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تم إعداد وطباعة هذه الوثيقة بدعم من الشعب األمريكي من خالل الوكالة  األمريكية 

للتنمية الدولية )USAID( ضمن برنامج الحكم املحيل والبنية التحتية LGI املنفذ من 

قبل مؤسسة مجتمعات عاملية )مؤسسة CHF الدولية سابقا(.

هذه املادة ال تعرب عن وجهة نظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو الحكومة األمريكية 

أو مؤسسة مجتمعات عاملية. 



بلدية بيت جاال

ساحة املنشية، ص.ب: 1

هاتف: 2743351/ 2742601                                          

فاكس: 2744457

info@beitjala-city.org :بريد الكرتوني

 www.beitjala-city.org :موقع الكرتوني
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كلمة رئيس البلدية

إلـى األهـل مواطنـي مدينتنـا بيـت جـاال األعـزاء

أيتهـا األخـوات أيهـا األخـوة

يرشفني باألصالة عن نفيس وبالنيابة عن أعضاء املجلس 

بالتحيات  إليكم  أتوجه  أن  بيت جاال  البلدي يف مدينتنا 

وأعمالكم  حياتكم  يف  والتوفيق  بالخري  لكم  والتمنيات 

وأن أتقدم بجزيل الشكر عىل تعاونكم املستمر من أجل 

رفع شأن مدينتكم وازدهارها وتطويرها .

وكما عهدتمونا دائماً فإن البلدية كانت وال تزال مستمرة 

يف تقديم خدماتها للمواطنني من خالل كافة دوائر وأقسام 

البلدية املختلفة بما فيها وحدة خدمة الجمهور .

إننا نعمل جاهدين للتسهيل عىل املواطنني يف هذه املدينة 

العزيزة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم كل ذلك يف 

األهداف  لتحقيق  البلدية  إمكانات  االرتقاء ورفع  سبيل 

والغايات املرجوة حتى تصبح بلدية الكرتونية .

ولهذه الغاية قمنا بإصدار هذا الدليل لتعريف املواطن 

يف هذه املدينة بالخدمات التي تقدمها البلدية واإلجراءات 

املتبعة يف كافة دوائرها وأقسامها للحصول عىل الخدمة 

الشكر  بوافر  أتقدم  أن  وأود  ممكن  وقت  أرسع  يف 

وأخص  الدليل  هذا  إنجاز  يف  ساهم  من  لكل  والتقدير 

بالذكر مؤسسة مجتمعات عاملية وكافة القائمني عليها 

لتعاونهم ودعمهم املستمر لنا .

كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لإلخوة مواطني مدينتنا 

العزيزة لحرصهم عىل نظافة مدينتهم وتعاونهم املستمر 

التزامات  من  عليهم  يرتتب  ما  تسديد  ومبادرتهم يف  معنا 

مالية ومشاركتهم يف تحمل املسؤولية أفراداً ومؤسسات .

التعاون  إىل  وأدعوكم  لكم  والتقدير  الشكر  مكرراً 

والتواصل املستمر مع البلدية لتبقى مدينتنا قادرة عىل 

مواجهة الصعوبات يف أداء مهامها وواجباتها .

واقبلـــوا االحتــرام ،،،

نقـوال خميـس

رئيس بلدية بيت جاال
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مشمش بيت جاال

زيتون بيت جاال يرتاوح عمرها 

فوق 2000 عام
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تقديم

ضمن جهود بلدية بيت جاال نحو تطوير وتحديث خدماتها ملواكبة التطور والتسهيل 

عىل اإلخوة املواطنني يف تقديم الطلبات والحصول عىل الخدمات يف أوقاتها املحددة قامت 

بلدية بيت جاال بافتتاح مركز خدمة الجمهور يف عام 2011. يهدف هذا املركز لخدمة 

التخفيف عليهم عبء  الجمهور النجاز معامالتهم وطلباتهم بأقىص رسعة ممكنة ويف 

املراجعات املستمرة غري املنظمة وتوطيد العالقة بني كافة األطراف عىل أسس واضحة 

من الشفافية والرسعة من أجل النهوض يف املستوى العام ويف العالقة املتبادلة ما بني 

البلدية واملواطنني. 

يرس بلدية بيت جاال وضع دليل خدمة الجمهور بني أيديكم الذي يبني الخدمات التي تقدمها 

البلدية والوثائق املطلوبة الستكمال متطلبات الحصول عىل الخدمة وإجراءات ومسار العمل 

الجمهور  مركز خدمة  يعترب  النجازها، حيث  الالزم  الوقت  إىل  باإلضافة  البلدية  يف  املتبعة 

املكان األول واألخري للمواطن إلنهاء معامالته مما يوفر الوقت والجهد عىل املواطن بدال من 

البلدية إلنجاز املعامالت املختلفة وبالتايل يسهل ويبسط عملية  التنقل بني مختلف أقسام 

تقديم الطلبات للمواطنني والذي بدوره  يحقق خدمة أفضل وأداء مميز.

إن جودة خدمة املواطنني والكفاءة يف رسعة انجاز معامالتهم هو الهدف الذي نسعى إليه.

مالحظة:

قد يطرأ تغيري عىل بعض محتويات الدليل دون إشعار مسبق.  -

 

مسؤولة مركز خدمة الجمهور

سوزان أندري الحذوة



دليل خدمة الجمهور

خـدمـــات األبـنـيـة
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رخصة بناء جديدة

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسةرخصة بناء جديدة

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة 

60 يومالدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

سند تسجيل صادر عن دائرة تسجيل األرايض إلثبات امللكية يف األرايض املسجلة لدى   -

الدائرة املذكورة أو إخراج قيد صادر عن دائرة رضيبة األمالك واألرايض )املالية(.

يف حال كون األرض مملوكة عىل الشيوع يجب الحصول عىل موافقة باقي الرشكاء.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

مخطط مساحة حديث )تاريخه ال يتعدى 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب( مصدق   -

من مهندس مساحة أو مساح مرخص )موقع من املجاورين يف حال عدم استكمال 

.)CD( Soft copy  مرفق معه نسخة )أعمال التسوية يف ذلك املوقع

براءة ذمة من البلدية.  -

)5( نسخ من مخططات البناء )معماري، إنشائي، كهربائي، ميكانيك( مصدقة من   -

.)CD( Soft copy نقابة املهندسني مرفق معها نسخة

الرسوم المطلوبة 

150 شيكل فتح ملف رخصة بناء  -

رسوم رخصة بناء جديد تكون وفق مساحات البناء وتصنيف املنطقة ونظام األبنية   -

املعتمد.

السند القانوني 

قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 79 لعام 1966.  -

نظام األبنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011.  -
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ــة
يــ
ـنـ
ألب
ا

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب رخصة بناء يف مركز خدمة الجمهور.  -

يتم تحويل الوثائق املطلوبة للمستشار القانوني )اذا لزم األمر( ولدائرة الهندسة إلبداء مطالعاتهم.  -

يف حال استكمال كافة الوثائق املطلوبة حسب األصول يتم تسديد رسوم فتح ملف يف   -

صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.

يقوم املواطن باحضار مخططات للبناء املقرتح مصدقة من نقابة املهندسني.  -

يتم دراسة وتدقيق املخططات النقابية الهندسية يف دائرة الهندسة ومدى مطابقتها   -

لألنظمة والقوانني.

املحلية  اللجنة  بصفته  البلدي  املجلس  عىل  املطلوبة  الوثائق  بكافة  املعاملة  عرض   -

للتنظيم والبناء واتخاذ القرار الالزم حسب النظام والقانون.

يبلغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

الصحة  السياحة واآلثار ودائرة  لدائرة  املخططات  الرتخيص تحول  املجلس عىل  بعد موافقة   -

ودائرة املياه واملجاري والدفاع املدني والزراعة للفحص والحصول عىل املوافقة حسب األصول.

يتم حساب رسوم  أعاله  املذكورة  الدوائر  عليها من  املصادق  املخططات  إعادة  عند   -

الرتخيص مع تسديدها دفعة واحدة وكاملة يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.

خدمة  مركز  يف  للمواطن  وتسليمها  البناء  مخططات  عىل  والتصديق  الرخصة  إصدار   -

الجمهور مع االحتفاظ بنسخة من الرخصة ومخطط البناء )النسخة األصلية( يف البلدية.

مسار العمل 

مركز خدمة 
الجمهور

 المجلس 

البلدي

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

الدائرة 
المالية

دائرة 
الهندسة

دائرة 
الهندسة
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رخصة بناء إضافي

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسةرخصة بناء إضايف

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

60 يومالدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

سند تسجيل صادر عن دائرة تسجيل األرايض إلثبات امللكية يف األرايض املسجلة لدى   -

الدائرة املذكورة أو إخراج قيد صادر عن دائرة رضيبة األمالك واألرايض )املالية(.

يف حال كون امللكية عىل الشيوع يجب الحصول عىل موافقة باقي الرشكاء.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

مخطط مساحة حديث )تاريخه ال يتعدى 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب( مصدق   -

من مهندس مساحة أو مساح مرخص )موقع من املجاورين يف حال عدم استكمال 

.)CD( Soft copy مرفق معه نسخة )أعمال التسوية يف ذلك املوقع

براءة ذمة من البلدية.  -

املهندسني مرفق معها نسخة  البناء مصدقة من نقابة  )3( نسخ من مخططات   -

.)CD( Soft copy

الرسوم المطلوبة

75 شيكل رسوم دليل موقع جديد / 150  شيكل فتح ملف رخصة بناء   -

رسوم رخصة بناء إضايف تكون وفق مساحات البناء وتصنيف املنطقة ونظام األبنية   -

املعتمد.

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 79 لعام 1966.  -

نظام األبنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011  -
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ــة
يــ
ـنـ
ألب
ا

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

يتم تحويل الوثائق املطلوبة للمستشار القانوني )اذا لزم األمر( ولدائرة الهندسة إلبداء مطالعاتهم.  -

يف حال استكمال كافة الوثائق املطلوبة حسب األصول يتم تسديد رسوم فتح ملف/  -

دليل موقع جديد يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.

يقوم املواطن باحضار مخططات للبناء املقرتح مصدقة من نقابة املهندسني.  -

يتم دراسة وتدقيق املخططات النقابية الهندسية يف دائرة الهندسة ومدى مطابقتها   -

لألنظمة والقوانني.

املحلية  اللجنة  بصفته  البلدي  املجلس  عىل  املطلوبة  الوثائق  بكافة  املعاملة  عرض   -

للتنظيم والبناء واتخاذ القرار الالزم حسب النظام والقانون.

يبلغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

يف حال املوافقة عىل الرتخيص وكان عدد الطوابق يزيد عن أربعة يجب عىل صاحب   -

الطلب الحصول عىل ترصيح من الدفاع املدني.

يتم حساب رسوم الرتخيص وتسديدها دفعة واحدة وكاملة يف صندوق البلدية لدى   - 

الدائرة املالية. 

خدمة  مركز  يف  للمواطن  وتسليمها  البناء  مخططات  عىل  والتصديق  الرخصة  إصدار   -

الجمهور مع االحتفاظ بنسخة من الرخصة ومخطط البناء )النسخة األصلية( يف البلدية.

مسار العمل 

مركز خدمة 
الجمهور

 المجلس 

البلدي

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

الدائرة 
المالية

دائرة 
الهندسة

دائرة 
الهندسة
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تجديد رخصة بناء

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسةتجديد رخصة بناء

الوقت الالزم إلنجازها الدوائر المساعدة

60 يومالدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

سند تسجيل صادر عن دائرة تسجيل األرايض إلثبات امللكية يف األرايض املسجلة لدى   -

الدائرة املذكورة أو إخراج قيد صادر عن دائرة رضيبة األمالك واألرايض )املالية(.

يف حال كون امللكية عىل الشيوع يجب الحصول عىل موافقة باقي الرشكاء.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

مخطط مساحة حديث )تاريخه ال يتعدى 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب( مصدق   -

من مهندس مساحة أو مساح مرخص )موقع من املجاورين يف حال عدم استكمال 

.)CD( Soft copy مرفق معه نسخة )أعمال التسوية يف ذلك املوقع

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل.  -

رسوم تجديد رخصة بناء بموجب النظام  -

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 79 لعام 1966.  -

نظام األبنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011.  -



21

ــة
يــ
ـنـ
ألب
ا

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب يف مركز خدمة الجمهور لتجديد رخصة بناء.  -

مطابقتها  ومدى  الهندسة  دائرة  يف  املساحة  ومخطط  املعاملة  وتدقيق  دراسة  يتم   -

لألنظمة والقوانني.

املحلية  اللجنة  بصفته  البلدي  املجلس  عىل  املطلوبة  الوثائق  بكافة  املعاملة  عرض   -

للتنظيم والبناء واتخاذ القرار الالزم حسب النظام والقانون.

يبلغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

واحدة  دفعة  وتسديدها  املطلوبة  الرسوم  حساب  يتم  الطلب  عىل  املوافقة  حالة  يف   -

وكاملة يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية. 

إصدار الرخصة وتسليمها للمواطن يف مركز خدمة الجمهور.  -

مسار العمل 

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

دائرة 
الهندسة

دائرة 
الهندسة

 المجلس 

البلدي

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة
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تغيير إسم طالب ترخيص

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسةتغيري إسم طالب ترخيص

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

60 يومالدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

سند تسجيل صادر عن دائرة تسجيل األرايض إلثبات امللكية يف األرايض املسجلة لدى   -

الدائرة املذكورة أو إخراج قيد صادر عن دائرة رضيبة األمالك واألرايض )املالية(.

يف حال كون امللكية عىل الشيوع يجب الحصول عىل موافقة باقي الرشكاء.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

رسوم تغيري اسم طالب ترخيص بموجب النظام.  -

السند القانوني

نظام األبنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011   -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

يتم دراسة وتدقيق املعاملة يف دائرة الهندسة.  -

املحلية  اللجنة  بصفته  البلدي  املجلس  عىل  املطلوبة  الوثائق  بكافة  املعاملة  عرض   -

للتنظيم والبناء واتخاذ القرار الالزم حسب النظام والقانون.

يبلغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

واحدة  دفعة  وتسديدها  املطلوبة  الرسوم  حساب  يتم  الطلب  عىل  املوافقة  حالة  يف   -

وكاملة يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية. 

إصدار الرخصة وتسليمها للمواطن يف مركز خدمة الجمهور.  -
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ــة
يــ
ـنـ
ألب
ا

مسار العمل 

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور

المجلس 
البلدي
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رخصة ترميم

جهة التنفيذ )الدائرة/القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسةرخصة ترميم 

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

60 يومالدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

سند تسجيل صادر عن دائرة تسجيل األرايض إلثبات امللكية يف األرايض املسجلة لدى   -

الدائرة املذكورة أو إخراج قيد صادر عن دائرة رضيبة األمالك واألرايض )املالية(.

يف حال كون امللك أو العقار مملوك عىل الشيوع يجب الحصول عىل موافقة باقي الرشكاء.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

من  الطلب( مصدق  تقديم  تاريخ  من  أشهر   6 يتعدى  ال  )تاريخه  مساحة حديث  مخطط   -

 .)CD( Soft copy مهندس مساحة أو مساح مرخص موقع من املجاورين مرفق معه نسخة

)3( نسخ من مخططات البناء املقرتح ترميمه مصدقة من نقابة املهندسني )يف حالة   -

  .)CD( Soft copy مرفق معها نسخة )الرتميم يف البلدة القديمة

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة 

150 شيكل فتح ملف رخصة بناء/ 75 شيكل رسوم دليل موقع جديد   -

رسوم رخصة ترميم بموجب النظام   -

السند القانوني 

قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 79 لعام 1966.  -

نظام األبنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011.  -
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ــة
يــ
ـنـ
ألب
ا

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

الهندسة  ولدائرة  األمر(  لزم  )إذا  القانوني  للمستشار  املطلوبة  الوثائق  يتم تحويل   -

البداء مطالعتهم.

يف حال استكمال كافة الوثائق املطلوبة حسب االصول يتم تسديد رسوم فتح ملف/   -

دليل موقع جديد يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.

يقوم املواطن بإحضار مخططات للبناء املقرتح ترميمه مصدق من نقابة املهندسني.  -

يتم دراسة وتدقيق املعاملة يف دائرة الهندسة واللجنة الفنية ومدى مطابقتها لألنظمة والقوانني.   -

املحلية  اللجنة  بصفته  البلدي  املجلس  عىل  املطلوبة  الوثائق  بكافة  املعاملة  عرض   -

للتنظيم والبناء واتخاذ القرار الالزم حسب النظام والقانون.

يبلغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

واحدة  دفعة  وتسديدها  املطلوبة  الرسوم  حساب  يتم  الطلب  عىل  املوافقة  حالة  يف   -

وكاملة يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.

إصدار الرخصة وتسليمها للمواطن يف مركز خدمة الجمهور.  -

مسار العمل 

مركز خدمة 
الجمهور

 المجلس 

البلدي

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 

الهندسة

الدائرة 

المالية

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

دائرة 
الهندسة 
واللجنة 

الفنية

دائرة 
الهندسة
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رخصة سور

جهة التنفيذ )الدائرة/القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسةرخصة سور

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

60 يومالدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

سند تسجيل صادر عن دائرة تسجيل األرايض إلثبات امللكية يف األرايض املسجلة لدى   -

الدائرة املذكورة أو إخراج قيد صادر عن دائرة رضيبة األمالك واألرايض )املالية(.

يف حال كون األرض مملوكة عىل الشيوع يجب الحصول عىل موافقة باقي الرشكاء.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

مخطط مساحة حديث )تاريخه ال يتعدى 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب( مصدق   -

من مهندس مساحة أو مساح مرخص )موقع من املجاورين يف حال عدم استكمال 

  .)CD( Soft copy مرفق معه نسخة )أعمال التسوية يف ذلك املوقع

)3( نسخ من مخططات السور املقرتح.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

150 شيكل فتح ملف رخصة بناء/75 شيكل رسوم دليل موقع جديد.   -

رسوم رخصة سور بموجب النظام.  - 

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 79 لعام 1966.  -

نظام األبنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011.  -
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ــة
يــ
ـنـ
ألب
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إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

الهندسة  ولدائرة  األمر(  لزم  )اذا  القانوني  للمستشار  املطلوبة  الوثائق  تحويل  يتم   -

إلبداء مطالعاتهم.

يف حال استكمال كافة الوثائق املطلوبة حسب األصول يتم تسديد رسوم فتح ملف /  -

دليل موقع جديد يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.

يقوم املواطن باحضار مخططات السور املقرتح.  -

يتم دراسة وتدقيق املعاملة يف دائرة الهندسة ومدى مطابقتها لألنظمة والقوانني.  -

املحلية  اللجنة  بصفته  البلدي  املجلس  عىل  املطلوبة  الوثائق  بكافة  املعاملة  عرض   -

للتنظيم والبناء واتخاذ القرار الالزم حسب النظام والقانون.

يبلغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

واحدة  دفعة  وتسديدها  الرتخيص  رسوم  حساب  يتم  الطلب  عىل  املوافقة  حال  يف   -

وكاملة يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.

إصدار الرخصة وتسليمها للمواطن يف مركز خدمة الجمهور.  -

يقوم املواطن بواسطة مهندس مساحة أو مساح مرخص بوضع عالمات السور املقرتح عىل املوقع.  -

املمنوح  للرتخيص  ومطابقتها  السور  عالمات  من  بالتأكد  الهندسة  دائرة  تقوم   -

للمواطن قبل البدء بأعمال البناء.

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

 المجلس 

البلدي

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

الدائرة 
المالية

دائرة 
الهندسة

دائرة 
الهندسة
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استرداد تأمينات بناء

جهة التنفيذ)الدائرة/القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسة والدائرة املاليةاسرتداد تأمينات بناء

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة اإلدارية 

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.   -

النسخة األصلية من إيصال تسديد رسوم التأمينات.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

%1 من قيمة التأمني فوق مبلغ 500 دينار أو مبلغ مقطوع 20 شيكل ملا دون ذلك.  -

السند القانوني

نظام األبنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011.  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب اسرتداد تأمينات يف مركز خدمة الجمهور.  -

مخالفات  وجود  عدم  من  للتأكيد  املوقع  عىل  للكشف  األبنية  ملفتش  الطلب  يحول   -

تنظيمية يف البناء املرخص. 

يحول الطلب لدائرة الهندسة )مهندس األبنية، مدير دائرة الهندسة( إلبداء مطالعاتهم   -

حسب األصول.

عند استكمال كافة اإلجراءات يتم تحويل الطلب للدائرة املالية لرصف مبلغ التأمينات.  -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

حوش الخرض بعد االنتهاء من أعمال الرتميم
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طلبات اذونات الصب

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم( اسم الخدمة

دائرة الهندسةطلبات اذونات الصب

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

1-3 أيامالدائرة اإلدارية واملالية

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.   -

رخصة بناء.  -

إذن صب من املكتب الهنديس املرشف.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

السند القانوني

نظام األبنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011 وأية تعليمات أو أوامر صادرة من الجهات املختصة.  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب إذن الصب يف مركز خدمة الجمهور.  -

يتم دراسة وتدقيق الطلب يف دائرة الهندسة ومدى مطابقته لألنظمة والقوانني.   -

عىل  املوجودة  املساحات  أن  والتأكد  املوقع  عىل  للكشف  األبنية  ملفتش  الطلب  يحول   -

أرض الواقع مطابقة للرخصة الصادرة من البلدية وملخطط البناء.

يحول الطلب إىل مدير دائرة الهندسة إلبداء مطالعاته.  -

يتم تسليم إذن الصب للمواطن يف مركز خدمة الجمهور.  -
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قوس سابا )بيت جاال(

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور
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إفراز شقق وطوابق

جهة التنفيذ )الدائرة/القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسةإفراز شقق وطوابق

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

60 يومالدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

سند تسجيل صادر عن دائرة تسجيل األرايض إلثبات امللكية يف األرايض املسجلة لدى   -

الدائرة املذكورة أو إخراج قيد صادر عن دائرة رضيبة األمالك واألرايض )املالية(.

يف حال كون العقار مملوك عىل الشيوع يجب الحصول عىل موافقة باقي الرشكاء.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

.)CD( Soft copy مخططات إفراز الشقق والطوابق حسب األصول والقوانني مرفق معها نسخة  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

رسوم اإلفراز عىل كل قسيمة مفروزة 10 دنانري + 25 دينار رسوم تصديق  -
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السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 79 لعام 1966  -

قانون إفراز الشقق والطوابق لعام 1996 واألنظمة الصادرة بمقتضاه.  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم املواطن أو املواطنني املالكني طلب إفراز شقق وطوابق يف مركز خدمة الجمهور.  -

ومدى  الهندسة  دائرة  يف  والطوابق  الشقق  إفراز  مخططات  وتدقيق  دراسة  يتم   -

مطابقتها لألنظمة والقوانني.

تدقيق ومقارنة املساحات املرخصة للبناء باملساحات املقدمة يف املعاملة.  -

عرض املعاملة بكافة الوثائق املساندة املطلوبة بما فيها املخططات عىل املجلس البلدي   -

بصفته اللجنة املحلية للتنظيم والبناء واتخاذ القرار الالزم حسب النظام والقانون.

يبلغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

واحدة  دفعة  وتسديدها  املطلوبة  الرسوم  حساب  يتم  الطلب  عىل  املوافقة  حالة  يف   -

وكاملة يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.

يتم التصديق عىل املخططات وتسليمها للمواطن يف  مركز خدمة الجمهور مع إبقاء   -

نسختني لالحتفاظ بهما يف البلدية.

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

دائرة 
الهندسة

دائرة 
الهندسة

 المجلس 

البلدي

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة
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تصديق مخطط مساحة لغرض تسجيل جديد أو إفراز أرض

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

تصديق مخطط مساحة لغرض

تسجيل جديد أو إفراز أرض

دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

60 يومالدائرة املالية واإلدارية 

الوثائق المطلوبة

إثبات ملكية لقطعة األرض )سند تسجيل، إخراج قيد مالية(.  -

يف حال كون امللكية عىل الشيوع يجب الحصول عىل موافقة باقي الرشكاء.  -

الطلب( تقديم  تاريخ  من  اشهر   6 يتعدى  ال  )تاريخها  حديثة  مساحة  مخططات   -

معها  مرفق  املجاورين  من  موقع  مرخص  مساح  أو  مساحة  مهندس  من  مصدقة 

.)CD( Soft copy نسخة

صورة عن البطاقة الشخصية.   -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل.  -

10 دنانري عىل كل قسيمة مفروزة + 25 دينار رسوم تصديق.  -

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 79 لعام 1966  -
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إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب تصديق مخطط مساحة لغرض التسجيل الجديد أو اإلفراز يف مركز خدمة الجمهور.  -

يتم دراسة وتدقيق املعاملة يف دائرة الهندسة ومدى مطابقتها لألنظمة والقوانني.  -

عرض املعاملة بكافة الوثائق املساندة املطلوبة بما فيها املخططات عىل املجلس البلدي   -

بصفته اللجنة املحلية للتنظيم والبناء واتخاذ القرار الالزم حسب النظام والقانون.

يبلغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

واحدة  دفعة  وتسديدها  املطلوبة  الرسوم  حساب  يتم  الطلب  عىل  املوافقة  حالة  يف   -

وكاملة يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.

يتم التصديق عىل املخططات وتسليمها للمواطن يف مركز خدمة الجمهور مع إبقاء   -

نسختني لالحتفاظ بهما يف البلدية.

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

دائرة 
الهندسة

دائرة 
الهندسة

 المجلس 

البلدي

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة
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تصديق مشروع تفصيلي/ تنظيم تعديلي لتغيير استعمال األراضي

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

تصديق مرشوع تفصييل/

تنظيم تعدييل لتغيري استعمال األرايض

دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

6 أشهر – سنةالدائرة املالية و اإلدارية

الوثائق المطلوبة

إثبات ملكية لقطعة األرض )سند تسجيل، إخراج قيد مالية(.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.   -

مخطط تنظيم تفصييل حسب األصول مرفق معه نسخة  CD( Soft copy( والنظام   -

الخاص باملرشوع.

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

رسوم التصديق 25 دينار  -

السند القانوني

نظام األبنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011   -

قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 79 لعام 1966.  -
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إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

يتم دراسة وتدقيق مخطط مرشوع التنظيم التفصييل ونظامه يف دائرة الهندسة.  -

يتم عرض املعاملة بكافة الوثائق املطلوبة عىل املجلس البلدي بصفته اللجنة املحلية   -

للتنظيم والبناء الذي بدوره يقرر باملوافقة أو الرفض أو التعديل.

يبلغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

يف حالة املوافقة عىل املخطط يتم ختمه ورفعه لوزارة  الحكم املحيل للسري يف إجراءات   -

تصديقه  النهاية  ويف  لالعرتاض  وضعه  تشمل  والتي  املعتمدة  القانونية  التصديق 

تصديقا نهائيا.

ملجلس  ورفعها  االعرتاضات  لدراسة  لجنة  تشكيل  يتم  اعرتاض/ات  وجود  حال  يف   -

التنظيم األعىل.

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

 المجلس 

البلدي

الدائرة 
المالية

الحكم 
المحلي

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة
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طلب شراء فضلة طريق

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسةطلب رشاء فضلة طريق

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

60 يومالدائرة املالية واإلدارية واملستشار القانوني

الوثائق المطلوبة

مخطط مساحة حديث )تاريخه ال يتعدى 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب( مصدق   -

من مهندس مساحة أو مساح مرخص مع تبيان الفضلة عىل مخطط املساحة الخاص 

.)CD( Soft copy بأرض مقدم الطلب ومرفق معه نسخة

أو  تسجيل  )سند  الطريق  لفضلة  املجاورة  املستدعي  خاصة  لألرض  ملكية  إثبات   -

إخراج قيد مالية(.

صورة عن البطاقة الشخصية.   -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

تكلفة رشاء فضلة طريق تكون حسب قرار املجلس البلدي   -

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 79 لعام 1966.  -
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إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب رشاء فضلة الطريق يف مركز خدمة الجمهور مع بيان أسباب الطلب.  -

يتم دراسة وتدقيق املعاملة يف دائرة الهندسة.  -

تحويل املعاملة للمستشار القانوني إلبداء مطالعاته.  -

يتم عرض املعاملة عىل املجلس البلدي والذي بدوره يقرر باملوافقة عىل الطلب أو رفضه.   -

يف حالة املوافقة عىل الطلب يقوم املجلس بتشكيل لجنة لتخمني قيمة الفضلة.   -

يتم عرض توصيات لجنة التخمني عىل املجلس البلدي إلقرارها.  -

يبلغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

يف حال قبول املستدعي يتم تحويل املعاملة إىل وزارة الحكم املحيل ألخذ موافقة الوزير.  -

يف حالة موافقة الحكم املحيل يقوم صاحب الطلب بتسديد قيمة الفضلة دفعة واحدة وكاملة   -

يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية حتى يسار إىل تسجيل الفضلة باسم املستدعي.

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

 المجلس 

البلدي

الحكم 
المحلي

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

لجنة 
تخمين

المستشار 
القانوني

 المجلس 

البلدي

الدائرة 
االدارية

الدائرة 
اإلدارية
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52   إنشاء مطبات

54   قطع إسفلت لغرض تمديد خدمات أرضية )مياه، مجاري، كهرباء، اتصاالت(

56   عدم ممانعة اإليصال بشبكة الكهرباء واملياه واملجاري

58   نقل عامود كهرباء

59    خدمات إنارة جديدة

   صيانة إنارة الشوارع/ إبالغ عن شوارع غري مضاءة/  خلل يف شبكة 

اإلنارة / سقوط كوابل أو أعمدة اإلنارة

60
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شق شارع مصدق

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسة شق شارع مصدق

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

مرتبط باملوازنة الدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

تكلفة شق شارع تحدد بقرار املجلس البلدي.  -

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 79 لعام 1966.  -

قانون الهيئات املحلية لعام 1997.  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب شق شارع يف مركز خدمة الجمهور.  -

تحويل الطلب لدائرة الهندسة للكشف عىل املوقع وإعداد الدراسة والتكلفة الالزمة   -

الغرض يف  لهذا  املالية  املالية إلبداء مطالعاتهم حول املخصصات  للدائرة  وتحويلها 

املوازنة العامة ومن ثم رفعها للمجلس البلدي التخاذ القرار املناسب.

تبليغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

يف حالة املوافقة عىل الطلب يتم تسديد املبلغ املطلوب يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.  -

تبليغ الدوائر املعنية يف البلدية بفحوى القرار للتنفيذ.  -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

 المجلس 

البلدي

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

الدائرة 
اإلدارية
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تعبيد شارع

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسةتعبيد شارع

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

مرتبط باملوازنةالدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

تكلفة تعبيد شارع تحدد بقرار املجلس البلدي.  -

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 79 لعام 1966.  -

قانون الهيئات املحلية لعام 1997.  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب تعبيد شارع يف مركز خدمة الجمهور.  -

تحويل الطلب لدائرة الهندسة للكشف عىل املوقع وإعداد الدراسة والتكلفة الالزمة   -

الغرض يف  لهذا  املالية  املالية إلبداء مطالعاتهم حول املخصصات  للدائرة  وتحويلها 

املوازنة العامة ومن ثم رفعها للمجلس البلدي التخاذ القرار املناسب.

تبليغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

يف حالة املوافقة عىل الطلب يتم تسديد املبلغ املطلوب يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.  -

تبليغ الدوائر املعنية يف البلدية بفحوى القرار للتنفيذ.  -



45

رع
ـوا
ـــــ
لش
ا

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

 المجلس 

البلدي

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

الدائرة 
اإلدارية
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إنشاء رصيف

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسةإنشاء رصيف

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة املالية واإلدارية 

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

تكلفة إنشاء رصيف تكون عىل نفقة مقدم الطلب  -

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966  -

نظام الشوارع واألرصفة  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب إنشاء رصيف يف مركز خدمة الجمهور.  -

تحويل الطلب لدائرة الهندسة لدراسة املعاملة وعمل تقديرات بناء الرصيف.  -

يتم دراسة الطلب من قبل املجلس البلدي والذي بدوره يقرر باملوافقة أو الرفض.  -

تبليغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

لوضع  الهندسة  دائرة  قبل  من  املوقع  الكشف عىل  يتم  الطلب  املوافقة عىل  حالة  يف   -

حد الشارع وتحديد خط الرصيف وعرضه وارتفاعه بحيث يقوم مقدم الطلب بعمل 

الرصيف عىل نفقته الخاصة حسب مواصفات البلدية وإرشافها. 
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
اإلدارية

المجلس 
البلدي

دوار نورمندي )بيت جاال(
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بناء سنسال/ جدار استنادي

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسةبناء سنسال/جدار استنادي 

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

مرتبط باملوازنةالدائرة املالية واإلدارية 

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

تكلفة بناء سنسال أو جدار استنادي تحدد بقرار املجلس البلدي.  -

السند القانوني

قانون الهيئات املحلية لعام 1997.  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

تحويل الطلب لدائرة الهندسة للكشف عىل املوقع وإعداد الدراسة والتكلفة الالزمة   -

الغرض يف  لهذا  املالية  املالية إلبداء مطالعاتهم حول املخصصات  للدائرة  وتحويلها 

املوازنة العامة ومن ثم رفعها للمجلس البلدي التخاذ القرار املناسب.

تبليغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

لدى  البلدية  صندوق  يف  املطلوب  املبلغ  تسديد  يتم  الطلب  عىل  املوافقة  حالة  يف   -

الدائرة املالية.

تبليغ الدوائر املعنية يف البلدية بفحوى القرار للتنفيذ.  -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

 المجلس 

البلدي

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

الدائرة 
اإلدارية

مركز نورمندي التجاري
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تعبيد منطقة ما بين حد الشارع واإلسفلت القائم

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

تعبيد منطقة ما بني حد

الشارع واإلسفلت القائم

دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

مرتبط باملوازنة   الدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل.  -

تكلفة التعبيد تحدد بقرار املجلس البلدي.  -

السند القانوني

قانون الهيئات املحلية لعام 1997.  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

تحويل الطلب لدائرة الهندسة للكشف عىل املوقع وإعداد الدراسة والتكلفة الالزمة   -

الغرض يف  لهذا  املالية  املالية إلبداء مطالعاتهم حول املخصصات  للدائرة  وتحويلها 

املوازنة العامة ومن ثم رفعها للمجلس البلدي التخاذ القرار املناسب.

تبليغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

يف حالة املوافقة عىل الطلب يتم تسديد املبلغ املطلوب يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.  -

تبليغ الدوائر املعنية يف البلدية بفحوى القرار للتنفيذ.  -
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ـوا
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

 المجلس 

البلدي

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

الدائرة 
اإلدارية
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إنشاء مطبات

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسة  إنشاء مطبات

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

حسب توجهات البلدية بهذا الخصوصالدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل.  -

السند القانوني

حسب األنظمة والقوانني املعمول بها يف البلدية.  -

املدارس  مثل  الرسمية  املؤسسات  أمام  إال  إنشاءها  بعدم  توجه  هناك  أن  علما   -

واملستشفيات فقط.

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة االمالك.

يقدم طلب إنشاء مطب يف مركز خدمة الجمهور.  -

يتم دراسة الطلب يف دائرة الهندسة وإبداء مطالعاتهم.  -

يتم عرض املعاملة عىل لجنة السري واملجلس البلدي والذي بدوره يقرر باملوافقة   -

أو الرفض.

يبلغ املواطن بفحوى القرار.  -

تحول املعاملة لدائرة الهندسة لتنفيذ القرار.  -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 

الهندسة

الدائرة 
االدارية

 المجلس 

البلدي
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قطع إسفلت لغرض تمديد خدمات أرضية )مياه، مجاري، كهرباء، اتصاالت(

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

قطع إسفلت لغرض تمديد خدمات أرضية

)مياه، مجاري، كهرباء، اتصاالت(

دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يوم الدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

كتاب من الجهة املعنية باملوافقة عىل قطع اإلسفلت )سلطة املياه واملجاري أو رشكة   -

الكهرباء أو االتصاالت(

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل.  -

150 شيكل لكل مرت طول.  -

السند القانوني

حسب األنظمة والقوانني املعمول بها يف البلدية.  -
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إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك. 

يقدم طلب قطع إسفلت يف مركز خدمة الجمهور.  -

تحول املعاملة ملفتش األبنية للكشف عىل املوقع عىل ارض الواقع وإبداء مطالعاته.  -

تحويل املعاملة لدائرة الهندسة )مهندس األبنية، مدير دائرة الهندسة( إلبداء مطالعاتهم.  -

يف حال استكمال كافة اإلجراءات املذكورة أعاله يتم إعداد كتاب عدم ممانعة للجهات   -

املطلوبة يف  الرسوم  بعد تسديد  الجمهور  للمواطن يف مركز خدمة  املعنية وتسليمه 

صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.

املسافة  طول  يبني  املعنية  الجهة  من  للبلدية  موجه  كتاب  بإحضار  املواطن  يقوم   -

املطلوب قطعها وذلك لتسديد الرسوم املطلوبة حسب طول املسافة.

يتم تسديد رسوم قطع اإلسفلت يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.  -

الحفريات  إجراء  عند  إتباعها  يجب  التي  باإلجراءات  املعنية  للجهات  كتاب  إعداد   -

وإعادة الوضع عىل ما كان عليه يف السابق.

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

الدائرة 
االدارية

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة
المالية
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عدم ممانعة اإليصال بشبكة الكهرباء والمياه والمجاري

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

عدم ممانعة اإليصال بشبكة الكهرباء 

واملياه واملجاري

دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة اإلدارية واملالية

الوثائق المطلوبة

إثبات ملكية )سند تسجيل، إخراج قيد مالية(   -

عقد إيجار )يف حالة أن طالب الخدمة هو مستأجر(.  -

كتاب عدم ممانعة من املالك.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.   -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

20 شيكل    -

السند القانوني

نظام األبنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب يف مركز خدمة الجمهور .  -

تحول املعاملة ملفتش األبنية للكشف عىل املوقع عىل ارض الواقع للتأكد من عدم وجود   -

مخالفات تنظيمية يف البناء املرخص.

تحويل املعاملة لدائرة الهندسة )مهندس األبنية، مدير دائرة الهندسة( إلبداء مطالعاتهم.  -

يف حال استكمال كافة اإلجراءات يتم دفع رسوم كتاب عدم املمانعة يف صندوق البلدية لدى   -

الدائرة املالية

تسليم كتاب عدم املمانعة للمواطن يف مركز خدمة الجمهور مرفق معه دليل موقع حديث   -

يف حال الربط بشبكة املياه أو املجاري.
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة
المالية
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نقل عامود كهرباء

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسةنقل عامود كهرباء

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة اإلدارية واملالية

الوثائق المطلوبة

إثبات ملكية )سند تسجيل، إخراج قيد مالية(.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.   -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

السند القانوني

قانون الهيئات املحلية لعام 1997  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب يف مركز خدمة الجمهور .  -

تحويل الطلب لدائرة الهندسة إلبداء مطالعاتهم.  -

تحويل الطلب للدائرة اإلدارية التي بدورها تقوم بتوجيه كتاب لرشكة الكهرباء لنقل   -

عامود الكهرباء حسب تعليمات دائرة الهندسة.

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
الهندسة

الدائرة
اإلدارية

مركز خدمة 
الجمهور
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خدمات إنارة جديدة

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسةخدمات إنارة جديدة

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

السند القانوني

قانون الهيئات املحلية لعام 1997.  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

تحويل الطلب لدائرة الهندسة إلبداء مطالعاتهم.  -

اإليعاز لفني الكهرباء لعمل الالزم.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور
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صيانة إنارة الشوارع/ إبالغ عن شوارع غير مضاءة/ 
خلل في شبكة اإلنارة/ سقوط كوابل أو أعمدة اإلنارة 

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

صيانة إنارة الشوارع/إبالغ عن شوارع غري 

مضاءة / خلل يف شبكة اإلنارة / سقوط 

كوابل أو أعمدة اإلنارة 

دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

مجانا   -

السند القانوني

قانون الهيئات املحلية لعام 1997.  -

إجراءات التنفيذ

قد سدد  يكون  بحيث  البلدية  من  ذمة  براءة  بالحصول عىل  الشكوى  يقوم صاحب   -

جميع الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم شكوى يف مركز خدمة الجمهور.  -

تحويل الشكوى لدائرة الهندسة إلبداء مطالعاتهم.  -

اإليعاز لفني الكهرباء إلصالح العطل وعمل الالزم.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور
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دليل خدمة الجمهور

خــدمــات الصحـــة
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64   إتالف مواد

66   تنظيف عام

67   خدمات رقابة صحية

68   بسطات، هياكل سيارات، مكاره صحية، مخلفات أخرى
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إتالف مواد

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الصحة يف البلديةإتالف مواد

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة اإلدارية واملالية

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل.  -

150 شيكل )1/طن(.  -

السند القانوني

حسب نظام النفايات.  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

تقديم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

يحول الطلب لدائرة الصحة إلبداء مطالعتهم ورفع توصية للدائرة االدارية باملوافقة   -

عىل الطلب أو رفضه تبعا لنوع البضاعة املراد إتالفها.

البلدية لدى  املطلوبة يف صندوق  الرسوم  يتم تسديد  الطلب  املوافقة عىل  يف حالة   -

الدائرة املالية.

التنسيق إلتالف املواد وتحديد اليوم والوقت وإبالغ الجهة املعنية )صاحب الطلب(  -

وذلك من أجل التنفيذ.
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة
المالية
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تنظيف عام

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الصحة يف البلديةتنظيف عام

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

اسبوعالدائرة اإلدارية 

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

مجانا   -

السند القانوني

قانون الصحة العامة  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

تقديم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

تحويل الطلب لدائرة الصحة لعمل الالزم.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة

مركز خدمة 
الجمهور
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خدمات رقابة صحية 

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الصحة يف البلديةخدمات رقابة صحية

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة اإلدارية 

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

مجانا  -

السند القانوني

قانون الصحة العامة  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

تقديم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

تحويل الطلب لدائرة الصحة إلبداء مطالعتهم ورفع توصية للدائرة اإلدارية لعمل الالزم.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة

الدائرة 
اإلدارية

مركز خدمة 
الجمهور
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بسطات، هياكل سيارات، مكاره صحية، مخلفات أخرى

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

بسطات، هياكل سيارات، مكاره صحية، 

مخلفات أخرى

دائرة الصحة يف البلدية

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة اإلدارية 

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

مجانا  -

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية لعام 2004.  -

نظام النفايات  -

إجراءات التنفيذ

قد سدد  يكون  بحيث  البلدية  من  ذمة  براءة  بالحصول عىل  الشكوى  يقوم صاحب   -

جميع الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

تقديم شكوى يف مركز خدمة الجمهور.  -

املوقع وإبداء مطالعتهم ورفع توصية  لدائرة الصحة للكشف عىل  الشكوى  تحويل   -

للدائرة اإلدارية.

معالجة املشكلة )موضوع الشكوى( واتخاذ اإلجراءات الالزمة.  -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة

الدائرة 
اإلدارية

مركز خدمة 
الجمهور

حديقة أطفال السالم )بيت جاال(



دليل خدمة الجمهور

خدمات رخص الحرف والصناعات



ات
اع

صن
وال

ف 
حلر

ا

72   ترخيص حرفة جديدة

74   تغيري الحرفة   

76   تجديد رخصة حرف

77   إغالق ملف حرف

78   ترخيص اللوحات اإلعالنية لرشكة / مؤسسات دعائية
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ترخيص حرفة جديدة

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الصحة يف البلديةترخيص حرفة جديدة

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة اإلدارية واملالية ودائرة الهندسة

الوثائق المطلوبة

إثبات ملكية أو عقد إيجار جديد يبني نوع الحرفة واالسم واملوقع.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.   -

صورة شخصية عدد 2. )حسب تصنيفات الحرفة وفق النظام املعمول به(.  -

الحرفة وفق  املحل. )حسب تصنيفات  يف  للعاملني  الشخصية  البطاقات  عن  صورة   -

النظام املعمول به(.

للرشكات يطلب عقد التأسيس وشهادة التسجيل والنظام الداخيل.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

رسوم الرتخيص تكون حسب نوع الحرفة املطلوبة  -

تسعري املرت املربع للوحة تعريفية: مضاءة 30 دينار وغري مضاءة 30 شيكل   -

السند القانوني

قانون الحرف والصناعات  -

نظام اإلعالنات والالفتات الساري املفعول.  -
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إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب رخصة حرف وصناعات يف مركز خدمة الجمهور.  -

يحول الطلب لدائرة الصحة والدوائر املساعدة إلبداء مطالعاتهم.  -

عرض املعاملة عىل املجلس البلدي الذي بدوره يقرر باملوافقة أو الرفض.  -

يبلغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

يف  وكاملة  واحدة  دفعة  الرخصة  رسوم  تسديد  يتم  الرتخيص  عىل  املوافقة  حال  يف   -

صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.

يقوم مفتش الحرف بمتابعة املعاملة مع مديرية الصحة والبيئة والرشطة والسالمة   -

إصدار  معاملة  إلتمام  والصناعات  الحرف  قانون  حسب  املصنفة  للحرف  العامة 

رخصة الحرف.

تسليم الرخصة للمستدعي صاحب الطلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

المجلس 
البلدي

دائرة 
الصحة

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
االدارية
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تغيير الحرفة

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الصحة يف البلديةتغيري الحرفة

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يوم الدائرة اإلدارية واملالية ودائرة الهندسة

الوثائق المطلوبة

إثبات ملكية أو عقد إيجار جديد يبني نوع الحرفة واالسم واملوقع.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.   -

صورة شخصية عدد 2. )حسب تصنيفات الحرفة وفق النظام املعمول به(.  -

الحرفة وفق  املحل. )حسب تصنيفات  يف  للعاملني  الشخصية  البطاقات  عن  صورة   -

النظام املعمول به(.

للرشكات يطلب عقد التأسيس وشهادة التسجيل والنظام الداخيل.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

رسوم تغيري الحرفة تكون حسب نوع الحرفة املطلوبة  -

تسعري املرت املربع للوحة تعريفية: مضاءة 30 دينار وغري مضاءة 30 شيكل  -

السند القانوني

قانون الحرف والصناعات  -

نظام اإلعالنات والالفتات الساري املفعول.  -
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إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب تغيري حرفة  يف مركز خدمة الجمهور.  -

يحول الطلب لدائرة الصحة والدوائر املساعدة إلبداء مطالعاتهم.  -

عرض املعاملة عىل املجلس البلدي الذي بدوره يقرر باملوافقة أو الرفض.  -

يبلغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

يف  وكاملة  واحدة  دفعة  الرخصة  رسوم  تسديد  يتم  الرتخيص  عىل  املوافقة  حال  يف   -

صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.

يقوم مفتش الحرف بمتابعة املعاملة مع مديرية الصحة والبيئة والرشطة والسالمة   -

إصدار  معاملة  إلتمام  والصناعات  الحرف  قانون  حسب  املصنفة  للحرف  العامة 

رخصة الحرف.

تسليم الرخصة  للمواطن يف مركز خدمة الجمهور.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

المجلس 
البلدي

دائرة 
الصحة

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
االدارية
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تجديد رخصة حرف

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الصحة يف البلديةتجديد رخصة حرف

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومدائرة الهندسة والدائرة اإلدارية واملالية

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

كشف بأسماء العاملني يف املحل. )حسب تصنيفات الحرفة وفق النظام املعمول به(.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

حسب نوع الحرفة املطلوبة  -

السند القانوني

قانون الحرف والصناعات  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب تجديد رخصة  يف مركز خدمة الجمهور.  -

يف حال تسديد كافة الرسوم املتعلقة برخصة الحرف تحال املعاملة من مفتش الحرف   -

إىل مديرية الصحة والبيئة والرشطة والسالمة العامة للحرف املصنفة حسب قانون 

الحرف والصناعات إلتمام معاملة إصدار  رخصة الحرف.

تسليم الرخصة للمواطن يف مركز خدمة الجمهور.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة

مركز خدمة 
الجمهور
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إغالق ملف حرف

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الصحة يف البلديةإغالق ملف حرف

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومدائرة الهندسة والدائرة املالية واإلدارية

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

السند القانوني

قانون الحرف والصناعات    -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب إغالق ملف حرف يف مركز خدمة الجمهور من قبل صاحب املهنة شخصيا.  -

عرض املعاملة عىل املجلس البلدي الذي بدوره يقرر باملوافقة.  -

تحضري كتاب باملوافقة يسلم للمواطن صاحب الحرفة يف مركز خدمة الجمهور.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة

الدائرة 
االدارية

المجلس 
البلدي
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ترخيص اللوحات اإلعالنية لشركة / مؤسسات دعائية

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

ترخيص اللوحات اإلعالنية لرشكة / 

مؤسسات دعائية

الدائرة اإلدارية

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة املالية ودائرة الهندسة والصحة 

الوثائق المطلوبة

رخصة حرف وصناعات سارية املفعول يف حال توفرها.  -

عقد إيجار / إثبات ملكية للمكان املنوي تثبيت اللوحة عليه.  -

صورة عن البطاقة الشخصية / شهادة تسجيل الرشكة أو املؤسسة.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

-  دليل موقع حديث + مخطط هنديس للوحة.

وثيقة تأمني اللوحة بعد موافقة املجلس عليها والجهات املختصة.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

سعر املرت املربع 30 دينار   -

السند القانوني

-  نظام اإلعالنات والالفتات الساري املفعول
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إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب يف مركز خدمة الجمهور محددا فيه نوع اللوحة وحجمها.  -

يحول الطلب لدائرة الهندسة ومن ثم للدائرة اإلدارية لدراسته وإبداء مطالعاتهم.  -

يحول الطلب للمجلس البلدي الذي بدوره يقرر باملوافقة أو الرفض أو التعديل.  -

تبلغ الرشكة / املؤسسة بفحوى قرار املجلس البلدي.   -

يف حال موافقة املجلس عىل الطلب يتم إحضار وثيقة التأمني للوحة وموافقة الجهات   -

املختصة املعنية.

لدى  البلدية  املطلوبة يف صندوق  الرسوم  تسديد  يتم  اإلجراءات  كافة  استكمال  عند   -

الدائرة املالية. 

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
اإلدارية

المجلس 
البلدي
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82   تخفيض رسوم   

84   اسرتداد كفالة حسن التنفيذ

86   مطالبة مالية

87   املشرتيات والعطاءات
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تخفيض رسوم

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

الدائرة املاليةتخفيض رسوم

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة اإلدارية ودائرة الهندسة

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

السند القانوني

تخفيض الرسوم يحتاج إىل قرار مجلس بلدي ومصادقة من معايل الوزير.  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية تظهر وجود التزام مايل.  -

تقدم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

تحويل الطلب للمدير املايل واملستشار القانوني والدوائر املعنية إلبداء مطالعاتهم.  -

الرفض ويف حالة  أو  البلدي والذي بدوره يقرر باملوافقة  الطلب إىل املجلس  تحويل   -

املوافقة يجب عىل رئيس البلدية مخاطبة وزير الحكم املحيل بقرار املجلس.

وزير  مخاطبة  تاريخ  من  يوم   15 بعد  البلدي  املجلس  قرار  بفحوى  املواطن  يبلغ   -

الحكم املحيل ويُعمل بما ورد به.
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
اإلدارية

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
اإلدارية

الدوائر 
المعنية

الدوائر 
المعنية

المجلس 
البلدي

الدائرة 
المالية

المستشار 
القانوني

برئ عونة
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استرداد كفالة حسن التنفيذ

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسة والدائرة املاليةاسرتداد كفالة حسن التنفيذ

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة اإلدارية 

الوثائق المطلوبة

براءة ذمة من البلدية  -

كفالة صيانة املرشوع   -

الرسوم المطلوبة

رسوم اسرتداد كفالة حسن التنفيذ تكون وفق رشوط العطاء.    -

السند القانوني

العقود واالتفاقيات املربمة  -

إجراءات التنفيذ

تقديم طلب اسرتداد كفالة حسن التنفيذ بعد االنتهاء من تنفيذ املرشوع ضمن الوقت   -

املحدد بالعطاء يف مركز خدمة الجمهور.

يقوم املدير املايل بتدقيق تقرير االستالم النهائي للمرشوع واملوقع حسب األصول من   -

الجهات املختصة كافة.

يتم استالم كفالة الصيانة أوال ليتسنى عملية تسليم كفالة حسن التنفيذ.  -
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ــة
يـــ
الـ
مــ
الـ

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

موقع بنك فلسطني
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مطالبة مالية

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

الدائرة املاليةمطالبة مالية

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة اإلدارية 

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

فاتورة مرفقة مع خصم املصدر ملا يزيد عن 2500 شيكل أو ما يعادلها بالعمالت األخرى.  -

صورة عن العقد املربم أو أمر الرشاء أو التوريد.   -

الرسوم المطلوبة

0.001 من قيمة الفاتورة التي تزيد عن 1000 شيكل تسدد يف صندوق البلدية.  -

السند القانوني

بموجب األنظمة والقوانني املعمول بها  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

تقديم طلب يف مركز خدمة الجمهور مرفق معه كافة الوثائق املطلوبة.  -

تحويل الطلب للدائرة املالية لعمل الالزم.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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ــة
يـــ
الـ
مــ
الـ

المشتريات والعطاءات )يوجد دليل كامل بالمشتريات(

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم( اسم الخدمة

املشرتيات والعطاءات

)يوجد دليل كامل باملشرتيات(

الدائرة املعنية

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة اإلدارية 

الوثائق المطلوبة

العطاء أو عروض األسعار  -

الرسوم المطلوبة

وفق رشوط العطاء  -

السند القانوني

نظام املشرتيات والعطاءات  -

إجراءات التنفيذ

حسب دليل توريد لوازم الرشاء والعطاءات  -

مسار العمل



دليل خدمة الجمهور

خـدمــات أخــــرى



رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

90   شهادة إتمام بناء/ بناء قائم قديم

92   شهادة براءة ذمة )شهادة معارف(

93   شهادة إثبات ملكية أو عدم ملكية / باللغتني العربية واالنجليزية

94   طلب شهادة إخراج قيد 

96   شهادة طلب معلومات عن قطعة أرض

98   شهادة مواطنة أو تأكيد اسم أو إثبات سكن

100   شهادة إثبات حال

101   شهادة إثبات مزاولة مهنة

102   تصوير وثائق وخرائط

104   استخدام رافعة الكهرباء

106   تقديم شكاوي عامة

108   استئجار عقار ملك البلدية

110   تدريب يف البلدية

111   صيانة املدارس الحكومية
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شهادة إتمام بناء/ بناء قائم قديم

جهة التنفيذ )الدائرة/  القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسةشهادة إتمام بناء/ بناء قائم قديم

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يوم الدائرة اإلدارية واملالية

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.   -

صورة عن رخصة البناء.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

50 شيكل  -

السند القانوني

نظام األبنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب شهادة إتمام بناء/ بناء قائم قديم يف مركز خدمة الجمهور.  -

يحول الطلب لدائرة الهندسة إلبداء مطالعاتهم.  -

يف حال استكمال كافة اإلجراءات الالزمة يقوم املواطن بتسديد الرسوم املطلوبة يف   -

صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.

مركز  يف  للمواطن  وتسليمها  األصول  حسب  البلدية  من  مصدقة  الشهادة  إصدار   -

خدمة الجمهور.
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خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

مبنى دار البلدية )بيت جاال(
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شهادة براءة ذمة )شهادة معارف(

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

الدائرة اإلداريةشهادة براءة ذمة )شهادة معارف(

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة املالية ودائرة الهندسة والصحة 

الوثائق المطلوبة

براءة ذمة من البلدية.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

إثبات ملكية )سند تسجيل ، إخراج قيد مالية(.  -

الرسوم المطلوبة

20 شيكل  -

السند القانوني

حسب القوانني واألنظمة املعمول بها   -

إجراءات التنفيذ

يقوم  صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب يف مركز خدمة الجمهور .  -

يحول الطلب للدائرة اإلدارية إلصدار الشهادة.  -

يقوم املواطن بتسديد الرسوم املطلوبة يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.  -

منح املواطن الشهادة املطلوبة يف مركز خدمة الجمهور.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

شهادة إثبات ملكية أوعدم ملكية/ باللغتين العربية واالنجليزية

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

شهادة إثبات ملكية أو عدم ملكية / 

باللغتني العربية واالنجليزية

الدائرة اإلدارية

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة املالية ودائرة الهندسة والصحة 

الوثائق المطلوبة

براءة ذمة من البلدية.  -

صورة عن البطاقة الشخصية وجواز سفر ساري املفعول.  -

إثبات ملكية )سند تسجيل، إخراج قيد مالية(.  -

الرسوم المطلوبة

50 شيكل    -

السند القانوني

حسب القوانني واألنظمة املعمول بها   -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

تقديم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

يحول الطلب للدائرة اإلدارية إلصدار الشهادة يف حال إثبات امللكية.  -

يقوم املواطن بتسديد الرسوم املطلوبة يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.  -

منح املواطن الشهادة املطلوبة يف مركز خدمة الجمهور.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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طلب شهادة إخراج قيد 

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

الدائرة اإلداريةطلب شهادة إخراج قيد 

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة املالية ودائرة الهندسة

الوثائق المطلوبة

براءة ذمة من البلدية.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

اثبات ملكية.  -

الرسوم المطلوبة

50 شيكل    -

السند القانوني

حسب القوانني واألنظمة املعمول بها   -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

تقديم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

يحول الطلب للدائرة اإلدارية إلصدار الشهادة.  -

يقوم املواطن بتسديد الرسوم املطلوبة يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.  -

منح املواطن الشهادة املطلوبة يف مركز خدمة الجمهور.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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ت أ
مــا

ـد
خ



96

شهادة طلب معلومات عن قطعة أرض

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

الدائرة اإلداريةشهادة طلب معلومات عن قطعة أرض

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومدائرة الهندسة والدائرة املالية

الوثائق المطلوبة

براءة ذمة من البلدية.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

إثبات ملكية )سند تسجيل، إخراج قيد مالية( تثبت ملكية املواطن لتلك القطعة.  -

من  مصدق  الطلب(  تقديم  تاريخ  من  أشهر   6 يتعدى  ال  تاريخه   ( حديث  مساحة  مخطط   -

 .  )CD( Soft copy مهندس مساحة أو مساح مرخص موقع من املجاورين مرفق معه نسخة

الرسوم المطلوبة

50 شيكل    -

السند القانوني

حسب القوانني واألنظمة املعمول بها   -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

تقديم طلب يف مركز خدمة الجمهور .  -

يحول الطلب لدائرة الهندسة إلبداء مطالعاتهم.  -

يحول الطلب للدائرة اإلدارية إلصدار الشهادة.  -

يقوم املواطن بتسديد الرسوم املطلوبة يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.  -

منح املواطن الشهادة املطلوبة يف مركز خدمة الجمهور.  -

مالحظة: ال تعطى هذه الشهادة إال لصاحب قطعة األرض التي يطلب معلومات عنها.  -
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ـد
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة 
المالية

مكتبة بيت جاال العامة
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شهادة مواطنة أو تأكيد اسم أواثبات سكن

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

الدائرة اإلداريةشهادة مواطنة أو تأكيد اسم أو اثبات سكن

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومدائرة الهندسة والدائرة املالية 

الوثائق المطلوبة

براءة ذمة من البلدية.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

عقد إيجار يف حال ساكن مدينة.  -

سند تسجيل أو إخراج قيد مالية يف حال إثبات مواطنة.  -

وثيقة إثبات باالسم املعدل أو ترصيح مشفوع بالقسم من املحكمة يف حال تأكيد اسم.    -

الرسوم المطلوبة

50 شيكل    -

السند القانوني

حسب القوانني واألنظمة املعمول بها   -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

تقديم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

يحول الطلب للدائرة اإلدارية إلصدار الشهادة.  -

يقوم املواطن بتسديد الرسوم املطلوبة يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.  -

منح املواطن الشهادة املطلوبة يف مركز خدمة الجمهور.  -
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رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

مدرسة بنات التشييل
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شهادة إثبات حال

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

الدائرة اإلداريةشهادة إثبات حال

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة املالية ودائرة الهندسة 

الوثائق المطلوبة

براءة ذمة من البلدية.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

الرسوم المطلوبة

50 شيكل    -

السند القانوني

حسب القوانني واألنظمة املعمول بها   -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

تقديم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

يحول الطلب للدائرة اإلدارية إلصدار الشهادة.  -

يقوم املواطن بتسديد الرسوم املطلوبة يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.  -

منح املواطن الشهادة املطلوبة يف مركز خدمة الجمهور.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

شهادة إثبات مزاولة مهنة

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

الدائرة اإلداريةشهادة إثبات مزاولة مهنة

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة املالية ودائرة الهندسة  

الوثائق المطلوبة

براءة ذمة من البلدية.  -

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

كتاب من جهة عمل املستدعي أو من مّعرف.  -

الرسوم المطلوبة

50 شيكل    -

السند القانوني

حسب القوانني واألنظمة املعمول بها   -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

تقديم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

يحول الطلب للدائرة اإلدارية إلصدار الشهادة.  -

يقوم املواطن بتسديد الرسوم املطلوبة يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية.  -

منح املواطن الشهادة املطلوبة يف مركز خدمة الجمهور.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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تصوير وثائق وخرائط

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

دائرة الهندسة والصحة والدائرة اإلدارية تصوير وثائق وخرائط

واملالية

الوقت الالزم إلنجازها

 30 يوم

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.   -

إثبات ملكية ) سند تسجل، إخراج قيد مالية(.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل.  -

.A3 و 10 شيكل/ نسخة A4 رسوم التصوير 5 شيكل/ نسخة  -

السند القانوني

نظام األبنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

يقدم طلب تصوير وثائق وخرائط يف مركز خدمة الجمهور.  -

تحويل الطلب للدائرة املعنية البداء مطالعاتهم.  -

رفع توصية ملدير البلدية أو رئيس البلدية الذي يقرر بدوره باملوافقة أو الرفض ومن ثم   -

تصوير الوثائق أو الخرائط حسب الطلب وتسليمه للمواطن بعد تسديد الرسوم املطلوبة 

يف صندوق البلدية لدى الدائرة املالية أو إعالمه بالرفض إن وجد يف مركز خدمة الجمهور.
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المعنية

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة 
المعنية

مدرسة املغرتبني
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استخدام رافعة الكهرباء

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

الدائرة اإلداريةاستخدام رافعة الكهرباء 

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة املالية ودائرة الهندسة    

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

براءة ذمة من البلدية.  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل   -

100 شيكل لكل ساعة  -

السند القانوني

بموجب األنظمة والقوانني املعمول بها  -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

تقديم طلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

تحويل الطلب للدائرة اإلدارية لعمل الالزم.  -

يف حال املوافقة عىل الطلب يقوم املواطن بتسديد الرسوم املطلوبة يف صندوق البلدية   -

لدى الدائرة املالية.
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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تقديم شكاوي عامة

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

الدائرة االداريةتقديم شكاوي عامة

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

دائرة الهندسة والصحة 

والدائرة املالية 

30 يوم

الوثائق المطلوبة

براءة ذمة من البلدية.  -

صورة عن البطاقة الشخصية  -

الرسوم المطلوبة

مجانا  -

السند القانوني

حسب القوانني واألنظمة املعمول بها   -

إجراءات التنفيذ

قد سدد  يكون  بحيث  البلدية  من  ذمة  براءة  بالحصول عىل  الشكوى  يقوم صاحب   -

جميع الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

تقديم الشكوى يف مركز خدمة الجمهور .  -

البلدية و الذي بدوره يحول الشكوى للدوائر املعنية إلفادته  تحويل الشكوى ملدير   -

بمطالعاتهم حسب األصول لعمل الالزم.

توجيه كتاب رد عىل شكوى املواطن رسميا وتسليمه يف مركز خدمة الجمهور.   -
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مجمع بيت جاال الطبي

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
اإلدارية

الدائرة 
المعنية

الدائرة 
اإلدارية
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استئجار عقار ملك البلدية

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

الدائرة اإلدارية استئجار عقار ملك البلدية

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومالدائرة املالية ودائرة الهندسة واملستشار القانوني 

الوثائق المطلوبة

براءة ذمة من البلدية  -

صورة عن البطاقة الشخصية  -

الرسوم المطلوبة

رسوم الطلب 20 شيكل  -

السند القانوني

قانون الهيئات املحلية لعام 1997   -

إجراءات التنفيذ

يقوم صاحب الطلب بالحصول عىل براءة ذمة من البلدية بحيث يكون قد سدد جميع   -

الرضائب وااللتزامات املرتتبة عليه من البلدية بما فيها رضيبة األمالك.

تقديم طلب استئجار عقار يف مركز خدمة الجمهور.  -

تحويل الطلب لدائرة الهندسة لرفع تقرير للدائرة االدارية عن حالة ووضعية املكان   -

املراد استئجاره.

يتم دراسة الطلب من قبل املجلس البلدي والذي بدوره يقرر باملوافقة أو الرفض.  -

يبلغ املواطن بفحوى قرار املجلس البلدي.  -

إجراءات  القانوني الستكمال  واملستشار  واإلدارية  املالية  الدائرة  إىل  املعاملة  تحويل   -

االستئجار.
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
اإلدارية 

والمستشار 
القانوني

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
اإلدارية

المجلس 
البلدي
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تدريب في البلدية

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخد مة

الدائرة اإلداريةتدريب يف البلدية

الوقت الالزم إلنجازهاالدوائر المساعدة

30 يومدائرة الهندسة والصحة والدائرة املالية 

الوثائق المطلوبة

كتاب من الجهة التعليمية املعنية.  -

الرسوم المطلوبة

مجانا  -

السند القانوني

حسب القوانني واألنظمة املعمول بها   -

إجراءات التنفيذ

كتاب من الجهة التعليمية املعنية.  -

تحويل الكتاب للدائرة اإلدارية للتنسيق مع الدائرة املعنية التي هي ضمن اختصاص   -

الطالب.

كتاب رد باملوافقة أو الرفض للمؤسسة التي ينتمي إليها الطالب.  -

بعد انتهاء فرتة التدريب تقوم الدائرة اإلدارية بتزويد الطالب بشهادة تقيد والتزام   -

بالحضور ومالحظات من الشخص الذي أرشف عليه أثناء فرتة التدريب.

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
اإلدارية

مركز خدمة 
الجمهور
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صيانة المدارس الحكومية

جهة التنفيذ )الدائرة/ القسم(اسم الخدمة

لجنة رضيبة املعارفصيانة املدارس الحكومية

الوقت الالزم إلنجازهاالجهة المساعدة

مرتبط باملوازنة ويعتمد عىل العام الدرايس    البلدية ومديرية الرتبية والتعليم 

الوثائق المطلوبة

نسخة عن الكتاب الرسمي املوجه من املدرسة الحكومية إىل مديرية الرتبية والتعليم.  -

كتاب من مديرية الرتبية والتعليم باملوافقة عىل أعمال الصيانة.  -

الرسوم المطلوبة

مجانا     -

السند القانوني

قانون املعارف رقم 20 لعام 1955  -

إجراءات التنفيذ

إحالة الكتب الرسمية من وزارة الرتبية والتعليم ومطالبات املدارس للوزارة اىل لجنة   -

املعارف التي بدورها تتخذ القرارات واإلجراءات الالزمة ملعالجة الطلب.

يحول القرار لطاقم البلدية لتنفيذه واتخاذ اإلجراءات الالزمة بما يتماىش مع األنظمة   -

والقوانني التي تعمل بها الهيئات املحلية.

مسار العمل

كتاب من 
وزارة التربية 

والتعليم

لجنة 
المعارف

طاقم 
البلدية
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