
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  عدد الوظائف

  عدد الدوائر

  عدد األقسام

  عدد الشعب

  عدد الوحدات

 (A ) :  تصنيف البلدية 2015 الهيكلية العامة لبلدية جباليا النزلة

 سكرتير مدير البلدية

والمنالصات وحدة العطاءات  وحدة التنمية واالستثمار 

 المجلس البلدي

 رئيس البلدية

  لجان المجلس البلدي

  مدير البلدية

 وحدة التخطيط االستراتيجي 

 وحدة الرلابة الداخلية

 وحدة الجودة

 دائرة التخطيط والتطوير

 GIS ــلألسم البيانات و 

دخال البيانات إشعبة 

 والمتابعة الميدانية

   GIS ــلأ شعبة

 المشاريع عداد وتصميملسم ا

 شعبة التصميم 

 العطاءات الوثائك وشعبة 

 التخطيط الحضريلسم 

  التخطيطشعبة 

 شعبة الرسم 

 لسم الورش واآلليات

 شعبة الحراسة

  السائمينشعبة 
 

  الصيانةشعبة 

   االلياتشعبة 

 الديناموشعبة 

 تدليك خارجي

 مساعد مدير البلدية للشؤون
 العاللات - المالية – االدارية

 مساعد مدير البلدية للشؤون
 مشاريع - تخطيط - الفنية هندسة

 دائرة الشؤون المالية

 الجباية العامةلسم 

 راء العداداتشعبة ل
 
 

 شعبة ادخال البيانات
 

 شعبة تدليك البيانات
 

 شعبة التحصيل
 

 لسم الموازنة والتخطيط المالي

  شعبة الموازنة
 

 شعبة التخطيط المالي
 

   لسم المحاسبة

 
 الماليةشعبة التمارير 

 شعبة الخزينة 

 شعبة الرواتب

  لسم التدليك 

  شعبة تدليك اإليرادات

 شعبة تدليك المصروفات

 تدليك الرواتبشعبة 

 لسم الصندوق العام

 

 المستودعاتلسم 

 
 استالم وصرف الموادشعبة 

 

دائرة الشؤون االدارية والموارد 

  البشرية

 تكنولوجيا المعلوماتالحاسوب ولسم 

 البرمجةشعبة 

 لواعد البياناتشعبة 

 الشبكاتشعبة 

 الصيانةشعبة 

 لسم الموارد البشرية

 شعبة الموارد البشرية

 األرشيفشعبة 

 شعبة معامالت الموظفين 

  األرشيف المركزيلسم 

 شعبة السكرتاريا

 شعبة األرشيف 

 خدمات البلدية ةشعب

 لسم خدمات ادارية
 

 لسم العاللات العامة

العاللات العامة  شعبة

 واألنشطة المجتمعية

دائرة العاللات العامة 

 واالعالم والثمافة

 لسم االعالم والترويج

 

 لسم العاللات الدولية

 اإلعالمشعبة 

 شعبة المكتبات والمراكز 

 لسم مكتبات ومتاحف ومراكز

  لسم األنشطة المجتمعة
 

 شعبة األنشطة المجتمع

 شعبة العاللات الدولية

  شعبة األرشيف

 الفنية والمحليةشعبة سكرتاريا اللجنة 

   شعبة مرالبي األبنية

 شعبة التراخيص

 الهندسة والتنظيمدائرة 

 لسم األبنية والتنظيم

 لسم المساحة

  شعبة المساحة

 دائرة المشاريع

 التنفيذ واالشرافلسم 

 واإلنارةالكهرباء لسم 

  الدراساتلسم 

  الصيانة ةشعب

 الدراساتشعبة 

 والمنشآتشعبة المباني 

 الطرقشعبة 

  العامةلسم األشغال 
 

  شعبة اإلشراف

 شعبة متابعة المستخلصات

 الصندوقشعبة 

 

  شعبة الرسم

 الحرف والصناعاتلسم 

 تراخيص الحرفشعبة 

 اليافطات واالعالناتشعبة 

 شعبة تجنيد األموال

 مكتب رئيس البلدية

  والخدمات السكرتاريا لسم

   لسم التفتيش والمتابعة

   شعبة التفتيش

 شعبة المتابعة

  الوحدة المانونية
  المستشار المانوني 

 

 شعبة ايجارات البلدية

 شعبة أمالن البلدية

 االيجارات واألمالن
 محكمة البلدية

 كمةللم المح ةشعب

 رشيف المحكمةأشعبة 

 التراخيصشعبة 

 االشتراكاتشعبة 

 وحدة للم الجمهور

 شعبة انارة الطرق

 لسم الصرف الصحي

الصرف شعبة صيانة شبكات 
 الصحي

 شعبة التسلين والتعزيل

 المياهلسم 

شبكات المياه وخدمات شعبة 

  المشتركين

 شعبة التوزيع

 شعبة التفتيش والمتابعة 

والصرف  دائرة المياه

  الصحي

 التشغيل والصيانةلسم 

 شعبة صيانة الكهرباء

 ميكانينالشعبة صيانة 

 شعبة التشغيل

 البيئة والبستنةلسم 

 والمتنزهاتالحدائك  ةشعب

 

 لسم النفايات الصلبة

  النظافة العامة شعبة
 

 شعبة سيارات النظافة

 

  الصحية لسم الرلابة

 شعبة المسلخ

 

 اإلرشادشعبة 
 

 شعبة األغذية

 

 
 الصحة والبيئةشعبة 

 

 دائرة الصحة والبيئة

 لسم األسواق

 شعبة األسواق

  المشترياتلسم  

 
 المشترياتشعبة 

 شعبة اللوازم والتوريدات

 التوريدات النمديةشعبة 

 

 شعبة المضايا

 

 لعمودلسم المضايا وا

 لعمودشعبة ا

 

  شعبة مكافحة البعوض

 

 شعبة األحواض


