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كلمة رئيس البلدية
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد،،،

تسعى بلدية حلحول وبشكل دائم إىل إتباع سياسة
وخطوات عملية ممنهجة تهدف إىل رفع املستوى واألداء
عىل الصعيد املايل واإلداري ورفع كفاءة وفاعلية من
يقوم بتأدية الخدمة لتنعكس بشكلها االيجابي عىل
املواطن الذي يعد محور االهتمام حيث تقدم البلدية
خدماتها من خالل مركز متطور لخدمات الجمهور
والذي يعد حلقة الوصل ما بني مواطننا الكريم وبلديته،
ويختزل هذا املركز الوقت والجهد عىل املواطن حيث
أصبحت جميع املعامالت يف مركز واحد ومتخصص
بدال من تنقل املواطن بني جميع أقسام البلدية.
ويف اإلطار نفسه قامت البلدية بإصدار هذا الدليل
لخدمات الجمهور من اجل التوضيح للمواطنني ما
يتطلبه الحصول عىل الخدمات وبيان اإلجراءات
والوثائق املطلوبة لذلك وسري العمل داخل البلدية من
خالل أنظمة الكرتونية محوسبة ضمن إطار زمني
محدد حتى يتمكن املواطن من الحصول عىل الخدمة
بسهولة ويرس وبأقرص فرتة زمنية ممكنة.
إن هذا اإلصدار الخاص باإلجراءات اإلدارية يساعداملواطن
عىل التواصل الفعال والنشط مع البلدية للحصول عىل
خدماته وتقديم ما عليه من التزامات تجاه تطوير مدينته
ووطنه  ،السيما يف ظل الظروف االستثنائية التي يعيشها
شعبنا ومؤسساتنا عىل حد سواء.
نشكر لكم يف بلدية حلحول عمق انتمائكم لبلديتكم ونهيب
باملواطنني الكرام املبادرة يف االتصال والتواصل مع البلدية
وتقديم مبادراتهم من اجل مواصلة التطوير للخدمات
املقدمة آملني أن يلقى هذا الدليل القبول ويحوز عىل
رضاكم ألنه مصمم من أجلكم.
مع أطيب التحيات ،،،
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أخوكم وجدي ملحم
رئيس بلدية حلحول

كلمة مدير مركز خدمات الجمهور
قال تعاىل(وقل اعملوا فسريى الله عملكم ورسوله
واملؤمنون) صدق الله العظيم.

نضع بني ايديكم هذا الدليل الشامل للخدمات التي تقدمها
بلدية حلحول وكيفية التقدم للحصول عليها وبيان ما
يلزم من وثائق الستكمال متطلبات الحصول عىل الخدمة
املطلوبة.ويرس بلدية حلحول من خالل مركز خدمات
الجمهور ان تقدم بني ايديكم هذا الدليل من اجل سهولة
تقديم الطلبات والحفاظ عىل خصوصية كل مواطن
وإعطاء الوقت الكايف يف التعامل مع الجمهور بهدف تقديم
الخدمة بجودة عالية ومن خالل موظفني مؤهلني للتعامل
مع الخدمات بانواعها .ويستند اىل تحقيق املصلحة العامة
يف اقراره وحفظا للحقوق الخاصة باملواطنني.
تأتي فكرة إنشاء وتشغيل مركز خدمات الجمهور يف
بلدية حلحول من خالل رؤية جديدة وواضحة لتقديم
الخدمات للمواطنني بشكل جديد ،عرصي ومتميز
وفلسفة تطوير الخدمات من اجل النهوض باملستوى
العام لألداء املتبادل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات
والعالقة الواضحة بني البلدية التي هي املؤسسة
األم وما بني أفراد املجتمع املستفيدين املبارشين من
الخدمات املقدمة واملالكني الحقيقيني لهذه الخدمات
بشكلها النهائي.
وقد جاء اصدار هذا الدليل حرصا من بلدية حلحول عىل
ضبط معايري تقديم الخدمات للمواطنني تحريا للعدالة
وتحقيقا للشفافية يف اجراءات تقديم خدمات البلدية
و حرص بلدية حلحول عىل حق املواطن يف معرفة ما
باستطاعته الحصول عليه من خدمات من بلدية حلحول
كان من اهم اسباب اصدار دليل خدمات الجمهور.
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مخطط موقع وترسيم
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

مخطط موقع وترسيم

دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازها

  )3-2(-ايامالوثائق المطلوبة

 -مخطط مساحة مصدق من مساح مرخص ومن املجاورين ( يفضل ارفاق  CDمع املخطط). -صورة عن البطاقة الشخصية. -إثبات ملكية لقطعة االرض التي سيتم عمل ترسيم لها ( طابو ،اخراج قيد  ،حجةبيع ،تعهد عديل للحفاظ عىل حقوق االخرين من محكمة الصلح يف حالة عدم القدرة
عىل الحصول عىل اخراج قيد +شهادة من البلدية تثبت ملكية االرض ).
الرسوم المطلوبة

  52-دينار أردنيالسند القانوني

 -قانون التنظيم والبناء ،نظام الهيئات املحلية لعام 2011م.إجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.يقوم موظف الهندسة املوجود يف مركز خدمات الجمهور بالتأكد من الوثائق املوجودةوتدقيق مخطط املساحة وتحديد طبيعة املنطقة واالرتدادات القانونية وتحديد الرسوم .
تقوم الدائرة املالية باستيفاء رسوم فتح ملف ترخيص.يتم تحويل الطلب اىل دائرة الهندسة قسم()GISبفتح ملف مخطط موقع وترسيمويكون احد اوراق مخططات الرتخيص النهائية.
يتم تسليم امللف للمواطن مصدق من خالل موظف مركز خدمات الجمهور.12

الهنـدســـة

مسار العمل
مركز خدمة

دائرة

الدائرة

الجمهور

الهندسة

المالية

مركز خدمة
الجمهور
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شعبة GIS

رخصة بناء
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

رخصة بناء

دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازها

  30-يوم من تاريخ التقديم للمخططات.الوثائق المطلوبة

 -التاكد من االلتزام بمخطط املوقع والرتسيم والوثائق املوجودة فيه بالكامل. -نموذج تقرير رخصة البناء معبأ ومختوم من املهندس املصمم . 4-نسخ من مخططات البناء (معماري ،انشائي ،كهرباء ،ميكانيك) مختومة من نقابةاملهندسني و السياحة واآلثار ،ومن سلطة االرايض ومن دائرة االمالك ،ومن الدفاع
املدني (للمباني العالية،التي تزيد عن اربعة ادوار او للمباني التي تحتوي عىل مصعد
او للمباني التي تحمل الصفة العامة مثل الصاالت ،الجامعات ،املدارس ،املصانع).
الرسوم المطلوبة

 -يتم تحديدها حسب موقع البناءالسند القانوني

 -قانون التنظيم والبناء ،نظام الهيئات املحلية لعام 2011م.إجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم دائرة الهندسة بفحص مخطط املوقع والرتسيم والتاكد من االلتزام بما فيه.يقوم قسم الصحة بالكشف عىل موقع الحفرة (حفرة االمتصاص).تقوم لجنة البناء والتنظيم باملجلس البلدي بدراسة الرخصة واخذ قرار مجلس يكتبعىل الرخصة فيما بعد.
تقوم الدائرة املالية بإستيفاء رسوم الرخصة.تقوم دائرة الهندسة بإعداد الرخصة وختمها من قبل رئيس البلدية.يقوم موظف خدمة الجمهور بتسليم الرخصة للمواطن.14

الهنـدســـة

مسار العمل
قسم

مركز خدمة

الدائرة

دائرة

الجمهور

المالية

الهندسة

المجلس

الدائرة

دائرة

مكتب

البلدي

المالية

الهندسة

االدارة

مركز خدمة
الجمهور
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الصحة
والصرف

تجديد رخصة بناء
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

تجديد رخصة بناء

دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازها

 -اسبوعنيالوثائق المطلوبة

-

صورة عن البطاقة الشخصية.سند ملكية.صورة الرخصة القديمة .-مخطط مساحة بتاريخ جديد موقع من مساح مرخص .

الرسوم المطلوبة

  20-شيكل لطلب التحويل  1٪ +من قيمة الرخصة عن كل سنة)  10٪-من رسوم الرتخيص السارية وقت طلب التمديد عن كل سنة لقاء تجديدرخصة االجزاء املتبقية.
السند القانوني

 -قانون التنظيم والبناء ،نظام الهيئات املحلية.إجراءات التنفيذ

 -يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة. -تقوم دائرة الهندسة باستخراج الخارطة وتحديد املوقع املطلوب ومن ثم تصويرها بعد تسديدقيمة الوصل لدى الدائرة املالية استنادا لقانون التنظيم والبناء رقم  5املعدل لسنة .2011
 -يقوم موظف خدمة الجمهور بإعطاء املواطن الرخصة املجددة بعد ختمها من رئيس البلدية.مسار العمل
مركز خدمة

دائرة

الدائرة

مكتب

الجمهور

الهندسة

المالية

االدارة

مركز خدمة
الجمهور

16

اسم الخدمة

جهة التنفيذ

معلومات عن قطعة أرض (اخراج
خارطة +اسماء املجاورين لقطعة ارض)

دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازها

 -يوم واحدالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -سند ملكية،صورة عن حرص االرث.الرسوم المطلوبة

  10-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلديإجراءات التنفيذ

 -يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة. -تقوم دائرة الهندسة باستخراج الخارطة وتحديد املوقع املطلوب ومن ثم تصويرهابعد تسديد قيمة الوصل لدى الدائرة املالية.
 -يقوم موظف خدمة الجمهور بإعطاء املعلومات للمواطن.مسار العمل
مركز خدمة

دائرة

الدائرة

مركز خدمة

الجمهور

الهندسة

المالية

الجمهور
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الهنـدســـة

معلومات عن قطعة أرض
(اخراج خارطة  +اسماء المجاورين لقطعة ارض)

طلب افراز وتوحيد
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

طلب افراز وتوحيد

دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازها

 -اسبوعالوثائق المطلوبة

-

براءة ذمة من البلدية.مخطط مساحة مصدق من مساح مرخص مع .CDصورة عن البطاقة الشخصية.توقيع املجاورين مع أرقام الهويات.-إثبات ملكية (وكالة دورية ،طابو،اتفاقية بيع  ،حجة تخارج).

الرسوم المطلوبة

 -بناء عىل عدد القسائم يف املخطط  50 ،شيكل للقسيمة الواحدة.السند القانوني

 -قانون التنظيم والبناء ،نظام الهيئات املحلية،قرار مجلس بلدي.إجراءات التنفيذ

-

-

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة باالضافة اىل استيفاءالرسوم املطلوبة عىل توقيع املخطط حسب القسائم املوجودة فيه بعد تحديد املهندس
لعدد القسائم.
تقوم دائرة الهندسة بتدقيق املخطط وفحصه والتأكد من عدد القسائم ومساحةالقطعة وتوقيع املجاوين ورقم القطعة والحوض واملوقع واسم املالك ومطابقة
املخطط حسب املخطط الهيكيل املوجود للمدينة .
يقوم موظف خدمة الجمهور بتسليم املعاملة للمواطن.18

الهنـدســـة

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

دائرة

رئيس

الجمهور

المالية

الهندسة

البلدية

مركز خدمة
الجمهور
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كشف أراضي
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

كشف أرايض

دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازها

 -اسبوعالوثائق المطلوبة

-

صور هويات لكل من يذكر يف املعاملة.براءة ذمة لكل من يذكر يف املعاملة.كتاب عدم ممانعة من االجهزة االمنية املختصة للمشرتي (اذا كان يحمل هويةالقدس  -اذن رشاء).
اخراج قيد.حرص ارث والوكاالت مصدقة.-اتفاقية البيع عدد  2نسخة اصليه.

الرسوم المطلوبة

  180-شيكلالسند القانوني

 -ملفات احواض االرايض املوجودة من البلدية (صورة طبق االصل عن ملفات املالية)إجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل جميع األطراف املذكورة باملعاملة لرباءة الذمة.تقوم دائرة الهندسة باستخراج املعلومات وطباعة املطلوب.يتم ختم املعاملة من قبل رئيس البلدية .يقوم موظف خدمة الجمهور بتسليم املعاملة للمواطن.20

الهنـدســـة

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

دائرة

رئيس

الجمهور

المالية

الهندسة

البلدية

مركز خدمة
الجمهور

21

طلب شهادة مختار (أراضي)
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

طلب شهادة مختار (أرايض)

دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازها

  3-2-ايامالوثائق المطلوبة

 -براءة ذمة من البلدية. -صورة عن البطاقة الشخصية. -اوراق ملكية.الرسوم المطلوبة

  50-شيكل رسوم الشهادة إذا كان الغرض منها تسجيل مجدد 150 ،شيكل اذا كانالغرض منها كشف طابو عىل قطعة االرض.
السند القانوني

 -إجراءات إدارية وقرار مجلس بلدي.إجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة.تقوم دائرة الهندسة بتدقيق املعاملة وفحصها ومن ثم توقيعها وختمها من قبل رئيس البلدية.-يقوم موظف خدمة الجمهور بتسليم الشهادة للمواطن.

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

دائرة

الجمهور

المالية

الهندسة

مركز خدمة
الجمهور

22

اإلدارة

الهنـدســـة

طلب شهادة مختار (معامالت شخصية)
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

طلب شهادة مختار (معامالت شخصية).

مركز خدمات الجمهور.

الوقت الالزم إلنجازها

 -يومالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية.الرسوم المطلوبة

  20-اذا كان الغرض منها تصديق معاملة جواز سفر ،أو إثبات شخصية.السند القانوني

 -إجراءات إداريةإجراءات التنفيذ

 -يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة. -يقوم املواطن بدفع رسوم الطلب لدى الدائرة املالية. -يقوم موظف خدمة الجمهور بتسليم الشهادة للمواطن بعد ختمها من رئيس البلدية.مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

رئيس

مركز خدمة

الجمهور

المالية

البلدية

الجمهور

23

دليل خدمة الجمهور

خـدمـات الميــاه

الـميــــــاه

اشرتاك مياه

26

ايقاف اشرتاك مياه

28

فحص استهالك مياه

29

ايصال اشرتاك مياه موقوف

30

تغيري عداد مياه

31

نقل اشرتاك مياه من موقع آلخر

32

نقل عداد مياه يف نفس املوقع

34

طلب نقل وصلة منزلية

35

نقل ملكية اشرتاك مياه

36

اشتراك مياه
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

اشرتاك مياه

قسم املياه

الوقت الالزم إلنجازها

 -أسبوعالوثائق المطلوبة

-

-

صورة عن البطاقة الشخصية.براءة ذمة من البلدية.إثبات ملكية ( وهي احد التايل  :رخصة بناء ،عقد أجار ،موافقه املالك خطية او ينوبعنه بوكالة او بتعريف من قبل معرفني ،شهادة حرص ارث او توزيع حصص ارثية
او وكالة دورية).
توقيع املشرتك عىل تعهد يبني أسعار كوب املياه لالشرتاك الزراعي يف حالة نوعاالشرتاك زراعي.

الرسوم المطلوبة

  )1250-650(-حسب طبيعة املنطقة.السند القانوني

 -قرارات املجلس البلدي حسب املناطق التي دخلت توسعة البلدية عام  ،2006وبناءعىل قرار املجلس البلدي.
إجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة الهندسية بتحديد املوقع واخراج الرخصة.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة واستيفاء رسوم االشرتاك.يقوم موظف قسم املياه بالكشف عىل املنطقة وتقديم تقرير الكشف لرئيس القسم واعتماده.تتم مصادقة الطلب من قبل الرئيس.-يتم التنسيق مع قسم املياه لرتكيب االشرتاك وعداد املياه.

26

مسار العمل

الجمهور

الهندسة

المالية

مكتب

مركز خدمة

االدارة

الجمهور

27

الـميــــــاه

مركز خدمة

دائرة

الدائرة

قسم
المياه

ايقاف اشتراك مياه
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

ايقاف اشرتاك مياه

قسم املياه

الوقت الالزم إلنجازها

  3-أيامالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -براءة ذمة الشرتاك املياه املنوي ايقافه. -إثبات ملكية أو وكالة عامة أو خاصة.الرسوم المطلوبة

  60-شيكلالسند القانوني

 -قرارات املجلس البلديإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة واستيفاء رسوم الفصل.يقوم موظف قسم املياه بالكشف عىل االشرتاك املنوي ايقافه وتقديم توصيته لرئيسالقسم ومن ثم ايقاف االشرتاك.
يقوم قسم املياه بختم املعاملة من قبل رئيس البلدية .-يقوم موظف مركز خدمات الجمهور باعطاء املعلومات للمواطن .

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

قسم

مكتب

الجمهور

المالية

المياه

االدارة

مركز خدمة
الجمهور

28

فحص استهالك مياه
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

فحص استهالك مياه

قسم املياه

الـميــــــاه

الوقت الالزم إلنجازها

  3-أيامالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -إثبات ملكية ( وهي احد التايل  :رخصة بناء ،عقد اجار ،موافقه املالك خطية او ينوبعنه بوكالة او بتعريف من قبل معرفني).
الرسوم المطلوبة

  20-شيكلالسند القانوني

 -قرارات املجلس البلديإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية باستيفاء رسوم الفحص.يقوم موظف قسم املياه بفحص استهالك املياه وتقديم توصيته لرئيس القسم.-يقوم موظف خدمة الجمهور بتسليم املعاملة للمواطن.

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

قسم

مركز خدمة

الجمهور

المالية

المياه

الجمهور

29

ايصال اشتراك مياه موقوف
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

ايصال اشرتاك مياه موقوف

قسم املياه

الوقت الالزم إلنجازها

  3-أيامالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -إثبات ملكية أو وكالة عامة أو خاصة.الرسوم المطلوبة

  60-شيكلالسند القانوني

 -قرارات املجلس البلديإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية الستيفاء رسوم الطلب.يقوم موظف قسم املياه بالكشف عىل االشرتاك املوقوف وتقديم توصيته لرئيسالقسم العادة ايصال االشرتاك.
يقوم قسم املياه باملصادقة عىل املعاملة من قبل رئيس البلدية .يتم تحويل املعاملة ملوظف خدمات الجمهور الجراء التعديل الالزم عىل برنامجاملختص للمياه.

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

قسم

مكتب

الجمهور

المالية

المياه

االدارة

مركز خدمة
الجمهور

30

تغيير عداد مياه
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

تغيري عداد مياه

قسم املياه

الـميــــــاه

الوقت الالزم إلنجازها

  3-أيامالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية.الرسوم المطلوبة

  130-شيكلالسند القانوني

 -قرارات املجلس البلديإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع صورة الهوية.تقوم الدائرة املالية باستيفاء رسوم تغيري العداد.يقوم قسم املياه بإعتماد الطلب.-يقوم موظف خدمة الجمهور بانهاء املعاملة وتسليم العداد.

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

قسم

مركز خدمة

الجمهور

المالية

المياه

الجمهور

31

نقل اشتراك مياه من موقع آلخر
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

نقل اشرتاك مياه من موقع آلخر

قسم املياه

الوقت الالزم إلنجازها

 -أسبوعالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -براءة ذمة مصدقة من البلدية. -إثبات ملكية ( وهي احد التايل  :رخصة بناء ،عقد اجار ،موافقه املالك خطية او ينوبعنه بوكالة او بتعريف من قبل معرفني ،شهادة حرص ارث او توزيع حصص ارثية
او وكالة دورية ،ومخطط مياه املوقع).
الرسوم المطلوبة

  60-شيكلالسند القانوني

 -قرارات املجلس البلديإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة واستيفاء رسومنقل االشرتاك.
يقوم موظف قسم املياه بالكشف عىل موقع االشرتاك وتقديم توصيته لرئيس القسمواعتماد نقل اشرتاكه.
يقوم موظف خدمة الجمهور بتوقيع املواطن عىل معاملة نقل االشرتاك.يقوم قسم املياه بتوقيع املعاملة من قبل رئيس البلدية.32

مسار العمل

الجمهور

المالية

المياه

الجمهور

مكتب
االدارة

33

الـميــــــاه

مركز خدمة

الدائرة

قسم

مركز خدمة

نقل عداد مياه في نفس الموقع
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

نقل عداد مياه يف نفس املوقع

قسم املياه

الوقت الالزم إلنجازها

  3-أيامالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -براءة ذمة مصدقة من البلدية. -إثبات ملكية أو وكالة عامة أو خاصة.الرسوم المطلوبة

  60-شيكلالسند القانوني

 -قرارات املجلس البلديإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة واستيفاء رسوم نقل االشرتاك.يقوم قسم املياه بالتأكد من ملكية االشرتاك وعدم وجود ما يمنع من نقل امللكية.يقوم موظف خدمة الجمهور بتوقيع املواطن عىل املعاملة نقل ملكية االشرتاك.-يقوم قسم املياه بتوقيع املعاملة من قبل رئيس البلدية ومن ثم تسليم نسخة ملركز خدمات

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

قسم

مركز خدمة

الجمهور

المالية

المياه

الجمهور

مكتب
االدارة

34

طلب نقل وصلة منزلية
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

طلب نقل وصلة منزلية

قسم املياه

الـميــــــاه

الوقت الالزم إلنجازها

 -أسبوعالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -براءة ذمة جزئية. -إثبات ملكية أو وكالة عامة أو خاصة.الرسوم المطلوبة

  60-شيكلالسند القانوني

 -قرارات املجلس البلديإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة جزئية واستيفاءرسوم نقل الوصلة.
يقوم موظف قسم املياه بالكشف عىل موقع الوصلة وتقديم توصيته لرئيس القسم.يقوم قسم املياه بتوقيع املعاملة من قبل رئيس البلدية.-يقوم موظف خدمة الجمهور بتسليم املعاملة للمواطن.

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

قسم

مكتب

الجمهور

المالية

المياه

االدارة

مركز خدمة
الجمهور

35

نقل ملكية اشتراك مياه
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

نقل ملكية اشرتاك مياه

قسم املياه

الوقت الالزم إلنجازها

  1-يومالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -براءة ذمة للطرف األول عن االشرتاك ،وبراءة ذمة كاملة للطرف الثاني. -إثبات ملكية (وهي احد التايل  :رخصة بناء ،عقد ايجار ،موافقه خطية من املالكاو من ينوب عنه بوكالة او بتعريف من قبل معرفني ،شهادة حرص ارث او توزيع
حصص ارثية او وكالة دورية ،ومخطط مياه املوقع .يف حالة وفاة صاحب االشرتاك،
موافقة كافة الورثة خطيا عن التنازل ،ويف حالة تخلف الورثة يتم عمل نقل ملكية
مؤقت ويشرتط يف هذه الحالة موافقة الورثة).
الرسوم المطلوبة

  60-شيكلالسند القانوني

 -قرارات املجلس البلديإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة واستيفاء رسوم نقل االشرتاك .يقوم قسم املياه بالتأكد من ملكية االشرتاك وعدم وجود ما يمنع من نقل امللكية.يقوم موظف خدمة الجمهور بتوقيع املواطن عىل املعاملة نقل ملكية االشرتاك.يقوم قسم املياه بتوقيع املعاملة من قبل رئيس البلديةومن ثم تسليم نسخة ملركزخدمات الجمهور
36

مسار العمل

الجمهور

المالية

المياه

االدارة

مركز خدمة
الجمهور

37

الـميــــــاه

مركز خدمة

الدائرة

قسم

مكتب

دليل خدمة الجمهور

خــدمــات الكهربــاء

الكـهــربــــاء

اشرتاك كهرباء  1فاز

40

نقل اشرتاك كهرباء ملوقع جديد

41

اشرتاك كهرباء  3فاز

42

اشتراك كهرباء  1فاز
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

اشرتاك كهرباء  1فاز

مركز خدمات الجمهور

الوقت الالزم إلنجازها

  )3-2(-يومالوثائق المطلوبة

 -براءة ذمة من البلدية. -صورة عن البطاقة الشخصية. -إثبات ملكية (رخصة بناء أو وكالة دورية أو عقد ايجار .)...الرسوم المطلوبة

  50-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي.إجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة وتكون براءة الذمةلكل من الطالب واملالك.
يتم تحويل املعاملة اىل دائرة الهندسة  GISملعرفة رقم القطعة والحوض واصدار مخطط املوقع.يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة شهادة عدم ممانعة وختمها من قبل رئيسالبلدية وتسليمها للمواطن.

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

الدائرة

مكتب

الجمهور

المالية

الهندسية

االدارة

مركز خدمة
الجمهور
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نقل اشتراك كهرباء لموقع جديد
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

نقل اشرتاك كهرباء ملوقع جديد

مركز خدمات الجمهور

الوقت الالزم إلنجازها

  )3-2(-ايامالوثائق المطلوبة

 -براءة ذمة من البلدية. -صورة عن البطاقة الشخصية.- -إثبات ملكية (رخصة بناء أو وكالة دورية أو عقد ايجار .)...

الكـهــربــــاء

الرسوم المطلوبة

  50-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي.إجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة وتكون براءة الذمةلكل من الطالب واملالك.
يتم تحويل املعاملة اىل دائرة الهندسة  GISملعرفة رقم القطعة والحوض واصدارمخطط املوقع.
يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة شهادة عدم ممانعة وختمها من قبل رئيسالبلدية وتسليمها للمواطن.

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

دائرة

موظف

الجمهور

المالية

الهندسة

الكهرباء

مركز خدمة
الجمهور
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اشتراك كهرباء  3فاز
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

اشرتاك كهرباء  3فاز

موظف الكهرباء

الوقت الالزم إلنجازها

 -اسبوعالوثائق المطلوبة

اشرتاك ( )3فاز تجاري أو صناعي:

 -إثبات ملكية. -براءة ذمة. -موافقة الجهات املختصة (الدفاع املدني). -ورقة اثبات الغرض من اشرتاك ( )3فاز. -توقيع املجاورين. -تعهد بنقل املهنة الصناعية اىل املنطقة الصناعية التي تحددها البلدية.اشرتاك ( )3فاز منزيل:
-

إثبات ملكية.براءة ذمة.موافقة الجهات املختصة (الدفاع املدني).ورقة اثبات الغرض من اشرتاك ()3فاز.-تعهد بعدم استخدام االشرتاك أغراض صناعية أو تجارية.

الرسوم المطلوبة

  100-شيكلالسند القانوني

- -قرار مجلس بلدي.

42

إجراءات التنفيذ

-

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

دائرة

مكتب

الجمهور

المالية

الهندسة

االدارة

مركز خدمة
الجمهور
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الكـهــربــــاء

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة وتكون براءة الذمةلكل من الطالب واملالك.
يتم تحويل املعاملة اىل دائرة الهندسة  GISملعرفة رقم القطعة والحوض واصدارمخطط املوقع.
يتم تحويل املعاملة اىل لجنة مجلس بلدي.يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة شهادة عدم ممانعة وختمها من قبل رئيسالبلدية وتسليمها للمواطن.

دليل خدمة الجمهور

خـدمــات الصحـــة

الـصـحــــة

رخصة حرف وصناعات

46

			
تجديد رخصة حرف وصناعات

47

رخصة حرف وصناعات
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

رخصة حرف وصناعات

قسم الصحة

الوقت الالزم إلنجازها

 -اسبوعنيالوثائق المطلوبة

-

صورة عن البطاقة الشخصية.صورة عن اثبات ملكية محل او صورة عن عقد ايجار.موافقة الجهة املختصة.-موافقة الدفاع املدني .

الرسوم المطلوبة

 24(-دينار-120دينار) حسب الحرفةالسند القانوني

 -قانون الحرف والصناعات االردني رقم  16لسنة / 1953نظام الهيئات املحلية.إجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.يقوم قسم الصحة بفحص الطلب واألوراق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية باستيفاء رسوم الرخصة.يقوم قسم الصحة باملصادقة عليها من دائرة الصحة والبيئة.-يقوم موظف خدمة الجمهور بتسليم املعاملة للمواطن.

مسار العمل
مركز خدمة

قسم

الدائرة

الجمهور

الصحة

المالية

مركز خدمة
الجمهور
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دائرة
الصحة
والبيئة

تجديد رخصة حرف وصناعات
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

تجديد رخصة حرف وصناعات

قسم الصحة

الوقت الالزم إلنجازها

حد ادنى اسبوع
الوثائق المطلوبة

-

صورة عن البطاقة الشخصية.صورة عن اثبات ملكية محل او صورة عن عقد ايجار .او صورة الرخصة القديمة.موافقة الجهة املختصة.-موافقة الدفاع املدني .

الرسوم المطلوبة

 24(-دينار-120دينار) حسب الحرفةالسند القانوني

 -قانون الحرف والصناعات االردني رقم  16لسنة  /1953نظام الهيئات املحلية.إجراءات التنفيذ

مسار العمل
مركز خدمة

قسم

الدائرة

الجمهور

الصحة

المالية

مركز خدمة
الجمهور
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دائرة
الصحة
والبيئة

الـصـحــــة

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.يقوم قسم الصحة بفحص الطلب واألوراق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية باستيفاء رسوم الرخصة.يقوم قسم الصحة باملصادقة عليها من دائرة الصحة والبيئة.-يقوم موظف خدمة الجمهور بتسليم املعاملة للمواطن.

دليل خدمة الجمهور

خـدمــات إداريــــة

			
شهادة :اثبات عدم ملكية أي محل تجاري

51

شهادة :اثبات ساكن مدينة

52

شهادة :تطابق أسماء

53

شهادة :براءة ذمة

54

شهادة :حالة اجتماعية

55

شهادة :مزاولة مهنة

56

شهادة :عدم ممانعة لفتح رشكة او مكتب

58

شهادة :اثبات وفاة

60

شهادة :إغالق محل تجاري

61

شهادة :موجهة للقنصليات /السفارات األجنبية

62

شهادة :اقرب مدرسة للسكن

64

شهادة :عدم ممانعة لتوصيل خدمة

65

اخلدمات اإلدارية

شهادة :اثبات ملكية

50

شهادة اثبات ملكية
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

شهادة اثبات ملكية

مركز خدمات الجمهور  +دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازها

  )3-2(-ايامالوثائق المطلوبة

 -براءة ذمة جزئية من البلدية(تسديد جزء من مستحقاته املرتتبة). -صورة عن البطاقة الشخصية. -حرص إرث يف حال كان املالك متوىف.الرسوم المطلوبة

  50-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات إداريةإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.يقوم موظف دائرة الهندسة بالتحقق من وجود امللكية.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة.يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة الشهادة وختمها من قبل رئيس البلديةوتسليمها للمواطن.

مسار العمل
مركز خدمة

دائرة

الدائرة

مكتب

الجمهور

الهندسة

المالية

االدارة

مركز خدمة
الجمهور
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شهادة اثبات عدم ملكية أي محل تجاري
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

شهادة اثبات عدم ملكية
أي محل تجاري

مركز خدمات الجمهور+الدائرة الهندسية
 +قسم الصحة

الوقت الالزم إلنجازها

  )3-2(-ايامالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -براءة ذمة جزئية من البلدية.الرسوم المطلوبة

  50-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات إداريةإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.يقوم موظف دائرة الهندسة بالتحقق من وجود امللكية.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة.يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة الشهادة وختمها من قبل رئيس البلديةوتسليمها للمواطن.

مركز خدمة
الجمهور

قسم
الصحة أو
الهندسة

مركز خدمة
الجمهور
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الدائرة

مكتب

المالية

االدارة

اخلدمات اإلدارية

مسار العمل

شهادة اثبات ساكن مدينة
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

شهادة اثبات ساكن مدينة

مركز خدمات الجمهور

الوقت الالزم إلنجازها

  )3-2(-ايامالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -صورة عن عقد ايجار او صورة عن فاتورة تلفون او كهرباء او ماء. -تسديد جزء من الديون ألحد أقسام البلدية (البلدية تخصم عادة هذا الجزء من قسم املياه).الرسوم المطلوبة

  20-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات إداريةإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.يقوم موظف قسم املياه بالتحقق من سكن املواطن يف حلحول من خالل فاتورة املياه.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لتسديد جزء من مستحقاتهاملالية واستيفاء رسوم املعاملة.
يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة الشهادة وختمها من قبل رئيس البلديةوتسليمها للمواطن.

مسار العمل
مركز خدمة

قسم

الدائرة

مكتب

الجمهور

المياه

المالية

االدارة

مركز خدمة
الجمهور
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شهادة تطابق أسماء
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

شهادة تطابق أسماء

مركز خدمات الجمهور

الوقت الالزم إلنجازها

  )3-2(-ايامالوثائق المطلوبة

 -براءة ذمة جزئية من البلدية. -صورة عن البطاقة الشخصية او صورة عن وثيقة اثبات باالسم املعدل او ترصيحمشفوع بالقسم من محكمة الصلح.
الرسوم المطلوبة

  20-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات إداريةإجراءات التنفيذ

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

مكتب

مركز خدمة

الجمهور

المالية

االدارة

الجمهور
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اخلدمات اإلدارية

 -يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة. -تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لتسديد جزء من مستحقاتهواستيفاء رسوم املعاملة.
 -يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة الشهادة وختمها من قبل رئيس البلديةوتسليمها للمواطن.

شهادة براءة ذمة
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

شهادة براءة ذمة

مركز خدمات الجمهور

الوقت الالزم إلنجازها

  )3-2(-ايامالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية.الرسوم المطلوبة

  50-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات إداريةإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة(.املعارف-النفايات-رخص الحرف والصناعات-املياه).
تقوم الدائرة الهندسية بفحص مستحقات الرتخيص.يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة الشهادة وختمها من قبل رئيس البلديةوتسليمها للمواطن.

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

دائرة

مركز

الجمهور

المالية

الهندسة

خدمات

مركز خدمة
الجمهور
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شهادة حالة اجتماعية
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

شهادة حالة اجتماعية

مركز خدمات الجمهور

الوقت الالزم إلنجازها

  1-يومالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -استدعاء موقع من شهود عدد 2مع ارقام هوياتهم تبني حالة مقدم الطلب. -تقارير طبية ان وجدت.الرسوم المطلوبة

 -معفىالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات إداريةإجراءات التنفيذ

مسار العمل
مركز خدمة

مكتب

مركز خدمة

الجمهور

االدارة

الجمهور
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اخلدمات اإلدارية

 -يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة. -يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة الشهادة وختمها من قبل رئيس البلديةوتسليمها للمواطن.

شهادة مزاولة مهنة
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

مركز خدمات الجمهور
الوقت الالزم إلنجازها

  )3-2(-ايامالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -تسديد جزء من مستحقاته. -استدعاء يبني فيه املطلوب وموقع من شهود معروفني مع ارقام هوياتهم.الرسوم المطلوبة

  50-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات إداريةإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.يقوم موظف قسم الحرف والصناعات بالتحقق من مزاولة املهنة او قسم الهندسةاذا كانت يف البناء .
تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لتسديد جزء من مستحقاتهواستيفاء رسوم املعاملة.
يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة الشهادة وختمها من قبل رئيس البلديةوتسليمها للمواطن.

56

مسار العمل
مركز خدمة
الجمهور

قسم
الحرف
والصناعات

الدائرة

مكتب

المالية

االدارة

مركز خدمة
الجمهور

اخلدمات اإلدارية

57

شهادة عدم ممانعة لفتح شركة او مكتب
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

شهادة عدم ممانعة لفتح رشكة او مكتب

مكتب االدارة +دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازها

 -أسبوعالوثائق المطلوبة

-

براءة ذمة من البلدية.صورة عن البطاقة الشخصية.مخطط املوقع.عقد االيجار او اثبات ملكية.-موافقة وزارة املواصالت للرشكة او املكتب.

الرسوم المطلوبة

  50-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات اداريةإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.يقوم موظف قسم الحرف والصناعات بفحص موقع الرشكة/املكتب.يقوم موظف دائرة الهندسة بفحص موقع الرشكة/املكتب.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة واستيفاء رسوماملعاملة.
يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة الشهادة وختمها من قبل رئيس البلديةوتسليمها للمواطن.
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مسار العمل
مركز خدمة
الجمهور

قسم
الحرف
والصناعات

مركز خدمة

مركز خدمة

الجمهور

الجمهور

الدائرة

مكتب

المالية

االدارة

اخلدمات اإلدارية

59

شهادة اثبات وفاة
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

شهادة اثبات وفاة

مركز خدمات الجمهور

الوقت الالزم إلنجازها

  )3-2(-ايامالوثائق المطلوبة

 -تسديد ديون حد ادنى 200شيكل. -ترصيح مشفوع بالقسم من احد الورثة او استدعاء يبني فيه تاريخ املتوىف وموقعمن قبل شهود معروفني مع ارقام هوياتهم.
الرسوم المطلوبة

  20-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات إداريةإجراءات التنفيذ

 -يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة. -تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لتسديد جزء من مستحقاتهواستيفاء رسوم املعاملة.
 -يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة الشهادة وختمها من قبل رئيس البلديةوتسليمها للمواطن.
مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

مكتب

مركز خدمة

الجمهور

المالية

االدارة

الجمهور

60

شهادة إغالق محل تجاري
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

شهادة إغالق محل تجاري

الدائرة االدارية  +قسم الصحة

الوقت الالزم إلنجازها

  )3-2(-ايامالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -براءة ذمة من البلدية.الرسوم المطلوبة

  20-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات إداريةإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.يقوم موظف قسم الحرف والصناعات بالتحقق من عدم وجود ملكية.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة.تقوم الدائرة االدارية بإصدار الشهادة.-يقوم موظف خدمة الجمهور بطباعة الشهادة وتسليمها للمواطن.

مركز خدمة
الجمهور

قسم
الحرف
والصناعات

مركز خدمة
الجمهور

61

الدائرة

مكتب

المالية

االدارة

اخلدمات اإلدارية

مسار العمل

شهادة موجهة للقنصليات /السفارات األجنبية
Certificate to prove Ownership
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

شهادة موجهة للقنصليات/
السفارات األجنبية

مركز خدمات الجمهور

الوقت الالزم إلنجازها

  )3-2(-يومالوثائق المطلوبة

 -صورة عن جواز سفر ساري املفعول. -تسديد جزء من الديون ألحد أقسام البلدية (تخصم عادة هذا الجزء من اثمان املياه). -استدعاء موقع من مقدم الطلب يبني فيه ما هو مطلوب والي جهة مراد توجيه الشهادة.الرسوم المطلوبة

  50-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات إداريةإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.يقوم موظف دائرة الهندسة بالتحقق من وجود امللكية.تقوم موظف املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة.يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة الشهادة وختمها من قبل رئيس البلديةوتسليمها للمواطن.
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مسار العمل
مركز خدمة

دائرة

الدائرة

مكتب

الجمهور

الهندسة

المالية

االدارة

مركز خدمة
الجمهور

اخلدمات اإلدارية

63

شهادة اقرب مدرسة للسكن
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

شهادة اقرب مدرسة للسكن

مركز خدمات الجمهور+وحدةGIS

الوقت الالزم إلنجازها

  )3+2(-ايامالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -تسديد جزء من الديون ألحد أقسام البلدية (تخصم عادة هذا الجزء من اثمان املياه).الرسوم المطلوبة

  20-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات إداريةإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.يقوم موظف قسم  GISبالتحقق من أقرب مدرسة لسكن املواطن.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات لتسديد جزء من املستحقات واستيفاء رسوم املعاملة.يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة الشهادة وختمها من قبل رئيس البلديةوتسليمها للمواطن.

مسار العمل
مركز خدمة
الجمهور

قسم GIS

مركز خدمة
الجمهور

64

الدائرة

مكتب

المالية

االدارة

شهادة عدم ممانعة لتوصيل خدمة
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

شهادة عدم ممانعة لتوصيل خدمة

مركز خدمات الجمهور

الوقت الالزم إلنجازها

  )3-2(-ايامالوثائق المطلوبة

 -براءة ذمة جزئية من البلدية. -صورة عن البطاقة الشخصية.الرسوم المطلوبة

  20-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات إداريةإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.يقوم موظف دائرة الهندسة بالتحقق من عدم وجود أي ممانعة لتوصيل الخدمة.تقوم الدائرة املالية بفحص املستحقات عىل املواطن لرباءة الذمة.يقوم موظف خدمات الجمهور بطباعة الشهادة وختمها من قبل رئيس البلديةوتسليمها للمواطن.

مركز خدمة

الدائرة

دائرة

مكتب

الجمهور

المالية

الهندسة

االدارة

مركز خدمة
الجمهور

65

اخلدمات اإلدارية

مسار العمل

دليل خدمة الجمهور

خدمــات أخــــرى

			
طلبات وشكاوي تتعلق بقسم الهندسة

69

طلبات وشكاوي تتعلق بقسم املياه

70

طلبات وشكاوي تتعلق بقسم الكهرباء

71

طلب وشكاوي تتعلق بقسم اإلدارة

72

طلب اسرتحام

73

استخدام آليات البلدية

74

خـدمــات أخــرى

طلبات وشكاوي تتعلق بقسم الصحة

68

طلبات وشكاوي تتعلق بقسم الصحة
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

طلبات وشكاوي تتعلق بقسم الصحة

قسم الصحة

الوقت الالزم إلنجازها

 -اسبوعالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -استدعاء موقع من مقدم/مقدمي الطلب.الرسوم المطلوبة

  20-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات اداريةإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية باستيفاء رسوم الطلب.يتم تحويل املعاملة اىل قسم الصحة.يتم تحويل بعض املعامالت اىل قرار مجلس بلدي.-يقوم موظف خدمة الجمهور بإعالم املواطن برد قسم الصحة.

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

قسم

مجلس

الجمهور

المالية

الصحة

بلدي

مركز خدمة
الجمهور

68

طلبات وشكاوي تتعلق بقسم الهندسة
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

طلبات وشكاوي تتعلق بقسم الهندسة

دائرة الهندسة

الوقت الالزم إلنجازها

 -اسبوعالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -استدعاء موقع من مقدم/مقدمي الطلب.الرسوم المطلوبة

  20-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات اداريةإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية باستيفاء رسوم الطلب.يتم تحويل املعاملة اىل دائرة الهندسة.يتم تحويل بعض املعامالت اىل قرار مجلس بلدي.-يقوم موظف خدمة الجمهور بإعالم املواطن برد دائرة الهندسة.

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

دائرة

مجلس

الجمهور

المالية

الهندسة

بلدي

مركز خدمة

69

خـدمــات أخــرى

الجمهور

طلبات وشكاوي تتعلق بقسم المياه
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

طلبات وشكاوي تتعلق بقسم املياه

قسم املياه

الوقت الالزم إلنجازها

 -اسبوعالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -استدعاء موقع من مقدم/مقدمي الطلب.الرسوم المطلوبة

  20-شيكل للطلبات  /الشكاوي ال يوجد رسوم عليهاالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات اداريةإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية باستيفاء رسوم الطلب.يتم تحويل املعاملة اىل قسم املياه.يتم تحويل بعض املعامالت اىل قرار مجلس بلدي.-يقوم موظف خدمة الجمهور بإعالم املواطن برد قسم املياه.

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

قسم

مجلس

الجمهور

المالية

المياه

بلدي

مركز خدمة
الجمهور
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طلبات وشكاوي تتعلق بقسم الكهرباء
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

طلبات وشكاوي تتعلق بقسم الكهرباء

موظف الكهرباء/صيانة

الوقت الالزم إلنجازها

 -اسبوعالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -استدعاء موقع من مقدم/مقدمي الطلب.الرسوم المطلوبة

  20-شيكل للطلباتالسند القانوني

 -قرار مجلس بلدي ،قرارات اداريةإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية باستيفاء رسوم الطلب.يتم تحويل املعاملة اىل فني الكهرباء يف البلدية.-يقوم موظف خدمة الجمهور بإعالم املواطن برد قسم املياه.

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

فني

مركز خدمة

الجمهور

المالية

كهرباء

الجمهور

خـدمــات أخــرى

71

طلب وشكاوي تتعلق بقسم اإلدارة
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

طلب وشكاوي تتعلق بقسم اإلدارة

الدائرة االدارية

الوقت الالزم إلنجازها

 -اسبوعالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -استدعاء موقع من مقدم/مقدمي الطلب.الرسوم المطلوبة

  20-شيكل للطلباتالسند القانوني

 -قرار مجلس بلديإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.يتم تحويل الطلب للدائرة املالية الستيفاء رسوم الطلب.يتم تحويل الطلب اىل الدائرة االدارية للنظر فيه.-يقوم موظف خدمة الجمهور بإعالم املواطن برد الدائرة االدارية.

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

الجمهور

المالية

االدارة

72

مركز خدمة
الجمهور

طلب استرحام
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

طلب اسرتحام

مركز خدمات الجمهور

الوقت الالزم إلنجازها

 -اسبوعالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية. -استدعاء موقع من مقدم/مقدمي الطلب.الرسوم المطلوبة

 20-شيكلالسند القانوني

 -قرار مجلس بلديإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه إىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.يتم تحويل الطلب إىل الدائرة اإلدارية للنظر فيه.يتم تحويل الطلب من الدائرة االدارية مجلس بلدي .-يقوم موظف خدمة الجمهور بإعالم املواطن برد قسم االدارة.

مسار العمل
مركز خدمة
الجمهور

االدارة

بلدي

خـدمــات أخــرى

73

مجلس

الدائرة
االدارية

استخدام آليات البلدية
اسم الخدمة

جهة التنفيذ

استخدام آليات البلدية

وحدة الحركة وامليكانيك

الوقت الالزم إلنجازها

  )3-2(-ايامالوثائق المطلوبة

 -صورة عن البطاقة الشخصية.الرسوم المطلوبة

  20-شيكل رسوم الطلبالسند القانوني

 -قرارات ادارية ،قرار مجلس بلديإجراءات التنفيذ

-

يقوم املواطن بتقديم طلبه اىل موظف خدمة الجمهور مع كافة الوثائق املطلوبة.تقوم الدائرة املالية الستيفاء رسوم املعاملة +رسوم تامني من املواطن بقيمة1000شيكل.
يقوم موظف وحدة الحركة وامليكانيك بفحص إمكانية الطلب واعطاء املوعد حسبجدول عمل اآللية.
-يقوم موظف خدمة الجمهور بتسليم املعاملة للمواطن.

مسار العمل
مركز خدمة

الدائرة

وحدة الحرة

مركز خدمة

الجمهور

المالية

والميكانيك

الجمهور

74

خـدمــات أخــرى

75

76

