمريةةر الطلةة  إلةةى  مسةة ول شةةعبةيبةةوم  1.4.4
التخطيط والدراسات ويتم  مس ول شعبةالهندسة و  رئيس قسمبدور  يبوم بدراسة الطل  بالتعاون مع 

 ي النباشات.البنا  والتنظيم ف مس ول شعبةإشراو 

التخطةيط والدراسةات بتحةديث المخطةط الهيكلةي للمدينةة فيمةا  مسة ول شةعبةفي حال الموافبة، يبوم  1.4.4
يخةةةل البطةةةةة )قطعةةةة األرض( التةةةةي تخةةةل جاو المةةةةواطن ويةةةتم إدخةةةةال التعةةةديالت علةةةةى النظةةةةام 

 مع إعالم المواطن. ARCGISالمحوس  

 مع توضيح سب  الرفض.وفي حال عدم الموافبة، يتم إعالم المواطن بالنتيجة  1.4.1

في حال وجود عدم إلتزام بالمخطط الهيكلي من قبل المواطنين من حيث مثال عدد الطوابة ، عةدم  1.4.4
اإللتزام باإلرتدادات المطلوبة عةن الشةارو وغيرهةا مةن ايمةور التنظيميةة التةي تةم مخالفةة المةواطنين 

 او المالكين عليها مع تحديث التراخيل الالزمة لهم.

ب اإللتةةزام بتعليمةةات التةةرخيو وقةةانون البنةةا  والتنظةةيم فةةي تةةرخيو المخالفةةات وبةةالرجو  إلةة  طريقةةة عمةةل مالحظةةة جيجةة
 الترخيو والفرز والتوحيد وطريقة عمل الرقابة عل  األمور التنظيمية والبنا ج
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التخطةةيط والدراسةةات بإعةةداد الدراسةةات الالزمةةة لةةجلو وجلةةو حسةة  البنةةد  مسةة ول شةةعبةحيةةث يبةةوم  1.4.4
 طريبة العمل هج . ( من1.4)

 

 تحديث الهيكل التنظيمي 3.3
بنا  على طلبات المواطنين والمالكين يتم تحديث أجزا  بسيطة من المخطط الهيكلي، حيث يتم  1.4.4

 (.ARC GISتحديث البرنامج المحوس  )برنامج أنظمة المعلومات الجعرافية

اإلعتبار خالل معامالت دائرة يتم إعالم دائرة الهندسة بالتحديث الحاصل حتى يتم أخج جلو بعين  1.4.4
 الهندسة المختلفة.

التخطيط والدراسات بإعداد  مس ول شعبةالتخطيط والمعلومات وبالتعاون مع  رئيس قسميبوم  1.4.4
التصور الشمولي للمخطط بنا  على الدراسات الميدانية للواقع العمراني وبنا  على الحاجة إلى 
التوسع العمراني كنتيجة لزيادة أعداد سكان مدينة البيرة، حيث يتم مناقشتها مع مدير البلدية 

بنا  على يث المخطط الهيكلي ورئيس وأعضا  المجلس البلدي وفي حال تم أتخاج البرار بتحد
 الدراسات.

عداد المخططات  رئيس قسميبوم  1.4.1 التخطيط والمعلومات بمتابعة تحديث المخطط الهيكلي وا 
ى المكات  والمراكز الالزمة، حيث يتم تنفيج عملية التحديث لدى قسم التخطيط والدراسات أو لد

 المختصة بجلو.

وزارة الحكم المحلي ألخج الموافبات الالزمة،  ومن ثم يتم عرض المخطط الهيكلي الجديد على 1.4.4
 حيث يتم األخج بعين اإلعتبار للتعديالت أو إقتراحات وزارة الحكم المحلي بهجا الصدد.

 
 (PERFORMANCE INDICATORS) ألدا ا ؤشراتم .5
 ي يوجد 

 

 (RELATED DOCUMENTS) لصلةا اتذ لوثائقا .6
 ي يوجد
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 (RECORDS) لسجالتا  .7
 

السجلاسم   الشخو المسؤول مكان الحفظ مدة الحفظ الرقم 
طل  تعيير طبيعة البنا   

 العمراني
PIS-URP-14 

عامان أو لحين 
تحديث المخطط 
الهيكلي بشكل 

 كامل

 مس ول شعبةمكت  
 التخطيط والدراسات

التخطيط  مس ول شعبة
 والدراسات

 المخطط الهيكلي
 بشكل دائم ---

 رئيس قسممكت  
 التخطيط والمعلومات

 ARCGISنظام 

التخطيط  رئيس قسم
 والمعلومات

 
 
 

 


