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توفير زوايا وشبك
الدائرة المختصة

قلم الجمهور

رسوم الطلب

 10شيكل

الوثائق المطلوبة
 صورة هوية
 موقع عام
 موقع خاص

الزمن الالزم للتنفيذ يوم عمل

 مستخرج قيد
 تسلسل ملكية

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب توفير زوايا وشبك
 تعبئة الطلب الخاص بتوفير الزوايا والشبك
 نقل الطلب للدائرة الهندسية
 فحص إمكانية تنفيذ الطلب وتسجيل المالحظات
 تحويل الطلب لرئيس قسم الصيانة بعد الموافقة
 تنفيذ أمر توفير الزوايا والشبك وتكليف الفنيين بالقيام المطلوب ومتابعة األمر
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور
قسم الصيانة

قسم المشاريع

الدائرة الهندسية

رئيس البلدية

رفع حاوية قمامة
الدائرة المختصة

قلم الجمهور

رسوم الطلب

 10شيكل

الوثائق المطلوبة

 نموذج الطلب

الزمن الالزم للتنفيذ  3ساعات و 20دقيقة

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب توفير زوايا وشبك
 تقديم طلب رفع حاوية قمامة
 تعبئة الطلب الخاص برفع الحاوية
 فحص إمكانية تنفيذ الطلب وتسجيل المالحظات
 تنفيذ أمر رفع حاوية القمامة في حالة موافقة رئيس قسم الصحة والبيئة
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الصحة والبيئة

شكوى أو تظلم
الدائرة المختصة

قلم الجمهور

رسوم الطلب

 10شيكل

الوثائق المطلوبة

 نموذج طلب الشكوى

الزمن الالزم للتنفيذ  4ساعات

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب شكوى أو تظلم
 تعبئة الطلب وإرفاق نموذج االشتراك واستالم المستندات المطلوبة
 طلب إفادة من القسم المختص
 رد باإلفادة حسب الطلب
 إبداء الرأي من رئيس البلدية
 اتخاذ اإلجراء المناسب لحل المشكلة
 إشعار المواطن برد البلدية
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

القسم المختص

رئيس البلدية

طلب صيانة خط مياه أو صرف صحي
الدائرة المختصة

المياه والصرف الصحي

رسوم الطلب

 10شيكل

الوثائق المطلوبة

 نموذج الطلب

الزمن الالزم للتنفيذ  3ساعات و  15دقيقة

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب صيانة خط مياه  /صرف صحي
 فحص المستندات المرفقة
 فحص إمكانية الصيانة وتسجيل المالحظات حول الطلب
 تنفيذ القرار وتكليف الفنيين بالقيام المطلوب ومتابعة األمر
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

دائرة المياه والصرف الصحي

ترخيص مبنى جديد
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 7أيام و نصف

الوثائق المطلوبة
 موقع عام من البلدية
 موقع خاص
 مخططات معتمدة من نقابة المهندسين
 تسلسل ملكية األرض
 اسطوانة  CDلمخططات AutoCAD
 شهادة إشراف تنفيذ البناء من مكتب
هندسي

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب ترخيص مبنى جديد
 تسليم المستندات وأوراق الملكية للشئون القانونية
 فحص المستندات واألوراق المقدمة
 تقديم المخططات واألوراق القانونية للمبنى الجديد
 إبداء رأي التخطيط الحضري
 فحص مطابقة الشروط الفنية للمبنى
 الكشف عن موقع المبنى
 دفع المستحقات الالزمة للترخيص
 تحصيل رسوم الترخيص
 فحص سالمة الملف من الناحية القانونية والفنية من قبل اللجنة الفنية
 مصادقة اللجنة المحلية على ترخيص المبنى
 أرشفة الملف

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور
المجلس البلدي

قسم التنظيم

المستشار القانوني

اللجنة الفنية

ترخيص مبنى قائم
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 7أيام و نصف

الوثائق المطلوبة
 موقع عام من البلدية
 موقع خاص
 مخططات معتمدة من نقابة المهندسين
 تسلسل ملكية األرض
 اسطوانة  CDلمخططات AutoCAD
 شهادة إشراف تنفيذ البناء من مكتب
هندسي

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب ترخيص مبنى قائم
 تسليم المستندات وأوراق الملكية للشئون القانونية
 فحص المستندات واألوراق المقدمة
 تقديم المخططات واألوراق القانونية للمبنى قائم لقسم التنظيم
 فحص مطابقة الشروط الفنية للمبنى
 الكشف عن موقع المبنى (إثبات حالة)
 تنفيذ اإلجراءات الالزمة بحق المواطن إذا كان متعدي أو مخالف بحسب النظام
 دفع المستحقات الالزمة للترخيص
 فحص سالمة الملف من الناحية القانونية والفنية من قبل اللجنة الفنية
 مصادقة اللجنة المحلية على ترخيص المبنى
 أرشفة الملف

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور
المجلس البلدي

قسم التنظيم

المستشار القانوني

اللجنة الفنية

ترخيص طابق جديد في مبنى مرخص
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 7أيام و نصف

الوثائق المطلوبة
 مخططات الطوابق الجديدة معتمدة من
نقابة المهندسين
 اسطوانة  CDلمخططات AutoCAD
 شهادة تحمل من المكتب هندسي

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب ترخيص طابق جديد في مبنى مرخص
 تسليم المستندات وأوراق الملكية للشئون القانونية
 فحص المستندات واألوراق المقدمة
 تقديم المخططات واألوراق القانونية للطوابق الجديدة
 فحص مطابقة الشروط الفنية للمبنى
 الكشف عن موقع المبنى
 دفع المستحقات الالزمة للترخيص
 فحص سالمة الملف من الناحية القانونية والفنية من قبل اللجنة الفنية
 مصادقة اللجنة المحلية على ترخيص المبنى
 أرشفة الملف

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

اللجنة الفنية

المجلس البلدي

المستشار القانوني

الجباية

إضافة مساحة لطابق قائم مرخص
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 7أيام و نصف

الوثائق المطلوبة
 مخططات هندسية معتمدة من نقابة
المهندسين
 تسلسل ملكية كامل
 اسطوانة  CDلمخططات AutoCAD
 ورقة تعهد عدلي من المحكمة
 تصريح مشفوع بالقسم

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب إضافة مساحة
 تسليم األوراق والمستندات الالزمة
 استخراج الملف من أرشيف التنظيم
 تعبئة نموذج معاملة إضافة مساحة
 تعبئة البيانات المتعلقة باشتراك المياه
 تعبئة البيانات المتعلقة بوجود حرف باسم المواطن
 فحص ما يتعلق باألمور القانونية بملف المواطن
 الكشف عن موقع البناء (إثبات حالة)
 إجراء الحسابات الالزمة للترخيص
 تحصيل رسوم الترخيص وكتابة الوصل بالدفع
 أرشفة الملف

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

قسم المساحة

الجباية

دائرة المياه

قسم الحرف

المستشار القانوني

ترخيص مبنى مهدم غير مرخص
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 3أيام و نصف

الوثائق المطلوبة
 موقع عام من البلدية
 موقع خاص
 مخططات معتمدة من نقابة المهندسين
 تسلسل ملكية األرض
 مخططات هندسية معتمدة من نقابة
المهندسين
 اسطوانة  CDلمخططات AutoCAD
 ورقة تعهد عدلي من المحكمة
 تصريح مشفوع بالقسم

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب ترخيص مبنى مهدم غير مرخص
 تعبئة االستبانة الخاصة حول بيانات المبنى المهدم
 الكشف عن موقع المبنى (إثبات حالة)
 استخراج صورة للمبنى من الصورة الجوية
 فحص المستندات واألوراق المقدمة
 فحص مطابقة الشروط الفنية للمبنى
 تحويل الملف للجنة المشكلة من المجلس البلدي
 إجراء الحسابات الالزمة للترخيص
 فحص سجل االشتراك وتسجيل المالحظات حول الطلب.
 تحصيل رسوم الترخيص
 أرشفة الملف

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

المستشار القانوني

الجباية

اللجنة الفنية

المجلس البلدي

وحدة GIS

ترخيص طابق مهدم غير مرخص في مبنى مرخص
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 3أيام و نصف

الوثائق المطلوبة
 موقع عام من البلدية
 موقع خاص
 مخططات معتمدة من نقابة المهندسين
 تسلسل ملكية األرض
 مخططات هندسية معتمدة من نقابة
المهندسين
 اسطوانة  CDلمخططات AutoCAD
 ورقة تعهد عدلي من المحكمة
 تصريح مشفوع بالقسم

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب ترخيص طابق مهدم غير مرخص في مبنى مرخص
 تعبئة االستبانة الخاصة حول بيانات المبنى المهدم
 الكشف عن موقع المبنى (إثبات حالة)
 استخراج صورة للمبنى من الصورة الجوية
 فحص المستندات واألوراق المقدمة
 فحص مطابقة الشروط الفنية للمبنى
 تحويل الملف للجنة المشكلة من المجلس البلدي
 إجراء الحسابات الالزمة للترخيص
 فحص سجل االشتراك وتسجيل المالحظات حول الطلب.
 تحصيل رسوم الترخيص
 أرشفة الملف

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

المستشار القانوني

الجباية

اللجنة الفنية

المجلس البلدي

وحدة GIS

طلب موقع عام للبناء
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 25دقيقة

الوثائق المطلوبة

 تسلسل ملكية األرض

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب ترخيص مبنى مهدم غير مرخص
 تقدم المواطن بطلب موقع عام للبناء
 تعبئة طلب الحصول على موقع عام وتسليم األوراق الالزمة
 تحصيل المبلغ وكتابة الوصل
 عمل مخطط موقع عام
 تسليم الطلب للمواطن
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

قسم المساحة

تصوير أوراق من ملف تنظيمي
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 30دقيقة

الوثائق المطلوبة

 تسلسل ملكية األرض

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب تصوير أوراق من ملف تنظيمي
 تعبئة طلب تصوير أوراق
 تحصيل المبلغ وكتابة الوصل
 استخراج الملف التنظيمي من األرشيف
 تصوير األوراق المطلوبة للمواطن
 إعادة الملف التنظيمي لألرشيف
 إعالم المواطن بإتمام العملية وأرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

أرشيف التنظيم

تنازل عن ملكية مبنى مرخص
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 45دقيقة

الوثائق المطلوبة
 صورة هوية للمواطنين صاحب الملكية
والمراد نقل الملكية له
 تسلسل الملكية
 عقود التنازل
 نموذج إقرار التنازل موقع من الطرفين

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب نقل ملكية مبنى
 استخراج الملف التنظيمي من األرشيف
 تعبئة الطلب واستالم األوراق المطلوبة وتسجيل بيانات الملف التنظيمي
 تسجيل المعلومات المتعلقة بسجل االشتراك
 تسجيل المعلومات المتعلقة باشتراك المياه
 فحص وجود حرف باسم المواطن
 نقل الطلب للشئون القانونية
 فحص اكتمال الملف وسالمة العقود واألوراق من الناحية القانونية
 تحصيل رسوم التنازل وطباعة وصل الدفع وأي مبالغ مستحقة على الملف
 تسليم وصوالت الدفع لقسم التنظيم واستكمال إجراءات نقل الملكية
 إشعار المواطن بإتمام الطلب
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

دائرة المياه

قسم الحرف

أرشيف التنظيم

الجباية

تقسيط رسوم ترخيص المبنى
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 35دقيقة

الوثائق المطلوبة
 رخصة البناء
 تسلسل ملكية األرض

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب تقسيط رسوم الترخيص
 تحويل الطلب لقسم التنظيم
 استخراج الملف التنظيمي من األرشيف
 تسجيل رأي رئيس القسم بالطلب والمالحظات
 اعتماد طلب التقسيط من الدائرة المالية
 إشعار المواطن بقرار التقسيط
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

أرشيف التنظيم

الدائرة المالية

طلب إفادة منح خدمات لمبنى مرخص
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

ساعة

الوثائق المطلوبة
 رخصة البناء
 تسلسل ملكية األرض

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب إفادة منح خدمات
 استخراج الملف التنظيمي للمبنى
 دراسة الملف التنظيمي للمبنى والتأكد من سالمة الترخيص
 تعبئة طلب الحصول على إفادة منح خدمات
 تحصيل رسوم اإلفادة وأي رسوم مستحقة على المبنى وكتابة الوصل
 تسليم الوصل لقسم التنظيم
 طباعة إفادة منح خدمات
 تسليم اإلفادة للمواطن
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

طلب شهادة أضرار
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 45دقيقة

الوثائق المطلوبة
 رخصة البناء
 تسلسل ملكية األرض

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب شهادة أضرار
 استخراج الملف التنظيمي للمبنى
 دراسة الملف التنظيمي للمبنى والتأكد من سالمة الترخيص واألوراق القانونية والفنية
 تحصيل رسوم اإلفادة وأي رسوم مستحقة على المبنى وكتابة الوصل
 طباعة شهادة األضرار وتوقيعها من رئيس القسم وتسليمها للمواطن
 إضافة نسخة من وصوالت الدفع وإفادة منح الخدمات لملف المواطن
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

طلب شهادة مسافة
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

ساعة ونصف

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك
 عقد ملكية

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب شهادة مسافة
 فحص المستندات المطلوبة
 استخراج الملف التنظيمي للمبنى
 دراسة الملف التنظيمي للمبنى والتأكد من سالمة الترخيص واألوراق القانونية والفنية
 تعبئة النموذج الخاص بمعاملة طلب شهادة مسافة
 فحص سجل اشتراك المواطن وتسجيل المالحظات في الطلب
 نقل الطلب لدائرة المياه
 تسجيل المالحظات حول اشتراك المواطن
 نقل الطلب لقسم الحرف
 فحص وجود حرف باسم المواطن وتسجيل المالحظات
 نقل الطلب للشئون القانونية
 فحص ردود األقسام وإمكانية منح اإلفادة للمواطن
 اعتماد الطلب حسب ردود األقسام
 تحصيل رسوم اإلفادة وأي رسوم مستحقة على المبنى وكتابة الوصل
 طباعة شهادة المسافة وتوقيعها من رئيس قسم التنظيم وتسليمها للمواطن
 إضافة نسخة من وصوالت الدفع وشهادة المسافة لملف المواطن
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

ترخيص مزرعة دواجن أو حيوانات
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 25يوم

الوثائق المطلوبة
 موافقة الجهات المعنية ( الدفاع المدني –
وزارة الصحة – سلطة البيئة – وزارة الزراعة)
 كتاب التخصيص للمعامالت الواقعة ضمن
األراضي الحكومية.
 طلب خطي من الجهة المسئولة عن
المعاملة.
 صورة هوية طالب الترخيص.
 موقع عام من البلدية لقطعة األرض.
 موقع خاص معتمد من المساحة الحكومية.
 مستخرج قيد.
 تسلسل ملكية كامل.

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب ترخيص المزرعة
 تعبئة طلب الحصول على رخصة المزرعة
 تقديم األوراق الالزمة للترخيص (موقع عام – موقع خاص – مستخرج قيد – تسلسل ملكية)
 نقل الطلب للمستشار القانوني
 فحص الطلب والمستندات المرفقة
 تحويل الطلب للجنة الفنية للموافقة
 تحويل الطلب للجنة المحلية للموافقة
 اعتماد الطلب وتحويله للجنة المركزية وانتظار الموافقة
 طلب استكمال األوراق وموافقات الجهات المعنية والمخططات من المواطن في حال موافقة اللجنة
المركزية
 فحص األوراق المقدمة من المواطن
 نقل الطلب لقسم الحرف والصناعات

 فتح ملف جديد للحرفة
 دفع المستحقات الالزمة للترخيص
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

المستشار القانوني

قسم التخطيط

قسم الحسابات

اللجنة الفنية

اللجنة المحلية

قسم الحرف

اللجنة المركزية (وزارة الحكم المحلي)

ترخيص محطات الغاز المنزلي والوقود
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 25يوم

الوثائق المطلوبة
 موافقة الجهات المعنية (الدفاع المدني –
الصحة – وزارة البيئة – وزارة المواصالت)
 كتاب التخصيص للمعامالت الواقعة ضمن
األراضي الحكومية
 طلب خطي من الجهة المسئولة عن
المعاملة.
 صورة هوية طالب الترخيص.
 موقع عام من البلدية لقطعة األرض.
 موقع خاص معتمد من المساحة الحكومية.
 مستخرج قيد.
 تسلسل ملكية كامل.

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب ترخيص المزرعة
 تعبئة طلب الحصول على رخصة المزرعة
 تقديم األوراق الالزمة للترخيص (موقع عام – موقع خاص – مستخرج قيد – تسلسل ملكية)
 نقل الطلب للمستشار القانوني
 فحص الطلب والمستندات المرفقة
 تحويل الطلب للجنة الفنية للموافقة
 تحويل الطلب للجنة المحلية للموافقة
 اعتماد الطلب وتحويله للجنة المركزية وانتظار الموافقة
 طلب استكمال األوراق وموافقات الجهات المعنية والمخططات من المواطن بعد موافقة اللجنة المركزية
 فحص األوراق المقدمة من المواطن
 نقل الطلب لقسم الحرف والصناعات
 فتح ملف جديد للحرفة
 دفع المستحقات الالزمة للترخيص
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

المستشار القانوني

قسم التخطيط

قسم الحسابات

اللجنة الفنية

اللجنة المحلية

قسم الحرف

اللجنة المركزية (وزارة الحكم المحلي)

ترخيص صاالت المناسبات الخاصة واألفراح
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 25يوم

الوثائق المطلوبة
 موافقة الجهات المعنية (الدفاع المدني –
الصحة – وزارة البيئة – وزارة المواصالت)
 كتاب التخصيص للمعامالت الواقعة ضمن
األراضي الحكومية
 طلب خطي من الجهة المسئولة عن
المعاملة.
 صورة هوية طالب الترخيص.
 موقع عام من البلدية لقطعة األرض.
 موقع خاص معتمد من المساحة الحكومية.
 مستخرج قيد.
 تسلسل ملكية كامل.

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب ترخيص المزرعة
 تعبئة طلب الحصول على رخصة المزرعة
 تقديم األوراق الالزمة للترخيص (موقع عام – موقع خاص – مستخرج قيد – تسلسل ملكية)
 نقل الطلب للمستشار القانوني
 فحص الطلب والمستندات المرفقة
 تحويل الطلب للجنة الفنية للموافقة
 تحويل الطلب للجنة المحلية للموافقة
 اعتماد الطلب وتحويله للجنة المركزية وانتظار الموافقة
 طلب استكمال األوراق وموافقات الجهات المعنية والمخططات من المواطن بعد موافقة اللجنة المركزية
 فحص األوراق المقدمة من المواطن
 نقل الطلب لقسم الحرف والصناعات
 فتح ملف جديد للحرفة
 دفع المستحقات الالزمة للترخيص
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

المستشار القانوني

قسم التخطيط

قسم الحسابات

اللجنة الفنية

اللجنة المحلية

قسم الحرف

اللجنة المركزية (وزارة الحكم المحلي)

ترخيص محالت ألعاب الكمبيوتر واالنترنت
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 25يوم

الوثائق المطلوبة
 موافقة الجهات المعنية (الدفاع المدني –
الصحة – وزارة البيئة – وزارة المواصالت)
 كتاب التخصيص للمعامالت الواقعة ضمن
األراضي الحكومية
 طلب خطي من الجهة المسئولة عن
المعاملة.
 صورة هوية طالب الترخيص.
 موقع عام من البلدية لقطعة األرض.
 موقع خاص معتمد من المساحة الحكومية.
 مستخرج قيد.
 تسلسل ملكية كامل.

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب ترخيص المزرعة
 تعبئة طلب الحصول على رخصة المزرعة
 تقديم األوراق الالزمة للترخيص (موقع عام – موقع خاص – مستخرج قيد – تسلسل ملكية)
 نقل الطلب للمستشار القانوني
 فحص الطلب والمستندات المرفقة
 تحويل الطلب للجنة الفنية للموافقة
 تحويل الطلب للجنة المحلية للموافقة
 اعتماد الطلب وتحويله للجنة المركزية وانتظار الموافقة
 طلب استكمال األوراق وموافقات الجهات المعنية والمخططات من المواطن بعد موافقة اللجنة المركزية
 فحص األوراق المقدمة من المواطن
 نقل الطلب لقسم الحرف والصناعات
 فتح ملف جديد للحرفة
 دفع المستحقات الالزمة للترخيص
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

المستشار القانوني

قسم التخطيط

قسم الحسابات

اللجنة الفنية

اللجنة المحلية

قسم الحرف

اللجنة المركزية (وزارة الحكم المحلي)

طلب شهادة تنفيذ مشاريع وأعمال
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 45دقيقة

الوثائق المطلوبة

 بيانات المشروع

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب الحصول على شهادة تنفيذ مشاريع وأعمال
 استالم الطلب وفحص األوراق
 التأكد من انتهاء المشروع وكل ما يتعلق به
 تحصيل المبلغ وكتابة الوصل
 تسليم الوصل لقسم المشاريع
 طباعة اإلفادة للمواطن
 نقل اإلفادة لقلم الجمهور
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم المشاريع

قسم الحسابات

طلب تحديد خط التنظيم
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

ساعتان ونصف

الوثائق المطلوبة
 صورة الهوية
 رخصة البناء

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب تحديد خط التنظيم للبناء
 فحص األوراق والمستندات
 تعبئة طلب تحديد خط التنظيم
 تحصيل المبلغ وكتابة الوصل
 تسليم الوصل لقسم التنظيم
 تكليف المساح بالخروج للموقع وتحديد خط التنظيم
 تحديد خط التنظيم للمبنى
 إشعار المواطن بإتمام العملية
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

قسم الحسابات

قسم المساحة

طلب اعتراض على مخطط تقسيم أرض
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 61يوم

الوثائق المطلوبة
 موافقة الجهات المعنية (الدفاع المدني –
الصحة – وزارة البيئة – وزارة المواصالت)
 كتاب التخصيص للمعامالت الواقعة ضمن
األراضي الحكومية
 طلب خطي من الجهة المسئولة عن
المعاملة.
 صورة هوية طالب الترخيص.
 موقع عام من البلدية لقطعة األرض.
 موقع خاص معتمد من المساحة الحكومية.
 مستخرج قيد.
 تسلسل ملكية كامل.

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب االعتراض على مخطط األرض
 تعبئة طلب االعتراض
 تقديم األوراق الالزمة لالعتراض (موقع عام – موقع خاص – مستخرج قيد – تسلسل ملكية  -قسمة
رضائية ( إن توفرت ))
 فحص المستندات المرفقة من المستشار القانوني
 تجميع الطلبات المقدمة خالل فترة السماح
 دراسة طلبات االعتراض المقدمة من قبل اللجنة الفنية
 اعتماد الطلب من قبل اللجنة المحلية وتحويله للجنة المركزية
 نقل الطلب للجنة المركزية
 انتظار موافقة اللجنة المركزية
 إشعار البلدية بقرار اللجنة المركزية
 اتخاذ اإلجراء المناسب بخصوص مخطط تقسيم األرض بحسب قرار اللجنة المركزية
 إشعار المواطن بنتيجة الطلب
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

المستشار القانوني

اللجنة المحلية (المجلس البلدي)

قسم التخطيط

اللجنة الفنية

اللجنة المركزية (وزارة الحكم المحلي)

اعتراض على مخطط تفصيلي لشارع
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 61يوم

الوثائق المطلوبة
 موافقة الجهات المعنية (الدفاع المدني –
الصحة – وزارة البيئة – وزارة المواصالت)
 كتاب التخصيص للمعامالت الواقعة ضمن
األراضي الحكومية
 طلب خطي من الجهة المسئولة عن
المعاملة.
 صورة هوية طالب الترخيص.
 موقع عام من البلدية لقطعة األرض.
 موقع خاص معتمد من المساحة الحكومية.
 مستخرج قيد.
 تسلسل ملكية كامل.

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب االعتراض على مخطط تفصيلي لشارع
 تعبئة طلب االعتراض
 تقديم األوراق الالزمة لالعتراض (موقع عام – موقع خاص – مستخرج قيد – تسلسل ملكية  -قسمة
رضائية ( إن توفرت ))
 فحص المستندات المرفقة من المستشار القانوني
 تجميع الطلبات المقدمة خالل فترة السماح
 دراسة طلبات االعتراض المقدمة من قبل اللجنة الفنية
 اعتماد الطلب من قبل اللجنة المحلية وتحويله للجنة المركزية
 نقل الطلب للجنة المركزية
 انتظار موافقة اللجنة المركزية
 إشعار البلدية بقرار اللجنة المركزية
 اتخاذ اإلجراء المناسب بخصوص مخطط تقسيم األرض بحسب قرار اللجنة المركزية
 إشعار المواطن بنتيجة الطلب
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

المستشار القانوني

اللجنة المحلية (المجلس البلدي)

قسم التخطيط

اللجنة الفنية

اللجنة المركزية (وزارة الحكم المحلي)

استعالم عن أرض أو شارع
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 45دقيقة

الوثائق المطلوبة
 صورة هوية طالب االستعالم.
 موقع عام من البلدية لقطعة األرض.
 موقع خاص معتمد من المساحة الحكومية.
 مستخرج قيد.
 تسلسل ملكية كامل.

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب االستعالم عن شارع أو أرض
 تعبئة طلب االستعالم
 تقديم األوراق الالزمة لالستعالم (موقع عام – موقع خاص – مستخرج قيد – تسلسل ملكية  -قسمة
رضائية ( إن توفرت ))
 فحص المستندات المرفقة من قبل المستشار القانوني
 تحويل الطلب لقسم التخطيط
 طباعة اإلفادة
 تسليم اإلفادة للمواطن
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

المستشار القانوني

قسم التخطيط

عمل تسديد آلي لرسوم التنظيم
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ  40دقيقة

الوثائق المطلوبة
 صورة هوية المشترك.
 رقم الحساب البنكي.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب عمل تسديد آلي لرسوم التنظيم
 فحص األوراق والمستندات
 استخراج الملف التنظيمي للمواطن من األرشيف
 فحص المستحقات المطلوبة على الملف التنظيمي
 تعبئة طلب التسديد اآللي واستالم المستندات المطلوبة
 توقيع المواطن على طلب التسديد اآللي
 إدخال بيانات المواطن على نظام التسديد اآللي
 أرشفة الطلب مع ملف المواطن
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

أرشيف التنظيم

تكنولوجيا المعلومات

طلب خصم على رسوم ترخيص مبنى
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الوثائق المطلوبة

 صورة عن رخصة البناء.
الزمن الالزم للتنفيذ  4أيام

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب خصم رسوم الترخيص
 تعبئة النموذج الخاص بطلب الخصم
 استخراج ملف المواطن من أرشيف التنظيم
 فحص الملف وتسجيل رأي رئيس القسم بالطلب والمالحظات
 تحويل الطلب لرئيس البلدية
 تحويل الطلب للمجلس البلدي ألخذ قرار بالخصوص
 انتظار جلسة المجلس البلدي
 فحص إمكانية الخصم حسب حالة المواطن والمبنى واتخاذ القرار المناسب
 إشعار المواطن بقرار الخصم
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

المجلس البلدي

رئيس البلدية

ترخيص مصنع جديد
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 25يوم

الوثائق المطلوبة
 موافقة الجهات المعنية (الدفاع المدني –
الصحة – وزارة البيئة – وزارة المواصالت)
 كتاب التخصيص للمعامالت الواقعة ضمن
األراضي الحكومية
 طلب خطي من الجهة المسئولة عن
المعاملة.
 صورة هوية طالب الترخيص.
 موقع عام من البلدية لقطعة األرض.
 موقع خاص معتمد من المساحة الحكومية.
 مستخرج قيد.
 تسلسل ملكية كامل.

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب ترخيص مصنع جديد
 تقديم األوراق الالزمة للترخيص
 فحص الطلب والمستندات المرفقة من قبل المستشار القانوني
 تحويل الطلب للجنة الفنية
 تحويل الطلب للجنة المحلية
 اعتماد الطلب من قبل اللجنة المحلية وتحويله للجنة المركزية
 انتظار موافقة اللجنة المركزية
 اشعار البلدية بقرار اللجنة المركزية
 طلب استكمال األوراق وموافقات الجهات المعنية والمخططات من المواطن في حال موافقة اللجنة
المركزية
 فحص األوراق المقدمة من المواطن
 نقل الطلب لقسم الحرف والصناعات
 فتح ملف جديد للحرفة
 دفع المستحقات الالزمة للترخيص

 أرشفة ملف في قسم الحرف
 أرشفة الملف في قسم التنظيم
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم التنظيم

المستشار القانوني

قسم التخطيط

قسم الحسابات

اللجنة الفنية

اللجنة المحلية

قسم الحرف

اللجنة المركزية (وزارة الحكم المحلي)

طلب تعبيد شارع
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الوثائق المطلوبة

 نموذج الطلب.
الزمن الالزم للتنفيذ ساعة ونصف

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب تعبيد شارع
 فحص المستندات المرفقة مع الطلب
 تسجيل المالحظات حول الطلب من قبل الدائرة الهندسية
 اعتماد رئيس البلدية
 تحويل الطلب لرئيس قسم المشاريع في حال موافقة رئيس البلدية ومدير الدائرة الهندسية
 القيام باإلجراءات الالزمة إلضافة الشارع ضمن مشاريع البلدية المستقبلية لتعبيد الشوارع
 انتظار مشروع لتعبيد الشارع
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم المشاريع

الدائرة الهندسية

رئيس البلدية

طلب تسوية شارع
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الوثائق المطلوبة

 نموذج الطلب.
الزمن الالزم للتنفيذ يوم و  6ساعات

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب تعبيد شارع
 تعبئة الطلب الخاص بتسوية الشارع
 فحص إمكانية التسوية وتسجيل المالحظات حول الطلب من الدائرة الهندسية
 اعتماد رئيس البلدية
 تحويل الطلب لرئيس قسم الصيانة في حال موافقة رئيس البلدية ومدير الدائرة الهندسية
 تنفيذ أمر التسوية وتكليف الفنيين بالقيام المطلوب ومتابعة األمر
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الصيانة

الدائرة الهندسية

رئيس البلدية

طلب صيانة إنارة
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الوثائق المطلوبة

 نموذج الطلب.
الزمن الالزم للتنفيذ  3ساعات و  15دقيقة

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب صيانة إنارة وتعبئة النموذج الخاص
 فحص المستندات المرفقة مع الطلب
 تسجيل المالحظات حول الطلب من قبل الدائرة الهندسية
 تنفيذ أمر الصيانة وتكليف الفنيين بالقيام المطلوب ومتابعة األمر
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الصيانة

الدائرة الهندسية

طلب تركيب فانوس إنارة
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الوثائق المطلوبة

 نموذج الطلب.
الزمن الالزم للتنفيذ يوم و  8ساعات

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب تركيب فانوس إنارة
 فحص إمكانية تنفيذ الطلب وتسجيل المالحظات من قبل الدائرة الهندسية
 تحويل الطلب لرئيس قسم الصيانة
 تنفيذ األمر وتكليف الفنيين بالقيام المطلوب ومتابعة األمر
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الصيانة

الدائرة الهندسية

طلب الحصول على نقلة طينة /كركار
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الوثائق المطلوبة

 نموذج الطلب.
الزمن الالزم للتنفيذ ساعة ونصف

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب الحصول على نقالت طينة/كركار
 تسجيل المالحظات وفحص إمكانية توفير النقالت المطلوبة
 دفع الرسوم المطلوبة
 تكليف الفنيين بتوصيل النقالت للمواطن
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

الدائرة الهندسية

طلب إزالة ركام
الدائرة المختصة

الدائرة الهندسية

رسوم الطلب

 10شيكل

الوثائق المطلوبة

 نموذج الطلب.
الزمن الالزم للتنفيذ ساعة ونصف

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب إزالة ركام
 فحص إمكانية تنفيذ الطلب وتسجيل المالحظات من قبل الدائرة الهندسية
 تحويل الطلب لرئيس قسم الصيانة في حال موافقة مدير الدائرة الهندسية
 تنفيذ األمر وتكليف الفنيين بالقيام المطلوب ومتابعة األمر
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الصيانة

الدائرة الهندسية

ترخيص حرفة جديدة في مبنى مرخص
الدائرة المختصة

قسم الحرف

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 45دقيقة

الوثائق المطلوبة
 صورة هوية صاحب الحرفة.
 عقد إيجار لمكان الحرفة إذا لم يكن
المواطن صاحب العقار.

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب ترخيص حرفة جديدة
 تعبئة طلب الحصول على رخصة حرفة
 تقديم األوراق الالزمة للحرفة
 فحص ترخيص العقار الذي يود المواطن الحصول على رخصة حرفة فيه
 فحص إجراءات الحرفة من الناحية القانونية
 فتح ملف جديد للحرفة
 دفع المستحقات الالزمة للترخيص
 أرشفة الملف في قسم الحرف
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور
قسم الحسابات

قسم الحرف

قسم التنظيم

الشئون القانونية

تقسيط رسوم ترخيص حرفة مرخصة
الدائرة المختصة

قسم الحرف

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 30دقيقة

الوثائق المطلوبة
 صورة هوية صاحب الحرفة.
 مستندات تدعم طلب التقسيط.

خطوات التنفيذ
 تعبئة طلب تقسيط رسوم الحرفة
 فحص مستندات الطلب
 استخراج ملف الحرفة
 تسجيل رأي رئيس قسم الحرف بالطلب والمالحظات
 اعتماد الدائرة المالية
 إشعار المواطن بقرار التقسيط
 أرشفة طلب التقسيط مع ملف الحرفة
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الحرف

الدائرة المالية

إيقاف حرفة مرخصة
الدائرة المختصة

قسم الحرف

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 30دقيقة

الوثائق المطلوبة

 صورة هوية صاحب الحرفة.

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب إيقاف الحرفة المرخصة
 تعبئة طلب إيقاف الحرفة
 دفع المستحقات على الحرفة والرسوم المطلوبة إليقاف الحرفة
 تحصيل المبلغ وكتابة وصل الدفع
 نقل وصل الدفع لقسم الحرف والصناعات
 طباعة إفادة بإيقاف الحرفة للمواطن
 أرشفة الملف في قسم الحرف
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الحرف

نقل ملكية حرفة مرخصة
الدائرة المختصة

قسم الحرف

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 60دقيقة

الوثائق المطلوبة

 صورة هوية صاحب الحرفة.
 ورقة إقرار بالتنازل من الطرفين.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب نقل ملكية حرفة
 فحص المستندات المرفقة مع الطلب
 استخراج ملف الحرفة من أرشيف قسم الحرف
 تعبئة الطلب وإرفاق نموذج االشتراك واستالم المستندات المطلوبة
 تسجيل المالحظات حول سجل اشتراك مكان الحرفة
 التأكد من سالمة إجراءات ترخيص العقار والرسوم المطلوبة منه
 فحص سالمة األوراق القانونية وأوراق التنازل من الطرفين ومطابقة المستندات للنظام
 تحصيل رسوم نقل الملكية  /الرسوم المستحقة
 تسليم وصوالت الدفع وإتمام إجراءات نقل ملكية الحرفة
 أرشفة الملف في قسم الحرف
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الحرف

قسم الجباية

المستشار القانوني

دائرة المياه

قسم التنظيم

تجديد رخصة حرفة
الدائرة المختصة

قسم الحرف

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 40دقيقة

الوثائق المطلوبة

 صورة هوية صاحب الحرفة.

خطوات التنفيذ
 تقدم المواطن بطلب تجديد رخصة حرفة
 فحص المستندات المرفقة مع الطلب
 استخراج ملف الحرفة من أرشيف الحرف
 تعبئة طلب تجديد حرفة
 دفع المستحقات الالزمة للتجديد
 تحصيل رسوم التجديد وكتابة وصل الدفع
 نقل وصل الدفع لقسم الحرف والصناعات
 إضافة الوصل لملف الحرفة
 طباعة رخصة حرفة جديد
 أرشفة الملف في قسم الحرف
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الحرف

طلب تركيب لوحة إعالنية
الدائرة المختصة

قسم الحرف

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 3ساعات و  20دقيقة

الوثائق المطلوبة
 صورة هوية صاحب الحرفة.
 نموذج الطلب.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب تركيب اللوحة اإلعالنية
 فحص المستندات المرفقة
 التأكد من عدم مخالفة مكان اللوحة ومحتواها لشروط البلدية
 فحص موقع اللوحة المراد تركيبها ميدانيا
 اشعار المواطن بالموافقة على الطلب والرسوم المطلوبة
 دفع الرسوم المطلوبة للتركيب
 تحصيل رسوم الطلب وكتابة الوصل
 إشعار المواطن بإمكانية تركيب اللوحة اإلعالنية
 أرشفة الملف في قسم الحرف
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الحرف

الدائرة الهندسية

المستشار القانوني

اشتراك مياه جديد
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 4أيام

الوثائق المطلوبة
 صورة هوية صاحب الحرفة.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب اشتراك مياه جديد
 تعبئة الطلب وإرفاق نموذج االشتراك
 الكشف عن الموقع وفحص إمكانية التوصيل وتسجيل المالحظات في طلب المعاملة وفحص المتأخرات
 التأكد من سالمة إجراءات ترخيص العقار
 فحص وجود حرف باسم المواطن والمستحقات عليه إن وجدت
 التأكد من سالمة أوراق الملكية ومطابقة المستندات للنظام
 اعتماد الطلب حسب النظام المالي
 تحصيل رسوم االشتراك
 نقل الطلب لقسم المياه
 تمديد اشتراك المياه
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

دائرة المياه

قسم الحرف

الدائرة المالية

قسم التنظيم

قسم الجباية

اشتراك صرف صحي جديد
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 4أيام

الوثائق المطلوبة
 صورة هوية صاحب الحرفة.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب اشتراك صرف صحي جديد
 تعبئة الطلب وإرفاق نموذج االشتراك
 الكشف عن الموقع وفحص إمكانية التوصيل وتسجيل المالحظات في طلب المعاملة وفحص المتأخرات
 التأكد من سالمة إجراءات ترخيص العقار
 فحص وجود حرف باسم المواطن والمستحقات عليه إن وجدت
 التأكد من سالمة أوراق الملكية ومطابقة المستندات للنظام
 اعتماد الطلب حسب النظام المالي
 تحصيل رسوم االشتراك
 نقل الطلب لقسم المياه
 تمديد اشتراك المياه
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

دائرة المياه

قسم الحرف

الدائرة المالية

قسم التنظيم

قسم الجباية

نقل اشتراك مياه
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 4أيام

الوثائق المطلوبة
 صورة هوية صاحب الحرفة.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب نقل اشتراك مياه
 تعبئة الطلب وإرفاق نموذج االشتراك واستالم المستندات المطلوبة
 نقل الطلب إلى دائرة المياه
 الكشف عن الموقع وفحص إمكانية التوصيل وتسجيل المالحظات في طلب المعاملة
 نقل الطلب إلى قسم التنظيم
 التأكد من سالمة إجراءات ترخيص العقار
 نقل الطلب إلى قسم الحرف
 فحص وجود حرف باسم المواطن والمستحقات عليه إن وجدت
 نقل الطلب إلى المستشار القانوني
 التأكد من سالمة أوراق الملكية ومطابقة المستندات للنظام المعمول به
 نقل الطلب للمدير المالي
 اعتماد الطلب حسب النظام المالي
 تحصيل رسوم االشتراك
 نقل الطلب لقسم المياه
 تمديد اشتراك المياه
 إشعار قسم الجباية بإتمام العملية
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

دائرة المياه

قسم الحرف

الدائرة المالية

قسم التنظيم

قسم الجباية

نقل اشتراك صرف صحي
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 4أيام

الوثائق المطلوبة
 صورة هوية صاحب الحرفة.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب نقل اشتراك صرف صحي
 تعبئة الطلب وإرفاق نموذج االشتراك واستالم المستندات المطلوبة
 نقل الطلب إلى دائرة المياه
 الكشف عن الموقع وفحص إمكانية التوصيل وتسجيل المالحظات في طلب المعاملة
 نقل الطلب إلى قسم التنظيم
 التأكد من سالمة إجراءات ترخيص العقار
 نقل الطلب إلى قسم الحرف
 فحص وجود حرف باسم المواطن والمستحقات عليه إن وجدت
 نقل الطلب إلى المستشار القانوني
 التأكد من سالمة أوراق الملكية ومطابقة المستندات للنظام المعمول به
 نقل الطلب للمدير المالي
 اعتماد الطلب حسب النظام المالي
 تحصيل رسوم االشتراك
 نقل الطلب لقسم المياه
 تمديد اشتراك المياه
 إشعار قسم الجباية بإتمام العملية
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

دائرة المياه

قسم الحرف

الدائرة المالية

قسم التنظيم

قسم الجباية

الحصول على خصم مستحقات المياه
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 40دقيقة

الوثائق المطلوبة
 أوراق تدعم الطلب مثل (شهيد – هدم –
جريح-أسير).

خطوات التنفيذ
 التقدم بطلب الحصول على خصم مستحقات رسوم فاتورة اشتراك مياه المتراكمة
 فحص المستحقات المتراكمة على االشتراك
 تسجيل المعلومات حول اشتراك المواطن
 نقل الطلب للدائرة المالية
 فحص حالة الطلب واتخاذ القرار المناسب بخصوص االشتراك
 نقل الطلب لتحصيل الرسوم
 إشعار المواطن بقيمة الخصم التي حصل عليها
 تسديد الرسوم المستحقة بعد نسبة الخصم
 تحصيل المبالغ المدفوعة من المواطن
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

الدائرة المالية

قسم الجباية

إيقاف اشتراك مياه
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 3أيام

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب إيقاف اشتراك مياه
 تعبئة الطلب
 فحص المستحقات المتراكمة على االشتراك
 تسجيل المالحظات حول االشتراك
 نقل للمدير المالي
 اعتماد المدير المالي لطلب اإليقاف
 نقل الطلب إلى قسم الحسابات
 تسديد الفواتير المستحقة على االشتراك
 دفع رسوم إيقاف االشتراك
 إشعار دائرة المياه والصرف الصحي بإيقاف االشتراك
 إيقاف اشتراك المياه في العقار الموجود
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

الدائرة المالية

قسم الجباية

دائرة المياه

إيقاف اشتراك صرف صحي
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 3أيام

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب إيقاف اشتراك صرف صحي
 تعبئة الطلب
 فحص المستحقات المتراكمة على االشتراك
 تسجيل المالحظات حول االشتراك
 نقل للمدير المالي
 اعتماد المدير المالي لطلب اإليقاف
 نقل الطلب إلى قسم الحسابات
 تسديد الفواتير المستحقة على االشتراك
 دفع رسوم إيقاف االشتراك
 إشعار دائرة المياه والصرف الصحي بإيقاف االشتراك
 إيقاف اشتراك الصرف الصحي في العقار الموجود
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

الدائرة المالية

قسم الجباية

دائرة المياه

إلغاء اشتراك المياه
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 4أيام

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب إلغاء اشتراك المياه
 فحص المستحقات المتراكمة على االشتراك
 نقل الطلب للمستشار القانوني
 التحقق من اإلجراءات القانونية بخصوص إلغاء االشتراك
 تسديد الفواتير المستحقة على االشتراك
 دفع رسوم إلغاء االشتراك
 نقل الطلب لدائرة المياه والصرف الصحي
 تكليف الفنيين باألمر
 نقل الطلب لقسم الجباية
 إلغاء اشتراك المياه في العقار الموجود
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

دائرة المياه

قسم الجباية

المستشار القانوني

إلغاء اشتراك صرف صحي
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 4أيام

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب إلغاء اشتراك صرف صحي
 فحص المستحقات المتراكمة على االشتراك
 نقل الطلب للمستشار القانوني
 التحقق من اإلجراءات القانونية بخصوص إلغاء االشتراك
 تسديد الفواتير المستحقة على االشتراك
 دفع رسوم إلغاء االشتراك
 نقل الطلب لدائرة المياه والصرف الصحي
 تكليف الفنيين باألمر
 نقل الطلب لقسم الجباية
 إلغاء اشتراك المياه في العقار الموجود
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

دائرة المياه

قسم الجباية

المستشار القانوني

تفعيل اشتراك المياه
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 3أيام

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب تفعيل اشتراك مياه
 تعبئة الطلب الخاص بتفعيل االشتراك
 نقل الطلب لرئيس قسم الجباية
 فحص السجل السابق لالشتراك
 اعتماد تفعيل اشتراك المياه المتوقف
 نقل الطلب لقسم المياه
 اعتماد طلب تفعيل اشتراك المياه وتكليف الفنيين بإعادة تفعيل اشتراك المياه.
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

دائرة المياه

قسم الجباية

تفعيل اشتراك صرف صحي
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 3أيام

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب تفعيل اشتراك الصرف الصحي
 تعبئة الطلب الخاص بتفعيل االشتراك
 نقل الطلب لرئيس قسم الجباية
 فحص السجل السابق لالشتراك
 اعتماد تفعيل اشتراك المياه المتوقف
 نقل الطلب لقسم المياه
 اعتماد طلب تفعيل اشتراك الصرف الصحي وتكليف الفنيين باألمر.
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

دائرة المياه

قسم الجباية

عدم ممانعة اشتراك كهرباء جديد
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

يومان

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب عدم ممانعة اشتراك كهرباء
 نقل الطلب إلى قسم المياه
 فحص سجل االشتراك والتعليق على الطلب
 نقل الطلب إلى قسم التنظيم
 التأكد من سالمة إجراءات ترخيص العقار
 نقل الطلب إلى قسم الحرف
 فحص وجود حرف باسم المواطن والمستحقات عليه إن وجدت
 نقل الطلب إلى المستشار القانوني
 مراجعة تعليقات األقسام على الطلب وتسجيل المالحظات
 نقل الطلب للمدير المالي
 اعتماد الطلب حسب النظام المالي
 نقل الطلب للدائرة المالية لدفع رسوم الطلب
 تحصيل رسوم الطلب وكتابة وصل بالدفع
 تسليم وصل الدفع لقسم الجباية
 طباعة كتاب عدم ممانعة
 إرسال الكتاب لشركة الكهرباء
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

دائرة المياه

قسم الجباية

قسم التنظيم

تسديد آلي لفاتورة المياه
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 30دقيقة

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك.
 رقم الحساب البنكي.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب عمل تسديد آلي للفاتورة
 تعبئة طلب التسديد اآللي واستالم المستندات المطلوبة
 توقيع المواطن على طلب التسديد اآللي
 اعتماد الطلب حسب القانون المعمول به
 نقل الطلب لتكنولوجيا المعلومات
 إدخال بيانات المواطن على نظام التسديد اآللي
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الجباية

تكنولوجيا المعلومات

إلغاء التسديد اآللي لفاتورة المياه
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 30دقيقة

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك.
 رقم الحساب البنكي.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب إلغاء التسديد اآللي
 التحقق من صحة شروط إلغاء التسديد اآللي لالشتراك المطلوب.
 اعتماد المدير المالي
 اعتماد إلغاء التسديد اآللي حسب القانون
 إلغاء التسديد اآللي عن االشتراك من نظام التسديد اآللي
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الجباية

الدائرة المالية

تكنولوجيا المعلومات

تقسيط رسوم اشتراك المياه
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 45دقيقة

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب تقسيط رسوم اشترك المياه
 فحص الطلب والمستندات المطلوبة
 فحص المبلغ المستحق على االشتراك
 نقل الطلب لدائرة المياه والصرف الصحي
 تسجيل رأي دائرة المياه
 نقل الطلب للمدير المالي
 فحص ردود األقسام المعنية واعتماد الطلب
 اعتماد رئيس قسم الجباية لطلب التقسيط
 إشعار المواطن عن طريق نظام الرسائل القصيرة  SMSبموعد األقساط الشهرية
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الجباية

الدائرة المالية

قسم المياه

تقسيط رسوم اشتراك الصرف الصحي
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 45دقيقة

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب تقسيط رسوم اشترك الصرف الصحي
 فحص الطلب والمستندات المطلوبة
 فحص المبلغ المستحق على االشتراك
 نقل الطلب لدائرة المياه والصرف الصحي
 تسجيل رأي دائرة المياه
 نقل الطلب للمدير المالي
 فحص ردود األقسام المعنية واعتماد الطلب
 اعتماد رئيس قسم الجباية لطلب التقسيط
 إشعار المواطن عن طريق نظام الرسائل القصيرة  SMSبموعد األقساط الشهرية
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الجباية

الدائرة المالية

قسم المياه

اشتراك مياه جديد استثنائي
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 4أيام

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك.
 عقود الملكية

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب اشتراك مياه جديد
 تعبئة الطلب وإرفاق نموذج االشتراك واستالم المستندات المطلوبة
 نقل الطلب إلى دائرة المياه
 الكشف عن الموقع وفحص إمكانية التوصيل وتسجيل المالحظات في طلب المعاملة
 نقل الطلب إلى قسم التنظيم
 التأكد من سالمة إجراءات ترخيص العقار
 نقل الطلب إلى قسم الحرف
 فحص وجود حرف باسم المواطن والمستحقات عليه إن وجدت
 نقل الطلب إلى المستشار القانوني
 التأكد من سالمة أوراق الملكية ومطابقة المستندات للنظام
 نقل الطلب للمدير المالي
 اعتماد الطلب حسب النظام المالي
 تحصيل رسوم االشتراك
 نقل الطلب لقسم المياه
 تمديد اشتراك المياه
 إشعار قسم الجباية بإتمام العملية
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الجباية

قسم التنظيم

قسم الحرف

الدائرة المالية

دائرة المياه

تنازل عن اشتراك مياه
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 60دقيقة

الوثائق المطلوبة
 صور هوية للشخصين المراد نقل الملكية
منه وإليه
 ورقة تنازل عن اشتراك موقعة من الطرفين

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب تنازل عن اشتراك مياه
 تعبئة الطلب واستالم األوراق المطلوبة
 فحص المستحقات المتراكمة على االشتراك
 نقل الطلب للشئون القانونية
 فحص األوراق من الناحية القانونية
 نقل الطلب للمدير المالي
 اعتماد الطلب حسب النظام المالي
 تسديد الفواتير المستحقة على االشتراك
 تحصيل المبلغ المدفوع وطباعة وصل الدفع
 نقل الطلب لرئيس لقسم الجباية
 اعتماد الطلب وتعديل بيانات االشتراك
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

قسم الجباية

الدائرة المالية

المستشار القانوني

عدم ممانعة نقل اشتراك كهرباء
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

ساعتان و  15دقيقة

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب عدم ممانعة نقل اشتراك كهرباء
 تعبئة الطلب وإرفاق نموذج االشتراك واستالم المستندات المطلوبة
 فحص بيانات اشتراك المواطن وإبداء الرأي
 التأكد من سالمة إجراءات ترخيص العقار والرسوم المطلوبة منه
 فحص وجود حرف باسم المواطن والمستحقات عليه إن وجدت
 التأكد من سالمة أوراق الملكية ومطابقة المستندات للنظام المعمول به
 اعتماد الطلب حسب النظام المالي
 تحصيل رسوم نقل االشتراك و الرسوم المستحقة
 إشعار قسم الجباية بإتمام العملية
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

دائرة المياه

قسم التنظيم

المستشار القانوني

الدائرة المالية

قسم الحرف

قسم الجباية

تحويل اشتراك كهرباء
الدائرة المختصة

قسم الجباية

رسوم الطلب

 10شيكل

الزمن الالزم للتنفيذ

 60دقيقة

الوثائق المطلوبة
 هوية المشترك.
 عقود الملكية.

خطوات التنفيذ
 تقديم طلب عد ممانعة تحويل اشتراك كهرباء
 تعبئة الطلب وإرفاق نموذج االشتراك واستالم المستندات المطلوبة
 فحص بيانات المشترك وإبداء الرأي
 التأكد من سالمة إجراءات ترخيص العقار والرسوم المطلوبة منه
 فحص وجود حرف باسم المواطن ونوع االشتراك إذا كان لحرفة والمستحقات عليه إن وجدت
 التأكد من سالمة أوراق الملكية ومطابقة المستندات للنظام المعمول به
 اعتماد الطلب حسب النظام المالي
 تحصيل رسوم تحويل االشتراك و الرسوم المستحقة
 طباعة كتاب عدم ممانعة تحويل االشتراك
 إرسال الكتاب لشركة الكهرباء عبر البريد اإللكتروني
 أرشفة الطلب

الدوائر ذات العالقة
قلم الجمهور

دائرة المياه

قسم التنظيم

المستشار القانوني

الدائرة المالية

قسم الحرف

قسم الجباية

