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صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية

وتطوير  لبناء  المحلية  الهيئات  وإقراض  تطوير  صندوق  بها  يقوم  التي  الجهود  لكافة  استكماًال 
لشعبنا  المقدمة  الخدمات  في  والفعالية  الكفاءة  تحسين  أجل  من  المحلية  الهيئات  قدرات 
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وإحداث التنمية التي يرجوها المواطن الفلسطيني 

تحديدا في مجال البنى التحتية التي تنعكس مشاريعها على حياته اليومية.
المحلية  الهيئات  وإقراض  تطوير  وصندوق  المحلي  الحكم  وزارة  بين  المشترك  للعمل  وتجسيداً 
كافة  وجود  وراء  من  األسمى  الهدف  كونه  له  الخدمات  أفضل  وتقديم  شعبنا،  أبناء  لخدمة 
خدمات  مركز  ”دليل  أيديكم  بين  نضع  أن  رأينا  المحلي،  الحكم  قطاع  في  العاملة  المؤسسات 
الجمهور“ لتعريف الجمهو بكافة الخدمات المقدمة من البلدية ومسار سير العمل داخل البلدية 

واإلطار الزمني المطلوب من أجل إتمام الخدمة المحددة.
لتحسين  ومتنوعة  خالقة  عديدة  طرق  دوما  هناك  وأن  حدود  له  ليس  التطوير  بأن  منا  وإيماناً 
العالمية  الطرق  بأحدث  وتطويرها  الخدمات  تحسين  وكذلك  الفلسطيني  المواطن  مع  التواصل 
خدمات  مركز  إنشاء  المهم  من  كان  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصال  أدوات  كافة  باستخدام 
الجمهور هو  الحديثة. فالهدف من مركز خدمات  اإللكترونية  البلدية  نحو  أولى  الجمهور كخطوة 
تقليل الوقت والبيروقراطية عند تقديم الخدمة وتقليل اإلجراءات التي يقوم بها المواطن لمكاتب 

البلدية لالستفسار عن الخدمات والحصول على الخدمة المرجوة.
إن كل ما يقوم به صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية اليوم في مجال تعزيز قدرات البلديات 
هو من أجل احترام كرامة المواطن الفلسطيني واحترام وقته ومعاملته بأفضل الصور الممكنة 
من خالل تقليل عدد المراجعات للبلدية ما أمكن، حيث كان الهدف من إنشاء مركز خدمات الجمهور 
إيجاد نافذة واحدة للمواطن يتم من خاللها إنجاز كافة ما يريد من البلدية من معلومات ومعامالت 
المالية  والدائرة  التراخيص  دائرة  مثل  المختلفة  البلدية  دوائر  داخل  للتنّقل  الحاجة  دون  وخدمات 

وغيرها.
تحسين التواصل بين البلدية والمواطن الفلسطيني من خالل مركز خدمات الجمهور  وال شك أن 
البلدية  أداء  في  المحلي  المجتمع  ثقة  تعزيز  في  المواطن  فقط  وليس  أيضاً  البلدية  سيساعد 
على  البلدية  ديون  وتقليل  الجباية  على  مباشر  غير  بشكل  أيضاً  إيجاباً  سينعكس  وبالتأكيد 
المواطنين، حيث يعتبر هذا التواصل أحد أهم المتطلبات نحو المسائلةالمجتمعية  وتعزيز الحوكمة 

ومبادىء الحكم الرشيد.
بناء على ما سبق، فإنه من دواعي سرورنا أن نقدم لكم هذا الدليل الستخدامه كمرجع ومرشد 
بالخدمات  يتعّلق  فيما  البلديات  بلدية من  االعتبار خصوصية كل  بعين  آخذين  وللموطنين،  للبلدية 

المقدمة لجمهورها الكريم.

مع اطيب التحيات
صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

كلمة 
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رئيس بلدية الزوايدة

عليه  الله  صلى  محمد  سيدنا  المرسلين  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  الله  الحمد 
وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

بلدية الزوايدة نحو تطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور من أجل التسهيل  في إطار سعي 
اإلجراءات  لتسهيل  الدليل  هذا  اصدار  يأتي  الخدمة  على  الحصول  في  المواطنين  اإلخوة  على 
تقديم  المطلوبة  للحصول على الخدمات وفق اإلجراءات المتبعة حيث يشرح هذا الدليل كيفية 
واختصار  أقل عمليات ممكنة  المعاملة وذلك في  إلنجاز  الالزم  والوقت  الجهة  ويحدد  المعاملة 

للجهد المبذول لتحقيق افضل االنجازات .
البلدية  تقديم خدماتها للمواطنين من خالل كافة أقسام  تزال مستمرة في  البلدية كانت وال  إن 
وتذليل  المواطنين  على  للتسهيل  جاهدين  نعمل  إننا  الجمهور،  خدمة  وحدة  فيها  بما  المختلفة 
كافة العقبات التي تواجههم كل ذلك في سبيل اإلرتقاء ورفع إمكانات البلدية لتحقيق األهداف 
لتعريف  الدليل  هذا  بإصدار  قمنا  الغاية  ولهذه   ، الكترونية  للبلدية  للوصول  المرجوة  والغايات 
المتبعة في كافة األقسام  للحصول على  البلدية واإلجراءات  تقدمها  التي  بالخدمات  المواطن 

الخدمة في أسرع وقت ممكن .
نأمل أن يكون قلم الجمهور في حلته الجديدة والتغيير في آليات العمل نقلة نوعية ورافعة نحو 
فاعلة  مجتمعية  وبمشاركة  وعاملين  أقسام  ورؤساء  بلدي  كمجلس  أهداف  من  إليه  نصبو  ما 

ومتكاملة .
وأود أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا الدليل وأخص بالذكر صندوق 

تطوير وإقراض الهيئات المحلية  وكافة العاملين لتعاونهم ودعمهم المستمر لنا .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس بلدية الزوايدة
أ.سامي أبو محيسن

كلمة 
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دليل الخدمات 2022

AL Zawaida
الزوايدة

المساحة

عدد السكان

7200 دونم

طول شاطئ البحر
3000م

30,000 نسمة
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نبذة عامة عن مدينة الزوايدة
الشمال  من  يحدها  بفلسطين,  غزة  بقطاع  الوسطى  المحافظة  قلب  في  الزوايدة  مدينة  تقع 
النصيرات ومن الجنوب دير البلح ومن الشرق شارع صالح الدين ومن الغرب البحر األبيض المتوسط 

حيث تمتلك المدينة عليه احد أجمل الشواطئ في قطاع غزة بطول 3000 م.

الزوايدة  يبلغ إجمالي مساحة مدينة 
 30 7200 دونم و يسكنها ما يقارب 
العدد  هذا  يتزايد  حيث  نسمة,  ألف 
بسبب  فقط  ليس  سريعة  بوتيرة 
النمو الطبيعي لعدد السكان بل ألن 
العديد  الزوايدة أضحت وجهة  مدينة 
كمالذ  غزة  قطاع  في  السكان  من 
في  العالي  السكاني  االكتظاظ  من 
بلدية  بدأت مهام  مدنهم, و من هنا 
أن  تبين  حيث  التنامي  في  الزوايدة 
الخدماتي  األداء  لتطوير  هناك حاجة 
للبلدية من منح الخدمات المقدمة و 
تنموية  مشاريع  لتنفيذ  تمويل  توفير 
لتطوير  المشاريع  على  واإلشراف 
المقدمة  الخدمات  وزيادة 

للمواطنين
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نبذة عن بلدية الزوايدة 

أهداف المؤسسة 

البلدي الجديد لتطوير الخدمات المقدمة و  1978, ويسعى المجلس  الزوايدة عام  أنشئت بلدية 
لتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين.

ومن الخدمات األساسية التي تقدمها البلدية للمواطنين هي توفير مياه الشرب و توزيعها على 
كامل محيط المنطقة باإلضافة إلى خدمة الصرف الصحي. كما أن البلدية مسئولة عن قطاعات 
الصحة و البيئة والحرف و الحدائق إلى جانب الدور األساسي لها في قطاعي التنظيم و البناء و 

تحقيق المخطط الهيكلي لمدينة الزوايدة.

1- تحسين الوضع االجتماعي و البيئي ألفراد المجتمع المحلي.
البحث عن مصادر  و  الزوايدة  تهم  التي  التطويرية  و  المستقبلية  الخطط  إعداد   -2

التمويل المناسب لها .
3- توفير الخدمات األساسية من مياه و صرف صحي للمواطنين .

4- تطوير المنطقة و تطبيق المخطط الهيكلي و تحسين الخدمات األساسية فيها.
5- العمل على إنشاء و تنفيذ المشاريع التنموية و التطويرية بالبلدية.



AL Zawaida
الزوايدة
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قسم احلرف والصناعات
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وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الصحة والبيئة والحرف 

2 يوم عمل

150 شيكل

تنازل عن رخصة
حرف وصناعات

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب تنازل عن رخصة حرف وصناعات.
فحص الطلب والمتأخرات من قبل الجباية.

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم  .
فحص الطلب في قسم الصحة والبيئة والحرف.

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني
إجراء الكشف الميداني للفحص والمعاينة من قبل قسم الصحة والبيئة والحرف.

اتخاذ القرار من قبل قسم التنظيم  .
دفع رسوم التنازل عن الحرفة والمستحقات.

إعالم المواطن بإتمام المعاملة.
اعالم قسم المساحة و GIS بالعملية.

أرشفة الطلب.

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم  

المستشار القانوني

الصحة والبيئة والحرف

طلب تنازل عن رخصة حرف وصناعات

صورة الهوية للطرفين

أوراق الملكية
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وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الصحة والبيئة والحرف 

2 يوم عمل

20 شيكل

إغالق ملف
حرف وصناعات

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب إغالق ملف حرف وصناعات
فحص الطلب والمتأخرات من قبل الجباية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم  
فحص الطلب في قسم الصحة والبيئة والحرف

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي
اتخاذ القرار من قبل قسم التنظيم  

دفع رسوم إغالق ملف الحرفة والمستحقات
إعالم المواطن بإتمام المعاملة

اعالم قسم المساحة و GIS بالعملية
أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم  

المستشار القانوني

الصحة والبيئة والحرف 

طلب إغالق ملف حرف وصناعات

صورة الهوية

أوراق الملكية
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وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الصحة والبيئة والحرف 

2 يوم عمل

ال يوجد

إغالق ملف
الفتات إعالنية

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب إغالق ملف الفتات إعالنية
فحص الطلب والمتأخرات من قبل الجباية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم  
فحص الطلب في قسم الصحة والبيئة والحرف

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني
اتخاذ القرار من قبل قسم التنظيم  

دفع رسوم التنازل عن الحرفة والمستحقات
إعالم المواطن بإتمام المعاملة

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم  

المستشار القانوني

الصحة والبيئة والحرف

طلب إغالق ملف الفتات إعالنية

صورة الهوية

أوراق الملكية
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وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الصحة والبيئة والحرف 

2 يوم عمل

50 شيكل

إصدار بدل فاقد
رخصة حرف صناعات

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب إصدار بدل فاقد رخصة حرف وصناعات
فحص الطلب والمتأخرات من قبل الجباية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم  
فحص الطلب في قسم الصحة والبيئة والحرف

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني
اتخاذ القرار من قبل قسم التنظيم  

دفع رسوم إصدار بدل فاقد رخصة الحرفة والمستحقات
إعالم المواطن بإتمام المعاملة وتسليمه بدل فاقد رخصة الحرف والصناعات

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

المستشار القانوني

الصحة والبيئة والحرف

طلب إصدار بدل فاقد رخصة حرف وصناعات

صورة الهوية

أوراق الملكية
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وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الصحة والبيئة والحرف 

3 يوم عمل

50 شيكل

إصدار تجديد رخصة
حرف صناعات

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب تجديد رخصة حرف وصناعات
فحص الطلب والمتأخرات من قبل الجباية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم  
فحص الطلب في قسم  الصحة والبيئة والحرف

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني
اتخاذ القرار من قبل قسم التنظيم  

دفع رسوم تجديد رخصة الحرفة والمستحقات
إعالم المواطن بإتمام المعاملة وتسليمه تجديد رخصة الحرف والصناعات

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم  

المستشار القانوني

الصحة والبيئة والحرف

طلب تجديد رخصة حرف وصناعات

صورة الهوية

أوراق الملكية



1 6
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الصحة والبيئة والحرف 

3 يوم عمل

50 شيكل

تركيب الفتات
إعالنية

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب تركيب الفتات إعالنية
فحص الطلب والمتأخرات من قبل الجباية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم  
فحص الطلب في قسم الصحة والبيئة والحرف

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني
اتخاذ القرار من قبل قسم التنظيم  

دفع رسوم تركيب الفتات إعالنية
إعالم المواطن بإتمام المعاملة

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم  

المستشار القانوني

 الصحة والبيئة والحرف

طلب تركيب الفتات إعالنية

صورة الهوية

أوراق الملكية



1 7
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الصحة والبيئة والحرف 

2 يوم عمل

150 شيكل

تغيير ملكية
صاحب الحرفة

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب تغيير ملكية صاحب الحرفة
فحص الطلب والمتأخرات من قبل الجباية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم 
فحص الطلب في قسم الصحة والبيئة والحرف

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وقانونية المستندات المقدمة وإبداء الرأي
اتخاذ القرار من قبل قسم التنظيم

دفع رسوم تغيير ملكية صاحب الحرفة
إعالم المواطن بإتمام المعاملة

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

الصحة والبيئة والحرف

طلب تغيير ملكية صاحب الحرفة

صورة الهوية

أوراق الملكية



1 8
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الصحة والبيئة والحرف 

7 يوم عمل

50 شيكل

رخصة حرف
وصناعات

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب رخصة حرف وصناعات
فحص الطلب والمتأخرات من قبل الجباية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم
فحص الطلب في قسم الصحة والبيئة والحرف

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني ومدى قانونية المستندات المقدمة
اتخاذ القرار من قبل قسم التنظيم

دفع رسوم رخصة الحرفة والمستحقات
إعالم المواطن بإتمام المعاملة وتسليمه رخصة الحرف والصناعات

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

الصحة والبيئة والحرف

طلب رخصة حرف وصناعات

صورة الهوية

أوراق الملكية



1 9
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة



2 0
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

الدائرة الفنية



2 1
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

2 يوم عمل

20 شيكل

طلب إفادة
تنظيم – عام

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب إفادة تنظيم – عام
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية وتسليم المواطن كشف بالمتأخرات

تقسيط المتأخرات في حال عدم القدرة على السداد
فحص الطلب من قبل قسم التنظيم

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني
الكشف الميداني من قبل قسم التنظيم في حال تطلب األمر

تحصيل رسوم طلب اإلفادة
في حال الموافقة إصدار اإلفادة من قبل قسم العالقات العامة .

تسليم اإلفادة للمواطن
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

العالقات العامة

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

طلب إفادة تنظيم – ال مانع من البناء



2 2
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

9 يوم عمل

50 شيكل

طلب الحصول على
خدمات مبنى شاليه

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب الحصول على خدمات مبنى شاليه
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية وتسليم المواطن كشف بالمتأخرات

تقسيط المتأخرات في حال عدم القدرة على السداد
فحص الطلب من قبل قسم التنظيم

فحص الطلب من قبل المساحة
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني

فحص الطلب من قبل الصحة والبيئة والحرف
فتح معاملة تنظيم لمبنى شاليه بقسم التنظيم 

الكشف الميداني من قبل قسم التنظيم في حال تطلب االمر 
الحصول على موافقة اللجنة الفنية 

الحصول  على موافقة اللجنة المحلية 
احتساب رسوم المساهمة التطوير و البناء قسم التنظيم

عمل التعهدات الالزمة المستشار القانوني
تنفيد الطلب من قبل قسم المياه للحصول على خدمات مياه

تنفيد الطلب من قبل قسم التنظيم للحصول على عدم ممانعة كهرباء
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قسم المالية                              قسم التنظيم قلم الجمهور 

رئيس البلدية                              الصحة والبيئة والحرف المستشار القانوني 

طلب الحصول على خدمات مبنى شاليه

صورة الهوية

أوراق الملكية



2 3
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

2 يوم عمل

20 شيكل

طلب
شهادة مواصالت 

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب الحصول على الشهادة
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية وتسليم المواطن كشف بالمتأخرات

GISفحص الطلب من قبل قسم التنظيم والمساحة و
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني

فحص الطلب واتخاذ القرار من قبل رئيس البلدية أو من ينوب عنه
تحصيل رسوم الطلب وإعالم المواطن بالموافقة

تنفيذ الطلب من قبل العالقات العامة
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

GIS قسم المساحة

رئيس البلدية

العالقات العامة

الصحة والبيئة والحرف 

شهادة مواصالت(تحديد الموقع)

صورة الهوية

أوراق الملكية



2 4
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

GIS الدائرة الفنية-قسم المساحة

2 يوم عمل

300 شيكل

طلب تحديد
شارع هيكلي 

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب الحصول على تحديد شارع هيكلي
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية وتسليم المواطن كشف بالمتأخرات

تقسيط المتأخرات في حال عدم القدرة على السداد
فحص الطلب من قبل قسم التنظيم

فحص الطلب من قبل المساحة
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني

فحص الطلب من قبل الصحة و البيئة والحرف
فحص الطلب واتخاذ القرار من قبل رئيس البلدية أو من ينوب عنه

تحصيل رسوم الطلب وإعالم المواطن بالموافقة
تنفيذ الطلب من قبل المساحة
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

GIS قسم المساحة

رئيس البلدية

الصحة والبيئة والحرف

طلب تحديد شارع هيكلي: تحديد موقع

صورة الهوية

أوراق الملكية



2 5
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

7 يوم عمل

اليوجد

طلب رخصة 
إضافة لبناء قائم

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب الحصول رخصة إضافة بناء طوابق
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية وتسليم المواطن كشف بالمتأخرات

تقسيط المتأخرات في حال عدم القدرة على السداد
فحص الطلب من قبل قسم التنظيم

إجراء كشف ميداني من قبل الهندسة والتنظيم و فتح معاملة تنظيم بالخصوص
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي

الحصول على موافقة اللجنة الفنية
الحصول على موافقة اللجنة المحلية

تحصيل رسوم الطلب وإعالم المواطن بالموافقة
تنفيذ الطلب من قبل قسم التنظيم

إعالم المواطن بإتمام العملية
أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

رئيس البلدية

طلب رخصة إضافة طوابق ( تعلية )

صورة الهوية

أوراق الملكية



2 6
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

4 يوم عمل

30 شيكل

طلب احتساب ضريبة
التحسين الشرفية

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب الحصول احتساب ضريبة التحسين الشرفية
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية وتسليم المواطن كشف بالمتأخرات

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم
فحص الطلب من قبل المساحة وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل الصحة والبيئة والحرف وإبداء الرأي

فحص الطلب واتخاذ القرار من قبل رئيس البلدية أو من ينوب عنه
تحصيل رسوم الطلب وإعالم المواطن بالموافقة

تنفيذ الطلب من قبل قسم التنظيم
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

رئيس البلدية

الصحة والبيئة والحرف

طلب احتساب ضريبة التحسين الشرفية

صورة الهوية

أوراق الملكية



2 7
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

7 يوم عمل

300 شيكل

طلب إذن ترميم

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب إذن ترميم
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية وتسليم المواطن كشف بالمتأخرات

تقسيط المتأخرات في حال عدم القدرة على السداد
فحص الطلب من قبل قسم التنظيم والمساحة واصدار بيان شروط تنظيمية .
إجراء كشف ميداني من قبل قسم التنظيم و فتح معاملة تنظيم بالخصوص

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي
الحصول على موافقة اللجنة الفنية

الحصول على موافقة اللجنة المحلية
تحصيل رسوم الطلب وإعالم المواطن بالموافقة

تنفيذ الطلب من قبل قسم التنظيم
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

GIS المساحةو

قسم المالية

رئيس البلدية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

طلب إذن ترميم
صورة الهوية

أوراق الملكية



2 8
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

7 يوم عمل

100 شيكل

طلب إذن هدم بناء

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب إذن هدم بناء
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية وتسليم المواطن كشف بالمتأخرات

تقسيط المتأخرات في حال عدم القدرة على السداد
فحص الطلب من قبل قسم التنظيم

إجراء كشف ميداني من قبل قسم التنظيم .
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي

فحص الطلب من قسم المساحة .
تحصيل رسوم الطلب وإعالم المواطن بالموافقة

إعالم المواطن بإتمام العملية
أرشفة الطلب

قلم الجمهور

GIS المساحة و

قسم المالية

رئيس البلدية

قسم التنظيم

المستشار القانوني 

طلب إذن هدم بناء

صورة الهوية

أوراق الملكية



2 9
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

4 يوم عمل

50 شيكل

طلب إزالة
تعديات في الشارع

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب إزالة تعديات في الشارع
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية وتسليم المواطن كشف بالمتأخرات

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم و عمل كشف تنظيمي
فحص الطلب من قبل المساحة وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل الصحة والبيئة والحرف وإبداء الرأي

فحص الطلب واتخاذ القرار من قبل رئيس البلدية أو من ينوب عنه
تحصيل رسوم الطلب وإعالم المواطن بالموافقة

تنفيذ الطلب من قبل قسم التنظيم
إعالم المواطن بإتمام العملية

اعالم قسم المساحة GIS  بالعملية
أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

GIS قسم المساحة

رئيس البلدية

الصحة والبيئة والحرف

طلب إزالة تعديات في الشارع
صورة الهوية

أوراق الملكية



3 0
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

GIS الدائرة الفنية-قسم المساحة

7 يوم عمل

300 شيكل

طلب بيان
شروط تنظيمية

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب بيان شروط تنظيمية
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية وتسليم المواطن كشف بالمتأخرات

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم
فحص الطلب من قبل المساحة وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل الصحة والبيئة والحرف وإبداء الرأي

فحص الطلب واتخاذ القرار من قبل رئيس البلدية أو من ينوب عنه
تحصيل رسوم الطلب وإعالم المواطن بالموافقة

تنفيذ الطلب من قبل المساحة
إعالم المواطن بإتمام العملية وتسليمه بيان الشروط التنظيمية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

رئيس البلدية

الصحة والبيئة والحرف

طلب بيان شروط تنظيمية

صورة الهوية

أوراق الملكية



3 1
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

2 يوم عمل

20 شيكل

طلب تصديق
مخطط بناء أو موقع

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب تصديق مخطط بناء .
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية وتسليم المواطن كشف بالمتأخرات

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم
فحص الطلب من قبل المساحة وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل الصحة والبيئة والحرف وإبداء الرأي

فحص الطلب واتخاذ القرار من قبل رئيس البلدية أو من ينوب عنه
تحصيل رسوم الطلب وإعالم المواطن بالموافقة

تنفيذ الطلب من قبل قسم التنظيم
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

رئيس البلدية

الصحة والبيئة والحرف

طلب تصديق مخططات هندسية للبناء

صورة الهوية
أوراق الملكية



3 2
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

3 يوم عمل

100 شيكل

طلب تعديل
مخطط بناء

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب تعديل مخطط بناء
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية وتسليم المواطن كشف بالمتأخرات

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل الصحة والبيئة والحرف وإبداء الرأي
فحص الطلب واتخاذ القرار من قبل رئيس البلدية أو من ينوب عنه

تحصيل رسوم الطلب وإعالم المواطن بالموافقة
تنفيذ الطلب من قبل قسم التنظيم

إعالم المواطن بإتمام العملية
أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

رئيس البلدية

الصحة والبيئة والحرف

طلب تعديل مخطط بناء

صورة الهوية

أوراق الملكية



3 3
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

9 يوم عمل

300 شيكل

مشروع تقسيم
لغايات السكن

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب مشروع تقسيم لغايات السكن
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية وتسليم المواطن كشف بالمتأخرات

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم و فتح معاملة تنظيم بالخصوص
فحص الطلب من قبل المساحة وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل الصحة والبيئة والحرف  وإبداء الرأي

فحص الطلب من اللجنة الفنية وإبداء الرأي
فحص الطلب واتخاذ القرار من قبل رئيس البلدية أو من ينوب عنه

تنفيذ الطلب من قبل قسم التنظيم
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

رئيس البلدية

الصحة والبيئة والحرف

GIS المساحة و

طلب مشروع تقسيم لغايات السكن

صورة الهوية
أوراق الملكية



3 4
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

7 يوم عمل

ال يوجد

طلب تقليص
اإلرتدادات

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب تقليص ارتدادات
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم والمساحة
فحص الطلب من قبل المساحة وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل الصحة والبيئة والحرف وإبداء الرأي

فحص الطلب من اللجنة الفنية وإبداء الرأي
فحص الطلب واتخاذ القرار من قبل اللجنة الفنية واللجنة المحلية أو رئيس البلدية .

تنفيذ الطلب من قبل قسم المساحة .
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

رئيس البلدية

الصحة والبيئة والحرف

طلب تقليص ارتدادات

صورة الهوية

أوراق الملكية



3 5
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

7 يوم عمل

100 شيكل

طلب تنازل عن
ملف تنظيم

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب تنازل عن ملف تنظيم
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل الصحة والبيئة والحرف وإبداء الرأي
فحص الطلب قسم المساحة و عمل بيان شروط تنظيمية

فحص الطلب من قسم التنظيم والكشف الميداني وإبداء الرأي
فحص الطلب واتخاذ القرار من قبل رئيس البلدية أو من ينوب عنه

تحصيل رسوم التنازل عن ملف التنظيم
تنفيذ طلب التنازل

إعالم المواطن بإتمام العملية
اعالم قسم المساحة و GIS  بالعملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

رئيس البلدية

الصحة والبيئة والحرف

طلب تنازل عن ملف تنظيم

صورة الهوية

أوراق الملكية



3 6
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

9 يوم عمل

300 شيكل

طلب رخصة بناء
على أرض خالية

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب إذن بناء على أرض خالية
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم و فتح معاملة التنظيم بالخصوص
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل الصحة و البيئة والحرف وإبداء الرأي
فحص الطلب وإبداء الرأي من قبل قسم المساحة و ارفاق بيان الشروط التنظيمي

فحص الطلب واتخاذ القرار من قبل رئيس البلدية أو من ينوب عنه
الحصول على موافقة اللجنة الفنية 

الحصول على موافقة اللجنة المحلية 
احتساب الرسوم المطلوبة قسم التنظيم

عمل التعهدات الالزمة
تحصيل الرسوم المطلوبة

إعالم المواطن بإتمام العملية
أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

رئيس البلدية

الصحة و البيئة والحرف

GIS المساحة و

طلب ادن بناء على أرض خالية

صورة الهوية

أوراق الملكية



3 7
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية –قسم المساحة
GIS و

1 يوم عمل

ال يوجد

طلب تحديد رقم
الشارع و رقم المبنى 

و الرمز البريدي

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب تحديد رقم الشارع و رقم المبنى و الرمز البريدي
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية

GIS فحص الطلب من قبل المساحة و
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية 

GIS المساحة و

رئيس البلدية

رقم  و  الشارع  رقم  تحديد  طلب 

المبنى و الرمز البريدي

صورة الهوية

أوراق الملكية



3 8
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

2 يوم عمل

40 شيكل

طلب عدم
ممانعة كهرباء

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب عدم ممانعة كهرباء
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل الصحة والبيئة والحرف وإبداء الرأي
فحص الطلب واتخاذ القرار من قبل رئيس البلدية أو من ينوب عنه

تحصيل الرسوم عن الطلب
إصدار عدم ممانعة الكهرباء وتسليمها للمواطن

إعالم المواطن بإتمام العملية
أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

رئيس البلدية

الصحة والبيئة والحرف

طلب عدم ممانعة كهرباء

صورة الهوية

أوراق الملكية



3 9
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة
رســـوم الطلـــــب

9 يوم عمل

ال يوجد

طلب فتح
شارع هيكلي

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب فتح شارع هيكلي
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم وإبداء الرأي
GIS  فحص الطلب من قبل المساحة

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل الصحة والبيئة والحرف وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل قسم المشاريع إلعداد تقرير بالموازنة المطلوبة
فحص الطلب واتخاذ القرار من قبل رئيس البلدية أو من ينوب عنه

إعالم المواطن بالرد على موضوع فتح الشارع الهيكلي
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

GIS قسم المساحة و

رئيس البلدية

الصحة والبيئة والحرف

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

طلب فتح شارع هيكلي

صورة الهوية

أوراق الملكية



4 0
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

14 يوم عمل

50 شيكل

طلب فتح
ملف تنظيم

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب فتح ملف تنظيمي
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم وإبداء الرأي و فتح معاملة تنظيم بالخصوص
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل الصحة والبيئة والحرف وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل المساحة وإبداء الرأي و ارفاق بيان الشروط التنظيمي

الحصول الموافقة اللجنة الفنية
الحصول موافقة اللجنة المحلية

احتساب الرسوم المطلوبة (قسم التنظيم)
عمل التعهدات الالزمة (المستشار القانوني)

إعالم المواطن بالموافقة على موضوع فتح ملف التنظيم
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

GIS المساحة  و

قسم المالية

رئيس البلدية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

الصحة والبيئة والحرف

طلب فتح ملف تنظيم

صورة الهوية

أوراق الملكية



4 1
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة
رســـوم الطلـــــب

14 يوم عمل

50 شيكل

طلب بناء سور

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب فتح ملف تنظيمي
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم وإبداء الرأي و فتح معاملة تنظيم بالخصوص
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل الصحة والبيئة والحرف وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل المساحة وإبداء الرأي و ارفاق بيان الشروط التنظيمي

الحصول الموافقة اللجنة الفنية
الحصول موافقة اللجنة المحلية

احتساب الرسوم المطلوبة (قسم التنظيم)
عمل التعهدات الالزمة (المستشار القانوني)

إعالم المواطن بإتمام العملية
أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

رئيس البلدية

الصحة والبيئة والحرف

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

طلب بناء سور

صورة الهوية

أوراق الملكية



4 2
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية-قسم التنظيم 

14 يوم عمل

50 شيكل

طلب بناء مؤقت

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب فتح ملف تنظيمي
فحص الطلب والمتأخرات من قبل المالية

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم وإبداء الرأي و فتح معاملة تنظيم بالخصوص
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل الصحة والحرف والمهن وإبدار الرأي
فحص الطلب من قبل المساحة وإبداء الرأي و ارفاق بيان الشروط التنظيمي

الحصول الموافقة اللجنة الفنية
الحصول موافقة اللجنة المحلية

احتساب الرسوم المطلوبة (قسم التنظيم)
عمل التعهدات الالزمة (المستشار القانوني

إعالم المواطن بإتمام العملية
أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المالية

قسم التنظيم

المستشار القانوني

GIS المساحة و

رئيس البلدية

الصحة والبيئة والحرف

طلب معاملة بناء مؤقت

صورة الهوية

أوراق الملكية



4 3
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة



4 4
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

املياه والصرف الصحي



4 5
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية -قسم المياه
والصرف الصحي

1.5 يوم عمل

ال يوجد

شكاوي عامة
– مياه

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم شكوى عامة – مياه وصرف صحي 
فحص الشكوى في قسم المياه والصرف الصحي

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي
اتخاذ االجراء المناسب بخصوص الشكوى من قبل قسم المياه والصرف الصحي

إعالم المواطن بإتمام العملية
أرشفة الشكوى

قلم الجمهور

قسم المياه والصرف الصحي

المستشار القانوني

كتاب بموضوع الشكوى

األوراق المدعمة لموضوع الشكوى



وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية -قسم المياه
والصرف الصحي

1.5 يوم عمل

360 شيكل

اشتراك مياه
إضافي

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب اشتراك مياه إضافي
فحص الطلب من قبل المالية وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي وقانونية األوراق المقدمة

تحصيل رسوم االشتراك اإلضافي للمياه والمستحقات
تركيب اشتراك المياه اإلضافي من قبل قسم المياه والصرف الصحي

إعالم المواطن بإتمام العملية
اعالم قسم المساحة و GIS بالعملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المياه والصرف الصحي

المستشار القانوني

قسم المالية

قسم التنظيم

طلب اشتراك مياه إضافي
صورة الهوية

أوراق الملكية

4 6
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة



4 7
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية -قسم المياه
والصرف الصحي

2 يوم عمل

720 شيكل

اشتراك
مياه جديد

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب اشتراك مياه جديد
فحص الطلب من قبل المالية وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل قسم التنظيم وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي وقانونية األوراق المقدمة

تحصيل رسوم االشتراك الجديد للمياه والمستحقات
تركيب اشتراك المياه الجديد من قبل قسم المياه والصرف الصحي

إعالم المواطن بإتمام العملية
اعالم قسم المساحة و  GIS  بالعملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المياه والصرف الصحي

المستشار القانوني

قسم المالية

قسم التنظيم

طلب اشتراك مياه جديد
صورة الهوية

أوراق الملكية



وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية -قسم المياه
والصرف الصحي

1.5 يوم عمل

50 شيكل

التنازل عن
اشتراك مياه

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب تنازل عن اشتراك مياه
فحص الطلب من قبل قسم المياه والصرف الصحي

فحص الطلب من قبل المالية وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل قسم التظيم وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي وقانونية األوراق المقدمة
تحصيل رسوم التنازل عن اشتراك المياه والمستحقات

تعديل بيانات االشتراك من قبل قسم المياه والصرف الصحي
إعالم المواطن بإتمام العملية

اعالم قسم المساحة و GIS بالعملية
أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المياه والصرف الصحي

المستشار القانوني

قسم المالية

قسم التنظيم

طلب تنازل عن اشتراك مياه
صورة الهوية

أوراق الملكية

4 8
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة



4 9
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية -قسم المياه
والصرف الصحي

1.5 يوم عمل

30 شيكل

إيقاف مؤقت
الشتراك مياه

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب إيقاف مؤقت الشتراك مياه
فحص الطلب من قبل قسم المياه والصرف الصحي

فحص الطلب من قبل المالية وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل قسم التنظيم وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي وقانونية األوراق المقدمة
تحصيل رسوم إيقاف مؤقت الشتراك المياه والمستحقات

إيقاف االشتراك بشكل مؤقت من قبل قسم المياه والصرف الصحي
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المياه والصرف الصحي

المستشار القانونية

قسم المالية

قسم التنظيم

طلب إيقاف مؤقت الشتراك مياه

صورة الهوية

أوراق الملكية



وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية -قسم المياه
والصرف الصحي

1.5 يوم عمل

50 شيكل

إيقاف نهائي
الشتراك مياه

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب إيقاف نهائي الشتراك مياه
فحص الطلب من قبل قسم المياه والصرف الصحي

فحص الطلب من قبل المالية وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل قسم التنظيم وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي وقانونية األوراق المقدمة
تحصيل رسوم إيقاف نهائي الشتراك المياه والمستحقات

إيقاف االشتراك بشكل نهائي من قبل قسم المياه والصرف الصحي
إعالم المواطن بإتمام العملية

اعالم قسم المساحة و GIS  بالعملية
أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المياه والصرف الصحي

المستشار القانوني

قسم المالية

قسم التنظيم

طلب إيقاف نهائي الشتراك مياه

صورة الهوية

أوراق الملكية

5 0
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة



5 1
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية -قسم المياه
والصرف الصحي

1.5 يوم عمل

ال يوجد

طلب مياه - عام

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب عام – مياه وصرف صحي 
فحص الطلب من قبل قسم المياه والصرف الصحي

فحص الطلب من قبل المالية وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل قسم التنظيم وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي وقانونية األوراق المقدمة
تحصيل رسوم الطلب

االستجابة لطلب المواطن
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المياه والصرف الصحي

المستشار القانوني

قسم المالية

قسم التنظيم

طلب عام - مياه
صورة الهوية

أوراق الملكية



وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية -قسم المياه
والصرف الصحي

2 يوم عمل

30 شيكل

تغيير عداد مياه

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب تغيير عداد مياه
فحص الطلب من قبل قسم المياه والصرف الصحي

فحص الطلب من قبل المالية وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل قسم التنظيم وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي وقانونية األوراق المقدمة
تحصيل رسوم الطلب وتسليم العداد لقسم المياه من قبل المواطن إلعتماده

تغيير عداد المياه من قبل قسم المياه والصرف الصحي
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المياه والصرف الصحي

المستشار القانوني

قسم المالية

قسم التنظيم 

طلب تغيير عداد مياه
صورة الهوية

أوراق الملكية

5 2
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة



5 3
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية -قسم المياه
والصرف الصحي

2 يوم عمل

ال يوجد

زيادة قطر
اشتراك مياه

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب زيادة قطر اشتراك مياه
فحص الطلب من قبل قسم المياه والصرف الصحي

فحص الطلب من قبل المالية وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل قسم التنظيم وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي وقانونية األوراق المقدمة
تحصيل رسوم فرق القطر ( المطلوب بالنسبة للحالي )

تنفيذ الطلب وزيادة قطر اشتراك المياه من قبل قسم المياه والصرف الصحي
إعالم المواطن بإتمام العملية

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المياه والصرف الصحي

المستشار القانوني

قسم المالية

قسم التنظيم 

طلب زيادة قطر اشتراك مياه
صورة الهوية

أوراق الملكية



وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة

رســـوم الطلـــــب

الدائرة الفنية -قسم المياه
والصرف الصحي

1.5 يوم عمل

50 شيكل

نقل اشتراك مياه

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب نقل اشتراك مياه
فحص الطلب من قبل قسم المياه والصرف الصحي

فحص الطلب من قبل المالية وإبداء الرأي
فحص الطلب من قبل قسم التنظيم وإبداء الرأي

فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي وقانونية األوراق المقدمة
تحصيل رسوم الطلب والمستحقات

تنفيذ الطلب ونقل اشتراك المياه من قبل قسم المياه والصرف الصحي
إعالم المواطن بإتمام العملية

اعالم قسم المساحة و GIS بالعملية
أرشفة الطلب

قلم الجمهور

قسم المياه والصرف الصحي

المستشار القانونية

قسم المالية

قسم التنظيم

طلب نقل اشتراك مياه
صورة الهوية

أوراق الملكية

5 4
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة



5 5
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة



5 6
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

الشكاوي والطلبات
واإلفادات



5 7
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة
رســـوم الطلـــــب

قلم الجمهور

2.5 يوم عمل

20 شيكل

إفادة عامة
– بلدية

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم طلب إفادة عامة - بلدية
فحص الطلب من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي

فحص الطلب من الشئون اإلدارية وإبداء الرأي
فحص الطلب والمتأخرات والمستحقات من قبل المالية وإبداء الرأي

إجراء الكشف الميداني من قسم التنظيم في حال الحاجة لذلك
فحص الطلب من قبل رئيس البلدية واتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض

إعالم المواطن بدفع رسوم اإلفادة
تحصيل الرسوم من قبل المالية

إصدار اإلفادة من قسم التنظيم وتسليمها للمواطن
إعالم المواطن بإتمام المعاملة

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

المستشار القانوني

الدائرة الفنية

قسم المالية

رئيس البلدية

الشئون اإلدارية

طلب إفادة عامة - بلدية



5 8
Municipality of Zawaida

بلدية الزوايدة

وقــت التنـفـيـــــذ

الوثائق المطلوبة الدائرة المختصة
رســـوم الطلـــــب

قلم الجمهور

1 يوم عمل

ال يوجد

شكوى عامة
– بلدية

خطوات التنفيذ

الدوائر ذات العالقة

تقديم الشكوى والمستندات المدعمة لموضوع الشكوى
فحص الشكوى من قبل المستشار القانوني وإبداء الرأي

فحص الشكوى من القسم المختص وإبداء الرأي
فحص الشكوى والمتأخرات والمستحقات من قبل المالية وإبداء الرأي

عمل الالزم من قبل الدائرة المعنية
إعالم المواطن بإتمام المعاملة

أرشفة الطلب

قلم الجمهور

المستشار القانوني

الدائرة المعنية

قسم المالية

كتاب الشكوى
األوراق المدعمة لموضوع الشكوى




