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  أمين العاصمة المقدسة

 وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

 رئيس المجلس البلدي

 أمانة المجلس البلدي

 وكالة الخدمات

 وحدة المباني اآليلة للسقوط

اإلدارة العامة 

 واألزماتللطوارئ 

 إدارة النظافة العامة

 

إدارة نظافة المنشآت 

 التجارية

 اإلدارة العامة للنظافة

 

 إدارة الوقاية الصحية

 مختبر اآلفات الصحية

 إدارة المرادم

اإلدارة العامة لإلصحاح 

 البيئي

 

 إدارة إكرام الموتى

 مساعد األمين
 

 إدارة تنمية ومتابعة اإليرادات

 والصيانة التشغيلوكالة 

 اإلنفاق ةوحدة كفاء

 إدارة تشييد الحدائق

إدارة تشغيل وصيانة 

 الحدائق

اإلدارة العامة 

 للحدائق والتجميل

إدارة تشغيل وصيانة 

 الجسور

إدارة تشغيل وصيانة 

 األنفاق

إدارة تشغيل وصيانة 

 المرافق

اإلدارة العامة 

لتشغيل وصيانة 

 واألنفاقالجسور 

إدارة تشغيل وصيانة 

 الطرق

إدارة تشغيل وصيانة 

 اإلنارة

إدارة تشغيل وصيانة 

 شبكات السيول

اإلدارة العامة 

لتشغيل وصيانة 

 الطرق واإلنارة

 إدارة تحسين المشهد البصري

 وحدة أصول البنية التحتية

 

 المشاريعوكالة 

 مكتب تنسيق المشاريع

اإلدارة العامة 

 للجسور واألنفاق

 إدارة الطرق واإلنارة

التسمية  إدارة

 والترقيم

 مختبر المواد

اإلدارة العامة 

 للطرق واإلنارة

 PMO عمكتب إدارة المشاري

إدارة التجميل 

 واألنسنة

 إدارة المرافق

اإلدارة العامة 

 للتجميل والمرافق

إدارة التأهيل البيئي 

 واألودية

  
شبكات تنفيذ إدارة 

 السيول

 

اإلدارة العامة 

 لشبكات السيول

إدارة خدمات المشاريع 

 الحكومية

لهندسة اإلدارة العامة 

 النقل والمرور

 تخطيط النقلإدارة 

 هندسة النقلإدارة 

 المرورو

  

 النقل الذكيإدارة 

 التعميروكالة 

 إدارة التخطيط الحضري

 اعتماد المخططات إدارة

 وحدة التراث العمراني

 وحدة المرصد الحضري

اإلدارة العامة للدراسات 

 الحضرية

 إدارة تخطيط المدينة

 إدارة رخص البناء

 وحدة كود البناء

 إدارة الخدمات الشاملة

اإلدارة العامة للتخطيط 

 العمراني

 الهوية العمرانيةإدارة  إدارة عالقات المكاتب الهندسية

اإلدارة العامة 

 للدراسات والتصاميم

 إدارة الدراسات

 إدارة التصاميم

  

 إدارة الكراسات

 المساندةاالعمال وكالة 

 إدارة األمن السيبراني

 وحدة مراقبة المخزون

إدارة البيانات واالحصاء 
 ودعم القرار

  

  والتواصل إدارة التغيير

 االداءإدارة 

مكتب تنفيذ 

 الرؤية

إدارة المبادرات 

 والمشاريع

إدارة الموائمة 

 االستراتيجية

 قسم مراقبة االعتمادات

 إدارة الميزانية

 قسم التخطيط المالي

 قسم العالقات العامة

إدارة االتصال 

 المؤسسي

 قسم التحرير واالخبار

 قسم االعالم الحديث

 أدارة السالمة

 إدارة مباني االمانة

اإلدارة العامة لألمن 

 والسالمة والحركة

 إدارة الحركة

 إدارة االمن

 إدارة التطوع البلدي

اإلدارة العامة 

للخدمات 

 ةاالجتماعي

الجمعيات ة ادار

والمؤسسات الغير 

 ربحية

إدارة المناسبات 

 والفعاليات

 إدارة المشتريات

اإلدارة العامة 

 للعقود

 والمشتريات

 إدارة المحتوى المحلي

 إدارة العقود والمنافسات

 إدارة المستودعات

اإلدارة العامة 

 للشئون المالية

 إدارة الشئون المالية

 إدارة الشؤون اإلدارية والتنظيمية

 وحدة المنسق اإلعالمي

 بلدية المسفلة

 بلدية العتيبية

 بلدية المعابدة

 الشوقيةبلدية 

 بلدية العزيزية

 بلدية العمرة

 بلدية الشرائع

 بلدية بحرة

 بلدية جنوب مكة

 بلدية الزيمة

 بلدية الشعيبة

 اإلدارة العامة للظواهر السلبية

 إدارة اللوحات وواجهات المباني 

 إدارة السيارات الخربة

 إدارة متابعة محطات الوقود

 إدارة الرصد

 إدارة المشاريع 

 وحدة التقارير والبيانات

 إدارة الرقابة على األنشطة النسائية

 بلدية الحديبية

 بلدية المنطقة المركزية

 مساعد وكيل البلديات لشئون البلديات 

 940إدارة العمليات والبالغات 

 إدارة العناية بالعمالء

 إدارة الخدمات الخارجية

 العامة لتجربة العميلاإلدارة 

 وكالة البلديات

 وحدة مراقبة تحصيل الرسوم البلدية

 اإلدارة العامة للشئون الفنية

 إدارة المرافق البلدية 

 إدارة مراقبة البناء

 إدارة اصدار الرخص

 اإلدارة العامة لشئون الخدمات

 إدارة التراخيص المهنية 

 إدارة األسواق التجارية

 إدارة المواد الغذائية

 وحدة دعم وتمكين الرقابة اإللكترونية

 بلدية مدركة

 بلدية الجموم

 بلدية عسفان

إدارة المتابعة والتحصيل 

 اإلستثماري

 إدارة التخطيط والدراسات

 اإلستثمارية

 إدارة العقود اإلستثمارية

 مركز خدمة المستثمر

 اإلدارة العامة

 ستثمارإلل

إدارة قواعد البيانات 

 واألصول اإلستثمارية

إدارة عمليات الموارد 

 البشرية

 إدارة تطوير الموارد البشرية

 إدارة التواصل الداخلي

 إدارة األداء الوظيفي

اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية
اإلدارة العامة للشؤون 

 القانونية

 إدارة التحقيق

 والمرافعاتإدارة القضايا 

 إدارة االستشارات القانونية

اإلدارة العامة لألراضي 

 والمساحة

 إدارة الممتلكات واألصول

 وحدة المنح

إدارة المساحة وسجالت 

 األراضي

 إدارة فحص الملكية

اإلدارة العامة للمشاعر 

 المقدسة

لجنة الكشف على مساكن 

 الحجاج

 إدارة المجازر

 الحج والعمرةإدارة شؤون 

 إدارة خدمات الحجاج

اإلدارة العامة للمراجعة 

 الداخلية

 

 إدارة مراجعة االلتزام

 إدارة مراجعة العقود

 إدارة المراجعة المالية

اإلدارة العامة 

 للعشوائيات

  

إدارة مخططات المناطق 

 العشوائية

 إدارة شؤون شركات األمانة

إدارة شؤون مباني المناطق 

 العشوائية

 وحدة بلدي

اإلدارة العامة 

 للبنية التقنية

 إدارة تشغيل الشبكة

 إدارة الدعم الفني

 إدارة المدن الذكية

 وحدة التطبيقات

وحدة البوابة اإللكترونية 

 والجوال

إدارة الحلول 

 الرقمية

 وكالة التحول الرقمي

العامة اإلدارة 

 للتحكم
اإلدارة العامة 

لالتصاالت اإلدارية 

 ومركز الوثائق

إدارة االتصاالت 

 اإلدارية

مركز الوثائق 

 المحفوظات

 إدارة الشؤون اإلدارية والتنظيمية

 اإلدارة العامة للدعم المؤسسي

مركز نظم المعلومات 

 الجغرافية

 إدارة المشاريع الجيومكانية

البيانات والتطبيقات إدارة 

 الجغرافية

إدارة التخطيط والتميز 

 المؤسسي

 قسم الجودة

 قسم التخطيط

 قسم الحوكمة

 مركز اإلبداع البلدي

 إدارة الشؤون اإلدارية والتنظيمية

 إدارة األصول البلدية

 إدارة احتياجات المدينة

 إدارة التدخل والدعم

 الرقابيةإدارة الرد على الجهات 

 إدارة الخدمات الحكومية

 المكتب التنفيذي

 المخاطرإدارة 

 وحدة كفاءة اإلنفاق

 قسم الوثائق الدائمة
قسم الوثائق متوسطة 

 النشاط
 قسم الوثائق النشطة

 اإلدارة العامة للتراخيص واإلمتثال

 األمين مكتب

 والتوعية الصحية إدارة النظافة

 الرقابة البلديةوحدة 

 وحدة كفاءة اإلنفاق

 وحدة كفاءة اإلنفاق
 وحدة كفاءة اإلنفاق وحدة كفاءة اإلنفاق

 وحدة كفاءة اإلنفاق

 إدارة كفاءة اإلنفاق واالستدامة المالية

 إدارة تطوير الرقابة التجارية

إدارة مراقبة المواد الغذائية 

 واألسواق

 التجاريةإدارة التراخيص 

 مختبر السالمة الغذائية

اإلدارة العامة للمنشآت 

 التجارية

 إدارة الشؤون اإلدارية والتنظيمية
إدارة الشؤون اإلدارية 

 والتنظيمية

 إدارة الشؤون اإلدارية والتنظيمية

 إدارة حماية البيئة

 إدارة الشؤون اإلدارية والتنظيمية

 والتنظيميةإدارة الشؤون اإلدارية 

 السريةقسم الوثائق 
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