
 

 

 

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

ـةالبلديـــ رئيـــس  

 

 األمانــــة العامــة

 مصلحة التنظيم والشؤون العامة 
مصلحـة الشــــؤون اإلجتماعية 

 والثقافية 
 مصلحة النشاط اإلقتصادي  مصلحة المالية والموظفيــــن

مصلحة التعمير وصيانة 

 الطــــرق 

صيانة الطرق ومختلف مصلحة 

  الشبكات
  مصلحة الصيانة والتجهيز

األشغال الجديدة مصلحة 

  واألقترحات الكبرى 

 مكتب الشؤون العامة ،اإلنتخابات والجمعيات

 التنظيم والمنازعات
 تنقل األشخاصمكتب 

 مكتب التنظيم والمنازعات

 الشباب والرياضة والتسليةمكتب 

 النشاط اإلجتماعي مكتب 

 الشؤون الصحية والنظافةمكتب 

 التربية والثقافة والفنونمكتب 

 تكوين وتسيير الموظفين مكتب 

 تنفيذ الميزانية والوكالة مكتب

 مكتب التسيير العقاري 

 مكتب احتياجات الميزانية،الصفقات والمزايدة 

التنظيم  مخططات التنمية البلدية مكتب 

 والمنازعات
 المصالح العمومية مكتب 

 اإلقتصادي النشاط مكتب 

 المنازعات،الجمعياتفرع  فرع التنظيم
 واإلحصائيات

فرع الشؤون العامة 
 والحالة لمدنية 

فرع اإلنتخابات ومسك 
 سجل المنتخبين

فرع تنقل 
 األشخاص

فرع  اإلستقبال 
 اإلعالم والتوجيه

فرع األرشيف 
 والمحفوظات

الحفالت فرع 
 والتنشيط الثقافي

 فرع الثقافة،الفنون
 التاريخيةوالمتاحف 

فرع الصحة العمومية  
  والنظافة

اإلجتماعية)  فرع الخدمات
 ميدان السكن ،..(

فرع محاربة 
 التلوث

فرع النشاط في 
 فائدة المعوقين

الترقية ومبادرة فرع 
 الشباب 

فرع الشؤون التربوية 
 والمدرسية

نشاطات حفظ فرع 
 المحيط اإليكولوجي

الوقاية فرع 
 والصحة العمومية

فرع تنمية النشاط 
 الصناعي ،الزراعي

 والتجاري 

اإلنجاز والمتابعة الجسدية فرع 

 والمالية لمشاريع البلدية 

اعداد وصبط مداوالت فرع   التموين والتوزيعفرع 
 مشاريع البلدية

األسواق فرع 
 والمذابح

اإلتصاالت مع الشركات فرع  
 للبلدية والمؤسسات العمومية 

فرع احتياجيات 
 الميزانية 

 الصفقات والمزايدة فرع 

تنفيذ الميزانية فرع 
  والوكالة 

فرع تسيير األثاث ومسك 
 سجالت الجرد

فرع  تسيير األسالك العقارية 
 سجل الممتلكات 

 التخطيط العمراني والدرسات المعماريةمكتب 

 التعميرمكتب 

 المياه والتطهير مكتب 

 المحافظة على البيئة مكتب 

 مكتب صيانة الطرق الكهرباء ومختلف الشبكات 

 صيانة التجهيزات الجماعية مكتب 

 تسيير العتادمكتب 

 اإلنجاز،متابعة التجهيزاتمكتب 

 الدراسات التقنية مكتب 

فرع البرمجة 
 واإلحتياجات

فرع  الدراسات 
 التقنية  

فرع اإلنجازات ومتابعة 
التجهيزات اإلدارية 

 واإلجتماعية 

تسيير المخازن فرع  
  والورشات العامة 

تسيير حظيرة فرع  
  السيارات والعتاد 

صيانة المقابر فرع  
   والماكن العمومية 

صيانة الحظائر فرع  
  العقارية  

صيانة الطرق فرع  
  وتنظيم المرور  

الكهرباء العمومية فرع  
  ومختلف الشبكات  

  التطهير والتطبيق   فرع    فرع المياه   

فرع التشييد والهدم   رخصة البناء   فرع  
  والتجزئة   

المخطط  فرع تسيير )...(   
 المعماري الرسمي

  المناطق    فرع  
  المعمارية العامة فرع  

 مصالح البلدية 

 مكاتب البلدية 

البلدية فروع   

 (المصالح والمكاتب والفروع المشغولة  )   

 اإلستقبال واإلعالم والتوجيهمكتب 


