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كلمة رئيس البلدية

اجلمهور الكريم

حتية طيبة وبعد،،،

للتطورات  مواكبتها  خالل  من  أدائها  وحتسني  خدماهتا  تطوير  حنو  باستمرار  القرارة  بلدية  تسعى 
التقنية يف اجملال اإلداري واملايل وإتباعها خلطوات وآليات عملية هتدف يف جمملها اىل زيادة الكفاءة 

والفاعلية والسرعة يف تقديم اخلدمات للمواطنني.

ويف سبيل ذلك سارعت البلدية من خالل اجلهات الدولية املاحنة وعلى رأسها )صندوق تطوير 
شامل  دليل  إصدار  وكذلك  »حموسب«،  اجلمهور  خلدمة  مركز  إنشاء  اىل  البلديات(  واقراض 
بكل  عليها  للحصول  املطلوبة  اإلجراءات  فيه  موضحًا  للمواطنني  خالهلا  من  املقدمة  للخدمات 

يسر وسهولة, وبأقل فرتة زمنية ممكنة.

لكافة  الشامل  الدليل  هذا  الكرام  مواطنينا  أيدي  بني  نضع  ان  البلدية  رئاسة  يف  فيسرنا  وعليه 
اخلدمات اليت تقدمها بلدية القرارة وبيان ما يلزم تقدمية من وثائق ومستندات عند التقدم للحصول 
األنظمة  بواسطة  البلدية  داخل  املعامالت  مسار  ملتابعة  الالزمة  اخلطوات  أهم  ذكر  مع  عليها، 

االلكرتونية احملوسبة التابعة للمركز.

الفعّال وتعاوهنم مع  املواطنني  تواصل  لنأمل أن يساعد هذا اإلصدار على  القرارة  بلدية  واننا يف 
البلدية للحصول على كافة حقوقهم اخلدماتية وباملقابل تقديم ما عليهم من التزامات وإستحقاقات 

جتاهها لتطوير املدينة حنو االفضل.

ونشكر لكم انتمائكم لبلدتكم وبلديتكم

رئيس البلدية     

م.عبدالرحيم العبادلة     
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كلمة 
صندوق تطوير وإقراض البلديات

استكمااًل لكافة اجلهود اليت يقوم به صندوق تطوير وإقراض البلديات لبناء وتطوير قدرات اهليئات 
احمللية من أجل حتسني الكفاءة والفعالية يف اخلدمات املقدمة لشعبنا الفلسطيين يف الضفة الغربية 
البنى التحتية اليت  التنمية اليت يرجوها املواطن الفلسطيين حتديدا ًيف جمال  وقطاع غزة وإحداث 

تنعكس مشاريعها على حياته اليومية، 
وجتسيدًا للعمل املشرتك بني وزارة احلكم احمللي وصندوق البلديات خلدمة أبناء شعبنا وتقديم 
أفضل اخلدمات له كونه اهلدف األمسى من وراء وجود كافة املؤسسات العاملة يف قطاع احلكم 
احمللي، رأينا أن نضع بني أيديكم “دليل مركز خدمات اجلمهور” لتعريف اجلمهور بكافة اخلدمات 
املقدمة من البلدية ومسار سري العمل داخل البلدية واإلطار الزمين املطلوب من أجل إمتام اخلدمة 

احملددة. 
لتحسني  ومتنوعة  خالّقة  عديدة  طرق  دوما  هناك  وأن  حدود  له  ليس  التطوير  بأن  منا  وإميانًا 
العاملية  الطرق  بأحدث  وتطويرها  اخلدمات  حتسني  وكذلك  الفلسطيين  املواطن  مع  التواصل 
باستخدام كافة أدوات االتصالوتكنولوجيا املعلومات، كان من املهم إنشاء مركز خدمات اجلمهور 
تقليل  اجلمهورهو  خدمات  مركز  من  فاهلدف  احلديثة.  اإللكرتونية  البلدية  حنو  أوىل  كخطوة 
الوقت والبريوقراطية عند تقديم اخلدمة وتقليل اإلجراءات اليت يقوم هبا املواطن ملكاتب البلدية 

لالستفسار عن اخلدمات واحلصول على اخلدمة املرجوة. 
إن كل ما يقوم به صندوق البلديات اليوم يف جمال تعزيز قدرات البلديات هو من أجل احرتام كرامة 
املواطن الفلسطيين واحرتام وقته ومعاملته بأفضل الصور املمكنة من خالل تقليل عدد املراجعات 
للبلدية ما أمكن. حيث كان اهلدف من إنشاء مركز خدمات اجلمهور إجيادنافذة واحدةللمواطن 
احلاجة  دون  وخدمات،  ومعامالت  معلومات  من  البلدية  من  يريد  ما  كافة  إجناز  خالهلا  من  يتم 

للتنّقل داخل دوائر البلدية املختلفة مثل دائرة الرتاخيص والدائرة املالية وغريها. 
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خدمات  مركز  خالل  من  الفلسطيين  واملواطن  البلدية  بني  التواصل  حتسني  أن  شك  وال 
البلدية  أداء  يف  احمللي  اجملتمع  ثقة  تعزيز  يف  املواطن  فقط  وليس  أيضًا  البلدية  اجلمهورسيساعد 
على  البلدية  ديون  وتقليل  اجلباية  على  مباشر  غري  بشكل  أيضًا  إجيابًا  سينعكس  وبالتأكيد 
املواطنني. حيث يعترب هذا  التواصل أحد أهم املتطلبات حنو املسائلة اجملتمعية وتعزيز احلوكمة 

ومبادىء احلكم الرشيد. 
بناء على ما سبق، فإنه من دواعي سرورنا أن نقدم لكم هذا الدليل الستخدامه كمرجع ومرشد 
للبلدية وللموطنني، آخذين بعني االعتبار خصوصية كل بلدية من البلديات فيما يتعلّق باخلدمات 

املقدمة جلمهورها الكريم. 

مع أطيب التحيات

حازم القوامسي     
ق.أ مدير عام الصندوق     
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قسم الهندسة والتنظيم

1.01 طلب الحصول على شهادة إتمام اجراءات التنظيم
•الوثائق المطلوبة ال يوجد	

•الوقت الالزم للتنفيذ يومان	
•رسوم الطلب 10 شيكل	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	
• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية واحلرف لفحص املستحقات املالية.	
• إرسال الطلب إىل قسم التنظيم؛ لفحص املستحقات املالية )التنظيمية( والكشف 	

على املبىن ميدانياً، والتأكد من مطابقته للشروط التنظيمية.
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين، لفحص قانونية املعاملة.	
• املصادقة النهائية.	
• إرسال الطلب إىل قسم التنظيم؛ إلستخراج شهادة إمتام إجراءات التنظيم.	
• استخراج شهادة إمتام إجراءات التنظيم.	
• إعالم املواطن بإمتام الطلب.	
• أرشفة الطلب.	

•الدائرة المختصة التنظيم	

الدوائر ذات العالقة

املستشار القانويناحلرفاجلبايةالتنظيمقلم اجلمهور
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1.02 طلب الحصول على تغيير اسم ملف تنظيم
•الوثائق المطلوبة احضار عقد بيع او تنازل او ختصيص )تغيري ملكية(.	

•الوقت الالزم للتنفيذ يومان	
•رسوم الطلب  )105( شيكل       )5 رسوم الطلب+100 رسوم تغيري اسم امللف(	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية واحلرف والتنظيم لفحص املستحقات املالية 	  •

واستيفاء الرسوم.
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ للنظر يف قانونية املعاملة.	  •
• املصادقة النهائية	  •
• إعالم املواطن بإمتام الطلب	  •
• دفع رسوم اخلدمة ) الصندوق(.	  •
• تنفيذ الطلب	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة التنظيم	

الدوائر ذات العالقة

املستشار احلرفاجلبايةالتنظيمقلم اجلمهور
القانوين

 املالية
)الصندوق(
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1.03 طلب الحصول على استرداد رسوم تأمين مبني
•الوثائق المطلوبة احضار ايصال التأمني املايل األصلي	

•الوقت الالزم للتنفيذ يومان	
•رسوم الطلب 5 شيكل	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	
• ودفع 	 املالية  املستحقات  لفحص  واحلرف؛  اجلباية   قسم  إىل  الطلب  إرسال 

املستحقات.
• إرسال الطلب إىل قسم التنظيم؛ لفحص املستحقات املالية )التنظيمية( والكشف 	

على املبىن ميدانياً، والتأكد من مطابقته للشروط التنظيمية.
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ لفحص قانونية املعاملة.	
• املصادقة النهائية	
• إعالم املواطن بإمتام العملية	
• اسرتداد الرسوم )الصندوق(	
• أرشفة الطلب	

•الدائرة المختصة التنظيم	

الدوائر ذات العالقة

املستشار احلرفاجلبايةالتنظيمقلم اجلمهور
القانوين

 املالية
)الصندوق(
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1.04 طلب الحصول على عدم ممانعة اشتراك كهرباء + موقع 
عام

•الوثائق المطلوبة ال يوجد	  •
•الوقت الالزم للتنفيذ يومان	

•رسوم الطلب  )35( شيكل      )5 رسوم الطلب+30رسوم اخلدمة(	
•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •

• إرسال الطلب من قبل خدمات اجلمهور إىل قسم اجلباية واحلرف؛ لفحص 	  •
املستحقات املالية واستيفاء الرسوم.

• )التنظيمية( 	 املالية  املستحقات  لفحص  التنظيم؛  قسم  إىل  الطلب  إرسال   •
والكشف على املبىن ميدانياً، والتأكد من مطابقته للشروط التنظيمية

• إرسال الطلب إىل قسم التخطيط احلضري؛ الستخراج موقع عام للكهرباء. 	  •
• قانونية 	 يف  والنظر  املستندات  لفحص  القانوين؛  القسم  إىل  الطلب  إرسال   •

املعاملة
• املصادقة النهائية	  •
• دفع رسوم اخلدمة لدى )الصندوق(	  •
• يف حال مضى عليه اكثر من سنة  يدفع 50 شيكل رسوم موقع عام لشركة 	  -

توزيع الكهرباء. 
• يف حال مضى عليه اقل من سنة يتم دفع 10 شيكل رسوم موقع عام لشركة 	  -

توزيع الكهرباء.  
• تنفيذ الطلب من قبل قسم التخطيط والتنظيم.	  •
• إعالم املواطن بإمتام الطلب	  •
• دفع رسوم اخلدمة)الصندوق(	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة التنظيم	

الدوائر ذات العالقة

املستشار احلرفاجلبايةالتنظيمقلم اجلمهور
القانوين

 املالية
)الصندوق(
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قسم التخطيط الحضري

2.01 طلب موقع عام »جديد«
•الوثائق المطلوبة مستندات امللكية.	  •

• موقع خاص.	  •
•الوقت الالزم للتنفيذ ثالثة أيام	

•رسوم الطلب  )80( شيكل         )5 رسوم الطلب+75 رسوم موقع عام جديد(	
•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •

• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية واحلرف والتنظيم؛ لفحص املستحقات املالية 	  •
واستيفاء الرسوم.

• إرسال الطلب إىل التخطيط البداء الرأي.	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ لفحص قانونية املعاملة.	  •
• املصادقة النهائية	  •
• ابالغ املواطن بامتام العملية	  •
• دفع الرسوم )الصندوق(	  •
• ارسال الطلب اىل التخطيط الكمال املعاملة	  •
• إعالم املواطن بإمتام الطلب	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة التخطيط	

الدوائر ذات العالقة

املستشار اجلبايةاحلرفالتخطيطالتنظيمقلم اجلمهور
القانوين

 املالية
)الصندوق(
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2.02 طلب تجديد موقع عام
•الوثائق المطلوبة سندات امللكية	

•الوقت الالزم للتنفيذ يومان	
•رسوم الطلب  )75( شيكل    )5رسوم الطلب+70 رسوم جتديد موقع عام(	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية واحلرف والتنظيم لفحص املستحقات املالية 	  •

ودفع رسوم الطلب.
• إرسال الطلب إىل قسم التخطيط إلبداء الرأي	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ لفحص قانونية املعاملة.	  •
• املصادقة النهائية	  •
• اعالم املواطن  بامتام االجراء لدفع الرسوم.	  •
• دفع رسوم املوقع العام )الصندوق(.	  •
• ارسال الطلب اىل قسم التخطيط؛ إلستكمال املعاملة.	  •
• إعالم املواطن بإمتام الطلب.	  •
• أرشفة الطلب.	  •

•الدائرة المختصة التخطيط	

الدوائر ذات العالقة

املستشار اجلبايةاحلرفالتخطيطالتنظيمقلم اجلمهور
القانوين

 املالية
)الصندوق(
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2.03 طلب تحديد مسار شارع
•الوثائق المطلوبة سندات امللكية	

•الوقت الالزم للتنفيذ ثالثة أيام	
•رسوم الطلب  )105( شيكل      )5رسوم الطلب+100رسوم حتديد مسار الشارع(	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية واحلرف والتنظيم؛ لفحص املستحقات املالية 	  •

ودفع املستحقات.
• إرسال الطلب إىل قسم التخطيط إلبداء الرأي.	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ لفحص قانونية املعاملة.	  •
• املصادقة النهائية.	  •
• اعالم املواطن المتام الدفع.	  •
• دفع رسوم اخلدمة )حتديد مسار الشارع(.	  •
• ارسال الطلب اىل قسم التخطيط؛ إلصدار كروكي يوضح مسار الشارع.	  •
• ارسال الطلب اىل قسم املساحة؛ لتحديد مسار الشارع على الطبيعة.	  •
• إعالم املواطن بإمتام الطلب	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة التخطيط احلضري+املساحة	

الدوائر ذات العالقة

قلم 
املستشار اجلبايةاحلرفاملساحةالتخطيطالتنظيماجلمهور

القانوين
 املالية

)الصندوق(
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2.04 طلب اعتراض على شارع “مودع” 
•الوثائق المطلوبة مستندات امللكية	  •

• رسم كروكي بأبعاد األرض مصدقة من مهندس أو مساح معتمد لدى نقابة 	  •
املهندسني وتوضيح جريان االرض

•الوقت الالزم للتنفيذ 70 يوماً)الشارع يتم ايداعه من اللجنة املركزية بالوزراة بنشر االعالن يف الصحف 	
لدراسة  ايام  عشرة  اىل  باالضافة  شهرين،  ملدة  االعرتاض  باب  وفتح  احمللية 

االعرتاضات من اللجنة احمللية(.
•رسوم الطلب جماين	

•خطوات التنفيذ مدة 	 انتهاء  القانوين( حىت  )القسم  لدى  املواطنني  قبل  من  الطلبات  تقدمي   •
االيداع.

• فحص قانونية املعاملة وحتديد مساحة امللكيات. 	  •
• إرسال الطلب إىل قسم التخطيط للدراسة وتوقيع امللكيات.	  •
• اجتماع اللجنة الفنية واخلروج بتوصيات.	  •
• إرسال الطلب إىل رئيس البلدية لعرضها على اجمللس البلدي؛ لعرض الطلبات 	  •

على اجمللس البلدي واختاذ القرار باخلصوص)اعتماد جلنة حملية(.
• غزة 	 حملافظات  املدن  وتنظيم  لالبنية  املركزية  اللجنة  إىل  الطلبات  إرسال   •

لالعتماد. 
• االعتماد واملصادقة النهائية ووضع الشارع موضع التنفيذ خالل اسبوعني.	  •
• االبالغ والرد على كافة املعرتضني من خالل كتب رمسية من اللجنة املركزية.	  •
• ارشفة الطلبات يف ملف الشارع.	  •

•الدائرة المختصة التخطيط احلضري	

الدوائر ذات العالقة

املستشار التخطيطقلم اجلمهور
 اللجنة املركزيةاللجنة احملليةرئيس البلديةالقانوين
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2.05 اعتراض على شارع “شكوى” 
•الوثائق المطلوبة مستندات امللكية	  •

•الوقت الالزم للتنفيذ حسب طبيعة الشكوى	
•رسوم الطلب 5  شيكل	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية واحلرف والتنظيم؛ لفحص املستحقات املالية 	  •

واستيفاء الرسوم.
• إرسال الطلب إىل قسم التخطيط إلبداء الرأي.	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين.	  •
• رفع التوصيات من خالل اللجنة الفنية او جلان اخرى مساندة.	  •
• إعالم املواطن برد البلدية.	  •
• أرشفة الطلب.	  •

•الدائرة المختصة التخطيط احلضري	

الدوائر ذات العالقة

املستشار اجلبايةاحلرفالتخطيطالتنظيمقلم اجلمهور
القانوين

2.06 طلب الحصول على شهادة مسافة-مسكن 
•الوثائق المطلوبة صورة هوية أو حلف ميني من احملكمة يف حال كانت هويته غري مسجل هبا 	  •

من سكان القرارة.
• افادة من جهة العمل.	  •

•الوقت الالزم للتنفيذ 3 أيام	
•رسوم الطلب 10 شيكل	
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•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• املالية 	 املستحقات  لفحص  والتنظيم؛  واحلرف  اجلباية  قسم  إىل  الطلب  إرسال 

واستيفاء الرسوم.
• إرسال الطلب إىل قسم التخطيط؛ لتحديد املسافة املطلوبة حسب املخططات.	
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ لفحص قانونية املعاملة.	  •
• املصادقة النهائية	  •
• إحالة املعاملة إىل القسم املختص )التخطيط( واستخراج الشهادة.	  •
• إعالم املواطن بإمتام الطلب	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة التخطيط احلضري والتنظيم	

الدوائر ذات العالقة

املستشار القانويناجلبايةاحلرف التخطيطالتنظيمقلم اجلمهور

2.07 طلب استعالم –إفادة 
•الوثائق المطلوبة يف حال االستعالم عن قطعة ارض: يرجى احضار عقود امللكية وخمطط لقطعة 	

االرض موضحاً فيها رقم القطعة والقسيمة وحتديد مكان او معلم قريب منه.
• القطعة 	 رقم  فيها  موضحاً  امللكية  عقود  احضار  هيكلي:  شارع  عن  استعالم 

والقسيمة.
•الوقت الالزم للتنفيذ يوم واحد	

•رسوم الطلب 5 شيكل	
•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •

• إرسال الطلب إىل قسم التخطيط	  •
• الرد على االستعالم املطلوب حسب املخططات 	  •

•الدائرة المختصة التخطيط احلضري	

الدوائر ذات العالقة

املستشار القانويناجلبايةاحلرفالتخطيطالتنظيمقلم اجلمهور
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قسم المياه والصرف الصحي

3.01 طلب الحصول على اشتراك مياه
•الوثائق المطلوبة مستندات امللكية	

7 ايامالوقت الالزم للتنفيذ
 )5( شيكل + )االشرتاك لعداد½ انش )500( شيقل، ورسوم اشرتاك »1« انش رسوم الطلب

)700( شيقل، بينما اشرتاك »2«انش)900( شيقل(
•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •

• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية واملياه واحلرف والتنظيم؛ لفحص املستحقات 	  •
املالية ودفعها وعمل الكشف امليداين.

• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ لفحص قانونية املعاملة	  •
• املصادقة النهائية	  •
• اعالم املواطن لدفع الرسوم 	  •
• دفع رسوم اشرتاك املياه	  •
• توصيل اشرتاك املياه ملنزل املواطن من خالل )قسم املياه(	  •
• إشعار املواطن بإمتام الطلب	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة املياه	

الدوائر ذات العالقة

 الدائرة املاليةالتنظيماحلرفاملياهاجلبايةقلم اجلمهور
)الصندوق(

املستشار 
القانوين
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3.02 طلب الحصول على اعادة )تشغيل اشتراك مياه “موقوف” او 
توقيف اشتراك مياه(

•الوثائق المطلوبة ال يوجد	  •
•الوقت الالزم للتنفيذ 3 أيام	

•رسوم الطلب  )25( شيكل    )5 رسوم الطلب +20 رسوم خدمة(	
•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •

• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية والتنظيم واحلرف لفحص املستحقات املالية 	  •
ودفعها.

• إرسال الطلب إىل قسم املياه؛ لفحص إمكانية إعادة اشرتاك املياه او نقل 	  •
خط املياه املوقوف او توقيف االشرتاك

• إرسال الطلب إىل قسم التنظيم؛ لفحص املستحقات املالية والكشف امليداين	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ لفحص قانونية املعاملة	  •
• املصادقة النهائية	  •
• اعالم املواطن لدفع الرسوم	  •
• دفع الرسوم- اجلباية )التشغيل او االيقاف(	  •
• تنفيذ الطلب-املياه	  •
• اشعار املواطن بامتام الطلب	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة املياه	

الدوائر ذات العالقة

املستشار القانوينالتنظيماحلرفاملياهاجلبايةقلم اجلمهور
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3.03 طلب الحصول على حفر بئر مجاري
•الوثائق المطلوبة ال يوجد	  •

•الوقت الالزم للتنفيذ يومان	
•رسوم الطلب  )405( شيكل    )5 رسوم اللطب+ 200 رسوم اخلدمة + 200 رسوم تأمني 	

مسرتد(.
•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •

• املالية 	 املستحقات  للفحص  والتنظيم  واجلباية  احلرف  قسم  إىل  الطلب  إرسال 
وتسويتها.

• إرسال الطلب إىل قسم املياه؛ لفحص إمكانية حفر بئر جماري )الكشف امليداين(	
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ لفحص قانونية املعاملة	  •
• املصادقة النهائية	  •
• استيفاء رسوم اخلدمة –الصندوق	  •
• تنفيذ الطلب – املياه	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة املياه والصرف الصحي	

الدوائر ذات العالقة

 الدائرة املاليةالتنظيماحلرفاملياهاجلبايةقلم اجلمهور
)الصندوق(

املستشار 
القانوين
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3.04 طلب الحصول على استرداد رسوم حفر بئر مجاري 
•الوثائق المطلوبة إحضار االيصال املايل االصلي للتامني	  •

•الوقت الالزم للتنفيذ 3 أيام	
•رسوم الطلب 5 شيكل 	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• لفحص 	 للفحص؛  والتنظيم  واحلرف  اجلباية  قسم  إىل  الطلب  إرسال   •

املستحقات املالية واستيفاء الرسوم
• إرسال الطلب إىل قسم املياه؛ لفحص إمكانية اسرتداد رسوم حفر بئر جماري	  •
• إرسال الطلب إىل قسم التنظيم؛ لفحص املستحقات املالية والكشف امليداين	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ فحص قانونية املعاملة	  •
• املصادقة النهائية	  •
• اعالم املواطن بامتام العملية	  •
• تنفيذ الطلب – املياه	  •
• عمل سند صرف باملبلغ- الصندوق	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة املياه والصرف الصحي	

الدوائر ذات العالقة

املستشار القانوينالتنظيماحلرفاملياهاجلبايةقلم اجلمهور
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3.05 طلب الحصول على تغيير عداد مياه
•الوثائق المطلوبة سندات امللكية	

•الوقت الالزم للتنفيذ يومان	
•رسوم الطلب )20( شيكل     5 رسوم الطلب + 15 رسوم اخلدمة(.	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية واملياه واحلرف؛ لفحص املستحقات املالية واستيفاء 	

الرسوم.
• إرسال الطلب إىل قسم التنظيم؛ لفحص املستحقات املالية والكشف امليداين 	  •

ومدى توفر عدادات مياه لدى البلدية.
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ لفحص قانونية املعاملة	  •
• املصادقة النهائية	  •
• اعالم املواطن بامتام العملية ولدفع الرسوم	  •
• دفع الرسوم- اجلباية	  •
• تنفيذ الطلب – املياه	  •
• اشعار املواطن بامتام املعاملة	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة املياه	

الدوائر ذات العالقة

املستشار القانوينالتنظيماحلرفاملياهاجلبايةقلم اجلمهور



24

3.06 طلب تظلم في استهالك مياه 
•الوثائق المطلوبة ال يوجد	  •

•الوقت الالزم للتنفيذ 5  ايام	
•رسوم الطلب 5 شيكل	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية واحلرف؛ لفحص املستحقات املالية واستيفاء 	  •

الرسوم
• إرسال الطلب إىل قسم املياه؛ لفحص إمكانية إعادة النظر يف فاتورة	  •
• إرسال الطلب إىل قسم التنظيم؛ لفحص املستحقات املالية والكشف امليداين	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ لفحص قانونية املعاملة	  •
• دراسة الطلب عن طريق اللجنة ورفع التوصيات	  •
• املصادقة النهائية	  •
• ابالغ املواطن بامتام الطلب	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة املياه	

الدوائر ذات العالقة

املستشار القانوينالتنظيماحلرفاملياهاجلبايةقلم اجلمهور
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3.07 طلب الحصول على تحويل اشتراك مياه
•الوثائق المطلوبة ال يوجد	  •

•الوقت الالزم للتنفيذ يومان	
•رسوم الطلب  )55( شيكل     )5رسوم الطلب + 50 رسوم اخلدمة(	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية واملياه واحلرف؛  لفحص املستحقات املالية 	  •

واستيفاء الرسوم
• إرسال الطلب إىل قسم التنظيم؛ لفحص املستحقات املالية والكشف امليداين	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ لفحص قانونية املعاملة	  •
• املصادقة النهائية	  •
• استيفاء رسوم اخلدمة- اجلباية	  •
• ابالغ املواطن بامتام العملية	  •
• تنفيذ الطلب – املياه	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة املياه	

الدوائر ذات العالقة

املستشار القانوينالتنظيماحلرفاملياهاجلبايةقلم اجلمهور
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3.08 طلب الحصول على نقل اشتراك مياه
•الوثائق المطلوبة سندات امللكية	

•الوقت الالزم للتنفيذ 3 ايام 	
•رسوم الطلب  )55( شيكل    )5رسوم الطلب + 50 رسوم اخلدمة(	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية واحلرف؛ لفحص املستحقات املالية واستيفاء الرسوم	
• إرسال الطلب إىل قسم املياه؛ لفحص إمكانية نقل اشرتاك خط املياه	  •
• إرسال الطلب إىل قسم التنظيم؛ لفحص املستحقات املالية والكشف امليداين	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ لفحص قانونية املعاملة	  •
• املصادقة النهائية	  •
• استيفاء رسوم اخلدمة- اجلباية	  •
• تنفيذ الطلب –املياه	  •
• ابالغ املواطن بامتام العملية ودفع الرسوم	  •
• استيفاء رسوم اخلدمة	  •
• تنفيذ الطلب	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة املياه	

الدوائر ذات العالقة

املستشار القانوينالتنظيماحلرفاملياهاجلبايةقلم اجلمهور
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قسم الحرف

4.01  طلب الحصول على رخصة حرفة )مزاولة( أو تجديد حرفة
•الوثائق المطلوبة مستندات امللكية عقد االجيار يف حال كان مستأجر.	  •

• احضار شهادة حسن سري وسلوك.	  •
• احضار عدم ممانعة من الدفاع املدين.	  •
• افادة من وزارة الصحة.	  •
• مستندات اخرى حسب طبيعة احلرفة	  •

•الوقت الالزم للتنفيذ 3 ايام	
•رسوم الطلب  )45( شيكل    )5رسوم الطلب+ 25 رسوم الرخصة+15 رسوم يافطة تعريفية) 	

دفع رسوم الضريبة حسب نوعها. باالضافة اىل:- 
•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •

• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية والتنظيم؛ إلستيفاء الرسوم ) الضريبة حسب نوع 	
احلرفة(.

• إرسال الطلب إىل قسم احلرف لفحص إمكانية جتديد حرفة أو حرفة جديدة.	
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ للنظر يف قانونية اإلجراء.	  •
• املصادقة النهائية.	  •
• استيفاء رسوم احلرفة- الصندوق	  •
• امتام الطلب وتصديق الرخصة من )رئيس البلدية(.	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة احلرف	

الدوائر ذات العالقة

املستشار احلرفالتنظيماجلبايةقلم اجلمهور
القانوين

 املالية
)الصندوق(
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4.02  طلب الحصول على تغيير اسم مالك الحرفة
•الوثائق المطلوبة حضور املتنازل واملتنازل الية	  •

• احضار الرخصة القدمية اذا كانت صادرة يف نفس العام	  •
•الوقت الالزم للتنفيذ 3 ايام	

•رسوم الطلب  )5( شيكل+ رسوم الرخصة اجلديدة	
•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •

• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية والتنظيم؛ لفحص املستحقات املالية واستيفاء 	  •
الرسوم

• إرسال الطلب إىل قسم احلرف إلبداء الرأي	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ للنظر يف قانونية اإلجراء املتبع للحصول 	  •

على اخلدمة
• املصادقة النهائية	  •
• استيفاء رسوم الرخصة)الصندوق(	  •
• تنفيذ اخلدمة- احلرف	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة احلرف	

الدوائر ذات العالقة

املستشار احلرفالتنظيماجلبايةقلم اجلمهور
القانوين

 املالية
)الصندوق(
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4.03  طلب الحصول على شهادة عدم ممارسة حرفة
•الوثائق المطلوبة ال يوجد	  •

•الوقت الالزم للتنفيذ 3 ايام	
•رسوم الطلب 10 شيكل	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• املالية واستيفاء 	 املستحقات  ؛ لفحص  والتنظيم  اجلباية  إىل قسم  الطلب  إرسال 

الرسوم
• إرسال الطلب إىل قسم احلرف إلبداء الرأي	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ للنظر يف قانونية اإلجراء	  •
• املصادقة النهائية من خالل )رئيس البلدية(	  •
• تنفيذ املعاملة )احلرف(	  •
• إشعار املواطن بإمتام الطلب.	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة احلرف	

الدوائر ذات العالقة

املستشار القانويناحلرفالتنظيماجلبايةقلم اجلمهور
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4.04  طلب الحصول على إغالق حرفة
•الوثائق المطلوبة ال يوجد	  •

•الوقت الالزم للتنفيذ 3 ايام	
•رسوم الطلب  )5( شيكل +ضريبة احلرفة حبسب طبيعتها	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية  واملياه  والتنظيم؛ لفحص املستحقات املالية 	  •

واستيفاء الرسوم.
• إرسال الطلب إىل قسم احلرف؛  للتأكد من اغالق احلرفة	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين.؛ للنظر يف قانونية اإلجراء املتبع للحصول 	  •

على اخلدمة.
• املصادقة النهائية من خالل )رئيس البلدية(	  •
• إشعار بإمتام الطلب.	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة احلرف	

الدوائر ذات العالقة

املستشار القانويناحلرفالتنظيماجلبايةقلم اجلمهور
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طلبات عامة

5.01  طلب استئجار على شاطئ البحر
•الوثائق المطلوبة ال يوجد	  •

•الوقت الالزم للتنفيذ يومان	
•رسوم الطلب 5 شيكل	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم	  •
• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية واحلرف والتنظيم والتخطيط؛ إلبداء الرأي 	  •

وفحص املستحقات املالية
• إرسال الطلب إىل الدائرة القانونية	  •
• املصادقة النهائية	  •
• اعالم املواطن باحلضور لدفع الرسوم واستالم القطعة على ارض الواقع	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة القسم القانوين	

الدوائر ذات العالقة

املستشار القانوين التخطيطالتنظيماحلرفاجلبايةقلم اجلمهور
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5.02  طلب إعفاء من رسوم او ضرائب او مستحقات مالية
•الوثائق المطلوبة احضار مستندات تفيد وضعه االجتماعي او متضرر.	  •

•الوقت الالزم للتنفيذ حبسب طبيعة الطلب	
•رسوم الطلب 5 شيكل	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم	  •
• وفحص 	 الرأي  إلبداء  واحلرف؛  والتنظيم  اجلباية  قسم  اىل  الطلب  إرسال   •

املستحقات املالية
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين	  •
• فحص قانونية املعاملة	  •
• دراسة الطلب عن طريق جلنة ورفع التوصيات	  •
• إرسال الطلب إىل رئيس البلدية للمصادقة	  •
• إعالم املواطن بإمتام الطلب	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة عام	

الدوائر ذات العالقة

رئيس البلديةاملستشار القانوينالتنظيماحلرفاجلبايةقلم اجلمهور
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5.03  طلب استرحام )عام(
•الوثائق المطلوبة ال يوجد	

•الوقت الالزم للتنفيذ حبسب طبيعة االسرتحام	
•رسوم الطلب 5 شيكل	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• إرسال الطلب اىل قسم اجلباية احلرف واملياه والتنظيم والتخطيط	  •
• ابداء الرأي وفحص املستحقات املالية 	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين	  •
• النظر يف قانونية االجراء 	  •
• تشكيل جلنة لدراسة الطلب ورفع التوصيات	  •
• ارسال الطلب اىل رئيس البلدية للمصادقة النهائية	  •
• اشعار بامتام الطلب	  •
• ارشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة عام	

الدوائر ذات العالقة

املستشار القانوينالتنظيم املياهاحلرفاجلبايةقلم اجلمهور
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5.03  طلب الحصول على إفادة “عام” 
•الوثائق المطلوبة ال يوجد	

•الوقت الالزم للتنفيذ 3 أيام	
•رسوم الطلب 10 شيكل	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• وفحص 	 الرأي  إلبداء  والتنظيم؛  واحلرف  اجلباية  قسم  إىل  الطلب  إرسال   •

املستحقات املالية.
• إرسال الطلب إىل التخطيط واملياه؛ إلبداء الرأي.	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ لفحص قانونية املعاملة.	  •
• اىل 	 املعاملة  وإحالة  النهائية  للمصادقة  البلدية؛  رئيس  إىل  الطلب  إرسال   •

القسم املختص.
• إعالم املواطن بإمتام الطلب	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة عام	

الدوائر ذات العالقة

املستشار التخطيطالتنظيماحلرفاجلبايةقلم اجلمهور
رئيس البلديةالقانوين
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5.04  طلب الحصول على صوره عن مستند 
•الوثائق المطلوبة ال يوجد	

•الوقت الالزم للتنفيذ يوم واحد	
•رسوم الطلب 10 شيكل	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم	  •
• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية واحلرف؛ إلبداء الرأي وفحص املستحقات 	  •

املالية
• اخلدمة 	 على  احلصول  إمكانية  لفحص  التنظيم؛  قسم  إىل  الطلب  إرسال   •

وفحص املستحقات املالية
• ارسال الطلب اىل قسم التخطيط؛ إلبداء الراي الفين	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ لفحص قانونية املعاملة	  •
• إرسال الطلب إىل رئيس البلدية للمصادقة	  •
• إعالم املواطن بإمتام الطلب	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة عام	

الدوائر ذات العالقة

رئيس البلديةاملستشار القانوينالتنظيماحلرفاجلبايةقلم اجلمهور
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5.05  طلب الحصول على فانوس جديد 
•الوثائق المطلوبة ال يوجد	

•الوقت الالزم للتنفيذ 4 أيام	
•رسوم الطلب 5 شيكل	

•خطوات التنفيذ تقدمي الطلب من قبل املواطن يف مركز خدمة اجلمهور ودفع الرسوم.	  •
• إرسال الطلب إىل قسم اجلباية واحلرف؛ إلبداء الرأي وفحص املستحقات املالية.	
• إرسال الطلب إىل قسم الكهرباء؛ للكشف امليداين على املوقع وابداء الرأي.	  •
• إرسال الطلب إىل القسم القانوين؛ للتأكد من قانونية املعاملة	  •
• ارسال الطلب اىل موظف الكهرباء للتنفيذ	  •
• إشعار بإمتام الطلب	  •
• أرشفة الطلب	  •

•الدائرة المختصة الكهرباء	

الدوائر ذات العالقة

رئيس البلديةاملستشار القانوينالتنظيماحلرفاجلبايةقلم اجلمهور
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