
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البلدية رئيس  

قات الوالع واإلعالموحدة المتابعة  الكاتب العام

تنشيط المدينةالخارجية و  



 

 

 

 

 

وحدة المتابعة واإلعالم والعالقات 
الخارجية وتنشيط المدينة

مصلحة التفقد و مراقبة 
التراتيب البلدية

مصلحة العالقات مع 
المواطن

مصلحة الضبط المركزي

مصلحة العالقات 
الخارجية والتعاون الدولي 
والتشريفات والعالقات مع

الجتمع المدني

مصلحة االعالم

خلية المتابعة واإلعالم 
والعالقات الخارجية

خلية تنشيط المدينة

مصلحة الطفولة والعمل 
اإلجتماعي

مصلحة التنشيط الثقافي
والشبابي والرياضي



 

الكاتب العام

إدارة الشؤون 
األدارية

إدارة الشؤون المالية

الدوائر

إدارة الشؤون  
القانونية واالمالك

إدارة تنمية الموارد 
والشؤون 
اإلقتصادية

اإلدارة الفرعية 
للنظم 

المعلوماتية 
وتكنولوجيات 

تجميل المدينة إدارةاإلتصال
والعناية بالمنتزهات

إدارةالمعدات 
والنظافة

إدارة حفظ الصحة 
وحماية المحيط

الشرطة البيئية

إدارة المصالح الفنية

خلية شؤون 
المجلس 

والمكتب واللجان 
و تنسيق عمل 

الدوائر

 دائرة أريانة المدينة

 دائرة أريانة العليا

 دائرة المنازه

 دائرة رياض النصر



 

 

 

 

 

 

 

 

اإلدارة الفرعية للنظم 
المعلوماتية 

وتكنولوجيات اإلتصال

مصلحة اإلحصائيات
مصلحة صيانة 

التجهيزات واألنظمة
مصلحة إستغالل 
التطبيقات والرسكلة

مصلحة الشبكات 
وحماية المعلومات

مصلحة الدراسات 
والبرمجة المعلوماتية



 

 

 

 

 

 

 

إدارة الشؤون االدارية

اإلدارة الفرعية لتنمية 
الموارد البشرية

مصلحة اإلنتدابات ودعم 
القدرات

مصلحة التكوين والرسكلة

اإلدارة الفرعية للتصرف
في الموارد البشرية

مصلحة السالمة المهنية مصلحة األعوان



 

 

 

إدارة الشؤون المالية

اإلدارة الفرعية 
للتصرف المالي

مصلحة الميزانية 
ومتابعة التصرف 

المالي

مصلحة حسابيات 
ميزانية التصرف

مصلحة حسابيات 
ميزانية التجهيز

مصلحة التأجير

اإلدارة الفرعية 
للتموين

مصلحة الصفقات 
والشراءات مصلحة المغازات



 

 

 

إدارة المصالح الفنية

اإلدارة الفرعية 
للمشاريع 

مصلحة متابعة 
تنفيذ مشاريع 

المخطط

مصلحة األشغال
اتالجديدة للبناء

مصلحة تعهد 
البناءات 

والتجهيزات 
الرياضية

اإلدارة الفرعية 
للتجهيزات األساسية     

مصلحة الزينة
مصلحة التنوير 

العمومي

مصلحة 
الطرقات 

وتسمية األنهج

اإلدارة الفرعية للتعمير 
والدراسات 

مصلحة 
البناءات 
المتداعية 
للسقوط

مصلحة التهيئة 
والتخطيط 
العمراني

مصلحة 
الدراسات 
المعمارية

مصلحة رخص 
مالبناء والتقاسي



 

 

 

 

 

 

 

إدارة المعدات والنظافة

اإلدارة الفرعية للمعدات 
والورشات

مصلحة الورشات مصلحة المعدات والبرمجة

اإلدارة الفرعية للتصرف
في النفايات

ل مصلحة النظافة وإستغال
المعدات

مصلحة التصرف في 
النفايات



 

 

 

 

 

 

 

إدارة حفظ الصحة وحماية 
المحيط

اإلدارة الفرعية لحماية 
المحيط       

مصلحة الوقاية الصحية
مصلحة حماية البيئة 

ومقاومة التلوث

اإلدارة الفرعية لحفظ 
الصحة              

مصلحة التثقيف الصحي
والسالمة المهنية

مصلحة مراقبة المؤسسات
ومراقبة المواد الغذائية 

والتفقد الصحي



 

 

 

 

 

 

 

إدارة تجميل المدينة 
والعناية بالمنتزهات

اإلدارة الفرعية للمنتزهات
والمنابت

مصلحة المنابت مصلحة المنتزهات

اإلدارة الفرعية لتجميل 
المدينة

مصلحة دراسات تهيئة 
وبرمجة المناطق الخضراء

ق مصلحة البستنة والمناط
الخضراء



 

 

 

 

 

 

 

إدارة تنمية الموارد 
والشؤون اإلقتصادية

اإلدارة الفرعية لتنمية 
الموارد

نمصلحة اإلحصاء والتحيي مصلحة المعاليم

اإلدارة الفرعية للشؤون 
اإلقتصادية    

مصلحة التصرف في 
األمالك البلدية

مصلحة التراخيص 
والمعاليم المختلفة



 

 

 

 

 

 

 

إدارة الشؤون 
القانونية واألمالك

اإلدارة الفرعية 
لألمالك

مصلحة التوثيق 
واألرشيف

مصلحة الحجز
مصلحة الشؤون 
العقارية واألمالك 

المنقولة

إدارة فرعية 
للنزاعات والشؤون 

القانونية

مصلحة الحالة 
المدنية والمقابر

مصلحة نقابات 
العمارات مصلحة النزاعات


