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المجلس البلدي 

رئيس البلدية

المدير العام

التنمية االقتصاديةوحدة

المحلية
وحدة خدمة الجمهور

التنمية المستدامة وحدة 
والتخطيط االستراتيجي

وحدة االعالم والبروتوكول

لجان المجلس البلدي  وحدة الرقابة الداخلية
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المجلس البلدي 

رئيس البلدية

المدير العام

دائرة 
االبنية 

والتخطيط 
الحضري

دائرة نظم 
المعلومات 
الجغرافية

دائرة 
الشؤون 
الثقافية 

والمجتمعية

دائرة 
الصحة 
والبيئة

دائرة 
يعالمشار

دائرة 
الشؤون 
المالية

دائرة 
الشؤون 
االدارية

دائرة 
العالقات 

العامة

دائرة النفايات 
الصلبة 

والصرف 
الصحي 
والصيانة
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دائرة 
المشاريع

قسم الكهرباء 
والطاقة البديلة

نارةاالشعبة 

الطاقة شعبة

المتجددة

صيانة شعبة 

االشارات الضوئية

قسم ادارة 
المشاريع

مشاريع  شعبة 

المرافق 

مشاريع شعبة

الطرق

شعبة اعمال 

المؤسسات الخدماتية

قسم الدراسات 

الدراساتشعبة 

التصميمشعبة 

شعبة عطاءات 

المشاريع

إدارة قسم 
النقل 

والمواصالت

إدارة النقل شعبة 

العام

إدارة شعبة 

المواقف

الدراسات شعبة

المرورية

شعبة تركيب وصيانة 

اللوحات

قسم المساحة 
وحساب الكميات

حساب شعبة 

الكميات

المساحة شعبة

والرسم

قسم االشغال

شعبة صيانة 

المرافق

شعبة صيانة 

الطرق

شعبة صيانة 

المدارس
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دائرة االبنية والتخطيط 
الحضري

قسم تجميل
المدينةوتخضير

التصميمشعبة

تجميل شعبة

الفضاء العام

شعبة الموائمة

شعبة الزراعة 

والبستنة

قسم التخطيط 
الحضري

التخطيط شعبة 

العمراني

التنظيمشعبة 

قسم االبنية

شعبة دراسات 

المعامالت

الترخيصشعبة

شعبة احتساب 

رسوم االبنية

قسم تفتيش 

االبنية

شعبة التفتيش

شعبة السالمة 

العامة

شعبة التنفيذ

قسم حماية 

الموروث الثقافي
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النفايات الصلبة دائرة 
والصرف الصحي والصيانة

الحركة قسم 
والصيانة العامة

الكراجشعبة

المحددةشعبة

شعبة الصيانة 

يةااللكتروميكانيك

شعبة إدارة 

الحركة

الصرف قسم 
الصحي

مشاريع شعبة

الصرف الصحي

محطات شعبة

التنقية والضخ

صيانة شعبة

الصرف الصحي

قسم النفايات 

الصلبة

شعبة جمع 

النفايات

شعبة معالجة 

النفايات

شعبة النفايات 

الخطرة
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معلومات الجغرافية الدائرة نظم 
وتكنولوجيا المعلومات

اإلحصاء قسم 
والعنونة

التسمية شعبة 

والترقيم

تحديث شعبة 

البيانات

الدراسات شعبة 

االحصائية

قسم نظم المعلومات 
الجغرافية

اتمتةشعبة

ةالجغرافيالتطبيقات

إدارة البيانات شعبة 

المكانية

الخرائطشعبة 

قسم تكنولوجيا 
المعلومات

الدعم شعبة 

والصيانة

ادارة شعبة

المعلومات

امن التقنيات وشعبة

المعلومات
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دائرة الشؤون االدارية

قسم الخدمات 
المساندة

محكمة شعبة 

البلديات

لخدمات اشعبة 

العامة

شعبة األرشيف

االمن شعبة 

والحراسة

شعبة التأمينات

العامة

قسم الموارد 
البشرية

تنمية شعبة 

الموارد البشرية

شؤون شعبة 

الموظفين

الرواتب شعبة 

واالجور

شعبة مراقبة الدوام 

العام

قسم العطاءات 

والمشتريات

شعبة العطاءات

شعبة المشتريات

شعبة المراجعة 

والتدقيق
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دائرة الشؤون المالية

قسم ادارة 
االصول الثابتة

االمالك شعبة 

العامة

االمالك شعبة 

المؤجرة

شعبة

المستودعات

قسم التخطيط 
المالي والموازنة

ادارة شعبة

الموازنة

التخطيط شعبة

المالي

شعبة جمع وتحليل 

البيانات المالية

قسم الحسابات 
العامة

شعبة

الحسابات

محاسبة شعبة 

التكاليف

تسجيل شعبة 
وتحديث 

الرسوم

قسم ادارة 
المعارف

حسابات شعبة 

المعارف

ادارة شعبة
مرافق 

المعارف

قسم االيرادات 
والتحصيالت

الصندوق العام

الجبايةشعبة

ضريبة شعبة 

االمالك

قسم الحرف 

والصناعات

شعبة تفتيش 

الحرف

شعبة الترخيص

شعبة اليافطات 

االعالنية

مدقق داخلي

11/28/2019 9



دائرة الصحة 
والبيئة

قسم الحدائق

العامة

الحدائق شعبة

العامة

حدائق شعبة 

االحياء

المقابرشعبة 

قسم المتابعة 
والتفتيش

االسواقشعبة

الرقابة شعبة

التفتيشو

شعبة مكافحة 
القوارض والحيوانات 

الضآلة

شعبة المكاره 

البيئية

الصحة قسم 
العامة

الرقابة شعبة

الصحية

المطاعم شعبة

والمقاهي

قسم البيئة

الدراسات شعبة
البيئية

التوعية شعبة

البيئية

المشاريع شعبة 

البيئية
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دائرة الشؤون الثقافية 
والمجتمعية

قسم البرامج   
يةالثقافية والفن

البرامج شعبة 

الثقافية

شعبة المهرجانات 

الفنية

قسم المكتبات

المكتبة شعبة

العامة

مكتبات شعبة

االطفال

شعبة مكتبات 

الحدائق

قسم التراث 
الفكري

متحفشعبة 

رام هللا

الدراسات شعبة

التاريخية

آرشيفشعبة 

المدينة

لبرامجقسم ا
المجتمعية

فعالياتالشعبة 

المجتمعية

شعبة المجالس 

الشبابية

قسم إدارة المرافق 

يةالثقافية والمجتمع

شعبة قصر رام هللا 

الثقافي

شعبة مجمع رام 

هللا الترويحي

شعبة المسرح 

البلدي

شعبة المرافق 

المجتمعية

اتشعبة التقني
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العالقات العامةمدير دائرة 

قسم العالقات الدولية

شعبة المدن 
والمنظمات العالمية

شعبة المغتربين

ويلشعبة تجنيد التم

العالقات المحليةقسم 

شعبة اللقاءات 
المجتمعية

المدن شعبة 
ةالمؤسسات المحليو

الياتشعبة تنظيم الفع

قسم تنمية السياحة

شعبة مراكز 
ةالمعلومات السياحي

ياحةشعبة تشجيع الس
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رئيس وحدة خدمة الجمهور

شعبة مراكز الجمهور شعبة الشكاوى
شعبة رضى المواطنين 

وتحليل البيانات

شعبة خدمات 

المستثمرين

شعبة الديوان 

المركزي
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الرقابة وحدة رئيس
الداخلية

مراقب مالي مراقب فني مراقب اداري مسؤول ضبط الجودة
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التنمية وحدة رئيس
المستدامة والتخطيط 

االستراتيجي

التنمية المستدامة المناعة ومواجهة التحديات  التخطيط االستراتيجي
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رئيس وحدة االعالم 
البروتوكول

البرتوكول الترويج االعالم
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وحدة التنمية رئيس

االقتصادية المحلية

ادارة الشراكات الدراسات والمعلومات ترويج تنمية االقتصاد المحلي 
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