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      نلفتتتتتتة عإلايتتتتتتة اينتتتتتتنة الاتتتتتتنا إلي   لتتتتتت   ن   تتتتتترا ا

معاملتتتتتة مبتتتتتد  متتتتت  مررتتتتته نتتتتتدما  ال ا تتتتتن   مإل  تتتتت  

فتتتتتتتت  نفتتتتتتتتح الاررتتتتتتتته    ن ال ا تتتتتتتتة  لتتتتتتتت  مرا عتتتتتتتتة 

  ائتتتتتتتتتر البلديتتتتتتتتتة   التتتتتتتتت  ل ايتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتدما  ال تتتتتتتتت  

 ي  ني ا هذا الدليل.

  ال صتتتتتتتنر علتتتتتتت  بتتتتتتترا ة الذمتتتتتتتة    الن تتتتتتتنر ل ستتتتتتتنية

ي قتتتتتتد   ماليتتتتتتة هتتتتتتن م كلتتتتتتة  لهامتتتتتت  لكتتتتتتل معاملتتتتتتة

 ب ا الانا   لل صنر عل     ندمة.

: متتتتتتت  الااكتتتتتتت   ن م طتتتتتتت    تتتتتتترا ا   م كلبتتتتتتتا  مالحظتتتتتتتة

 ال دمة لل عديل    ال غيير 
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 ة عبسان الكبيرةبلد

 الشععععرقية الناحيععععة وفععععي غعععع ة قطععععا  شععععر   جنععععو  فععععي الكبيععععرة عبسععععان بلععععدة تقععععع -
 األخضعععر الخععع  حعععدود علععع  وتقعععع ذاتهعععا المحافظعععة إداريعععا تتبعععع خعععانيونس لمحافظعععة

 شععععرقي محلععععي إحععععدا ي وخعععع (  79.80) شععععمالي محلععععي إحععععدا ي علعععع  1948 لعععععا 
  (. 78) البحر سطح عن وترتفع  ( 89.08)

 7025) نفوذهععععا دونععععم( ومسععععاحة 18000) حععععوالي الكبيععععرة عبسععععان مسععععاحة تبلعععع  -
 يععععععاد  معععععا أي( دونعععععم 6000) فهعععععي البلعععععدة فعععععي العمرانيعععععة المسعععععاحا  أمعععععا( دونعععععم

 )خععع  األخضعععر الخععع  الشعععما  معععن الكبيعععرة عبسعععان بلعععدة يحعععد حيععع  ؛وحعععدة( 5000)
 سعععهيا بنعععي بلعععدة الغعععر  ومعععن الجديعععدة عبسعععان بلعععدة الغربعععي الشعععما  ومعععن الهدنعععة(

 منطقعععععة الجنعععععو  ومعععععن"  القعععععرين قعععععا "  يعععععونس خعععععان بلعععععدة الغربعععععي الجنعععععو  ومعععععن
 بلععععدة الشععععر   ومععععن الهدنععععة( خعععع ) األخضععععر الخعععع  الشععععرقي الجنععععو  ومععععن الفخععععاري 

 .خ اعة
 تعععععد  وقععععد نسععععمة( 19344) إلعععع  2005 العععععا  فععععيبلعععع   البلععععدة سعععع ان عععععددإن  -

 ععععععععا  فعععععععي ويقعععععععدر(  نسعععععععمة 21000) 2006 الععععععععا  هععععععع ا فعععععععي السععععععع ان ععععععععدد
 (30000) الععععععع  2017سعععععععنة تقعععععععديرها وصعععععععل حتععععععع  ،(نسعععععععمة25000) 2010
 .نسمة
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 بلدية عبسان الكبيرة

 فععععي 1944 لسععععنة 23 رقععععم القععععر   ادارة قععععانون  ألح ععععا  الكبيععععرة عبسععععان منطقععععة اخضععععا  تعععم
 العععععا  االداري  الحععععاكم مععععن الموقععععع 1958 لسععععنة( 16) رقععععم قععععرار بموجعععع  15/11/1958

 قععععروي  مجلعععس تأسععععيس تعععم 1968 ععععا  سعععالم وفععععي أحمععععد حعععر  أركعععان فريعععع  غععع ة لقطعععا 
 خ اعععععة عبسععععان فععععي قععععروي  مجلععععس تأسععععيس بشععععأن االمععععر أح ععععا  بموجعععع  خ اعععععة عبسععععان

 تأسعععيس منععع  رؤسعععا  4 المجلعععس ادارة علععع  تعاقععع  .1968 لسعععنة 176 رقعععم( غععع ة قطعععا )
 تشععععع يل تعععععم حيععععع  1996 ععععععا  ج بلديعععععة الععععع  القعععععروي  المجلعععععس تحويعععععل تعععععم مجلععععس، أو 

 وفععععي العععععا لي، التمثيععععل أسععععا  علعععع  عضععععو 12 بعععععدد 4/11/1996 فععععي البلععععدي المجلععععس
 علععععع  بنعععععا  وذلععععع    بلديعععععة الععععع  ج بلديعععععة معععععن البلديعععععة تصعععععنيف تععععععديل تعععععم 2003 ععععععا 

 انتخابعععععا  أو  اجريععععع  1/5/2005 فعععععي. البلديعععععة تصعععععنيف لرفعععععع اجريععععع  التعععععي الدراسعععععا 
 الح ععععم وزارة تصععععنيف حسعععع  البلديععععة تصععععنف.   عضععععوا   13 بعععععدد البلععععدي المجلععععس الختيععععار
 بتحععععدي  البلععععديا  واقععععرا  تطععععوير صععععندو   قععععا   ، فيمععععا بلديععععة – 2003 للعععععا  المحلععععي

 بلديعععععة فعععععان ، 2012و 2011 الععععععا  خعععععا  البلديعععععة، لجهعععععود ونتيجعععععة البلديعععععة، تصعععععنيف
 رفععععع علعععع  حاليععععا البلديععععة اسععععتطاع  وقععععد Cتصععععنيف  علعععع  حصععععل  قععععد الكبيععععرة عبسععععان

 لحسععععابا  خعععارجي معععدق  اسعععتقدا  علععع  العمعععل خععععا  معععن وذلععع + B بلديعععة الععع  التصعععنيف
 البلدية.
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  الكبيرة: ؤية بلدية عبسان 

خضعععععععرا  مركععععععع  ذا  مركععععععع  حضعععععععاري متكامعععععععل تتمتعععععععع عبسعععععععان بلعععععععدة أصعععععععيلة 
 بخدما  مستدامة ومبتكرة 

 الكبيرة: سالة بلدية عبسان 

اإلضعععععععععافة النوعيعععععععععة علععععععععع  الخعععععععععدما  تسعععععععععع  بلديعععععععععة عبسعععععععععان الكبيعععععععععرة إلععععععععع  
رفعععععععع مسعععععععتو  الحيعععععععاة المعيشعععععععية التقليديعععععععة التعععععععي تقعععععععو  بهعععععععا البلديعععععععة مسعععععععاهمة فعععععععي 

واالقتصعععععععععادية لمواطنيهعععععععععا فعععععععععي بلعععععععععدتهم معععععععععن خعععععععععا  تطعععععععععوير النعععععععععواحي الخدماتيعععععععععة 
 .والثقافية واالجتماعية

هعععععععا، إلععععععع  الرقعععععععي  أبنا وبالتععععععععاون معععععععععبسعععععععان الكبيعععععععرة  وتسعععععععع  بلديعععععععةكمعععععععا 
القععععععععيم الحضععععععععارية  وإلعععععععع  تأصععععععععيل، وجميلععععععععةنظيفععععععععة  وتععععععععوفير بي ععععععععة البلععععععععدةبمسععععععععتو  

 العلمي في مختلف الميادين. ومواكبة التطور

وذلعععععععع  مععععععععن خععععععععا  التحديععععععععد المنهجععععععععي الحتياجععععععععا  أبنععععععععا  عبسععععععععان الكبيععععععععرة 
 والعمل عل  إيجاد اآلليا  السليمة لاستفادة القصو  من الموارد المتاحة
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 رلاة  ئيح البلدية

مععععععععن إيماننععععععععا العميعععععععع  بضععععععععرورة تجسععععععععيد رسععععععععالة  انطاقععععععععا  
البلديععععععة ضععععععمن الرؤيععععععة العامععععععة والتععععععي تهععععععد  أساسععععععا  لجعععععععل 
بلععععععععدة عبسععععععععان الكبيععععععععرة نموذجععععععععا  يحتعععععععع   بعععععععع  فععععععععي كافععععععععة 

متخعععععععع ين الشععععععععفافية فععععععععي العمععععععععل والن اهععععععععة فععععععععي  المجععععععععاال ،
كافعععععععة خعععععععدما  البلديعععععععة تجعععععععا   دا  شععععععععارا  واقعيعععععععا  تع سععععععع األ

طنينعععععععععا الكعععععععععرا  واسعععععععععتكماال  وتطلععععععععععا  موا تلبيعععععععععة احتياجعععععععععا 
وجععععععععود مركعععععععع   دا  البلديععععععععة كععععععععان البععععععععد مععععععععنأبعععععععع للنهععععععععو 

داة التعععععععععي يم عععععععععن ألي خعععععععععدما  الجمهعععععععععور والععععععععع ي هعععععععععو األ
حتياجععععععا  مععععععواطن التوجعععععع  إليعععععع  مععععععن أجععععععل تحقيعععععع  كافععععععة اال

 بالبلدية.والرغبا  المنوطة 
وفعععععععي نفعععععععس الوقععععععع  مركععععععع  خعععععععدما  الجمهعععععععور هعععععععو بوابعععععععة 

تهععععععي كافععععععة نبحيعععععع  تبععععععدأ وت البلديععععععة تجععععععا  مواطنيهععععععا األععععععع ا 
 المركعععععععع ،واإلجععععععععرا ا  مععععععععن نفععععععععس النقطععععععععة فععععععععي  المععععععععاما 

أفضعععععععل خدمعععععععة مم نعععععععة معععععععن خعععععععا   وذلععععععع  لضعععععععمان تقعععععععديم
ضععععععب  معععععععايير تقععععععديم الخدمععععععة وحفا ععععععا  علعععععع  وقعععععع  المععععععواطن 

 البلدية.من المراجعا  للدوا ر المختلفة في 
وعليعععععع  أتوجعععععع  إلععععععي م جميعععععععا أبنععععععا  بلععععععدتنا الغاليععععععة مراجعععععععة 
هععععععع ا العععععععدليل للوقعععععععو  علععععععع  متطلبعععععععا  وإجعععععععرا ا  الحصعععععععو  
علععععععععع  الخعععععععععدما  بسعععععععععهولة ويسعععععععععر معععععععععن مركععععععععع  خعععععععععدما  

 جهد.الجمهور في أقل وق  وأيسر 
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  ال ا ن :معريف مرره ندما  

هعععععو حلقعععععة الوصعععععل بعععععين البلديعععععة 
والمععععععععواطنين مععععععععن أجععععععععل تقععععععععديم 

 المختلفة.الخدما  

 

 

 

 

  ال ا ن : هداف مرره ندما  

 تسهيل عملية الخدما  للمواطنين. (1
 توفير جهة واحدة ووحيدة لمراجعة المواطنين. (2
 ضمان أرشفة كافة معاما  المواطنين الكترونيا  منعا  لفقدانها. (3
 للبلدية.تسهيل إجرا  أدا  أفضل  (4
كافععععععععععة معععععععععععاما  الجمهععععععععععور وتلبيتهععععععععععا بأفضععععععععععل الطععععععععععر  وأسععععععععععر   اسععععععععععتقبا  (5

 األوقا .
دا  خعععععععععععدما  الجمهعععععععععععور بشععععععععععع ل عصعععععععععععري النهعععععععععععو  بالمسعععععععععععتو  الععععععععععععا  أل (6

 .وحدي 
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  ليل ندما  ال ا ن 

 ندمتتا  األبإليتتة  ال إلظيتتم
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الحصول على موقع عام 

 

 الحصول على رخصة بناء

 

 استعالم عن ارضي وشوارع

 تصديق حجة بيع أرض

الموافقة على توصيل خدمة 
 الكهرباء

الحصول على اذن بناء ومباشرة 
عمل

 

 الدائرة الفنية:خدمات                         

 

 تنازل عن رخصة بناء

  والشكاوىالطلبات 

 رسوم األبنية

 الخاصة باألبنية الشكاوى

 اعتماد موقع خاص



 

 

9 

 )يشمل املقسم من القسيمة(عام موقع  احلصول على -1

 الرسو  "بالشي ل" "باليو " الوق  الاز  الدوا ر المساعدة جهة التنفي  الخدمة اسم

 150 3 القانونية المالية الفنيةالدا رة  مخط  موقع عا 

 وبة:طلاملالوثائق 

 أو الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية.برا ة ذمة مقد  الطل  من مستحقا  البلدية  (1
 طل  موقع عا  للمواطن موقع علي  حس  االصو  او مفو  عن  بوكالة رسمية. (2
 صورة عن الهوية الشخصية  (3
 و يقة ا با  ملكية االر  حديثة  (4
بالوضععية موقعع معن المجعاورين او مخطع  مسعاحة مخط  تقسعيم معتمعد معن اللجنعة المرك يعة، أو  (5

 قسمة رضا ية

 :اجراءات التنفيذ

 انجاز معاملة برا ة ال مة  (1
 احضار الو ا   الم كورة اعا   (2
 تقديم الطل  من المو ف في مرك  خدما  الجمهور  (3
 دفع رسو  الخدمة حس  النظا   (4
 الحصو  عل  بطاقة مراجعة من مرك  خدما  الجمهور (5
 العا  واستامها من مرك  خدما  الجمهور الحصو  عل  نسخة الموقع (6

 مسارات عمل " طلب احلصول على موقع عام " 

 
 

 

مركز خدمات 
الجمهور

الشئون 
القانونية

طقسم التخطي ةالدائرة المالي
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 خاص:اعتماد موقع  -2
 

 الرسو  "بالشي ل" "باليو " الوق  الاز  الدوا ر المساعدة جهة التنفي  الخدمة اسم

 10 1 الدا رة المالية الدا رة الفنية اعتماد موقع خاص

   املطلوبة:الوثائق 

 صورة عن الموقع العا  الصادر عن البلدية   (1
ومربعععععععو  داخعععععععل المقسعععععععم  مخطععععععع  موقعععععععع خعععععععاص " مسعععععععق  عليععععععع  البنعععععععا  " (2

 A3 من م ت  هندسي مطبوعا  عل  ورقة ومعد معتمدبأقر  شار  

 التنفيذ:إجراءات 

 الجمهور.تقديم الو ا   المطلوبة لمو ف مرك  خدما   (1
 الحصو  عل  بطاقة مراجعة من مرك  خدما  الجمهور  (2
 الحصو  عل  الموقع الخاص معتمد من مرك  خدما  الجمهور  (3

مسار العمل: 

 
 

 

 

 

 

مركز خدمات 
الجمهور

الدائرة الفنية الدائرة المالية
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  :بناءوإذن طلب ترخيص  -3

 

 الرسو  "بالشي ل" "باليو " الوق  الاز  الدوا ر المساعدة جهة التنفي  الخدمة اسم

طل  ترخيص 
 إذن بنا و 

 2 المالية الدا رة الفنية
حس  جدو  الرسو  المعتمد من 

 اللجنة المرك ية
 

   املطلوبة:الوثائق 

 النقابة.تعهد باإلشرا  من م ت  هندسي معتمد من  (1
 موقع عا  صدر حديثا عن البلدية. (2
 موقع خاص معتمد حديثا من البلدية. (3
طلعع  حصععو  علعع  رخصععة بنععا  موقععع مععن صععاح  الطلعع  او مفععو  عنعع  بوكالععة  (4

 رسمية.
المخططا  الهندسعية للبنعا  المقتعرن معن م تع  هندسعي مجعاز ومصعاد  عليهعا معن  (5

 .2نقابة المهندسين نسخة عدد 

 التنفيذ:إجراءات 

 و الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية.حضار برا ة ذمة من شعبة الجباية أا (1
 المطلوبة.الرسو  وتسديد  احضار الو ا   أعا  (2
 الجمهور.تسليم الطل  ال  المو ف المختص في مرك  خدما   (3

 العمل:مسار 

 
 

مركز 
خدمات 
الجمهور

الدائرة 
الفنية

اللجنة 
الفنية 

اللجنة 
المحلية

الدائرة 
الفنية

الدائرة 
المالية
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 بناء: افادةاحلصول على  -4

 

 الرسو  "بالشي ل" "باليو " الوق  الاز  الدوا ر المساعدة جهة التنفي  الخدمة اسم

 شي ل 50 15 الدا رة المالية الدا رة الفنية الحصو  عل  رخصة بنا 

 

  املطلوبة:الوثائق 
 قرار اللجنة المحلية بالموافقة عل  البنا . (1
 إشعار بدفع كامل الرسو . (2

 إجراءات التنفيذ:
 إنجاز معاملة برا ة ال مة من شعبة الجباية او الحصو  عل  تسوية مالية. (1
 أعا . إحضار الو ا   المطلوبة (2
 تسليم الطل  ال  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور. (3
 حس  النظا .تسديد تكاليف الخدمة  (4
 الحصو  عل  بطاقة مراجعة مرك  خدما  الجمهور. (5

 العمل:مسارات 

 
 

 

 

مركز خدمات 
الجمهور

يةالدائرة الفن ةالدائرة المالي
مركز خدمات 

الجمهور
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 تنازل عن رخصة بناء: -5

 الرسو  "بالشي ل" "باليو " الوق  الاز  الدوا ر المساعدة جهة التنفي  الخدمة اسم

 120 4 الدا رة المالية والقانونية الدا رة الفنية تناز  عن رخصة بنا 

 املطلوبة:الوثائق 
 ة ذمة من مستحقا  البلدية أو الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية. برا (1
ن أي منهمععا ععطلع  تنعاز  ععن رخصععة بنعا  موقعع مععن صعاح  الرخصعة والمتنعاز  لعع  أو مفعو   (2

 بوكالة رسمية.
 .الدا رة القانونية في البلديةتناز  رخصة بنا  معتمد من  (3
مخطعع  مسععاحة بالوضعععية المتنععاز  عنهععا مطععاب  مخطعع  تقسععيم معتمععد مععن اللجنععة المرك يععة، أو  (4

 للتنظيم الهي لي المصاد  علي .
 صورة عن إفادة البنا . (5

 إجراءات التنفيذ:

 إنجاز معاملة برا ة ال مة للطرفين أو الحصو  عل  الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية. (1
 .وتسديد تكاليف الخدمةإحضار الو ا   المطلوبة  (2
 تسليم الطل  إل  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور (3
 دفع رسو  خدمة التناز  عن الرخصة حس  النظا . (4
 الحصو  عل  التناز  من مرك  خدمة الجمهور. (5

 :"تنازل عن رخصة بناء" مسارات العمل

 
 

مركز خدمات 
الجمهور

الدائرة الفنية الدائرة القانونية اللجنة التنظيمية

الدائرة الماليةاللجنة المحليةةاللجنة الفني
"اللجنة المحلية 

"إن لزم
يةالدائرة الفن
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  :موقع عام "ختطيط" -6

 

 الرسو  "بالشي ل" "باليو " الوق  الاز  الدوا ر المساعدة جهة التنفي  الخدمة اسم

 150 8 الدا رة المالية الدا رة الفنية موقع عا  تخطي 

 

 الوثائق املطلوبة: 

 برا ة ذمة مقد  الطل  من مستحقا  البلدية.  (1
 عنها. االستعا مستخرج طابو لألر  المراد  (2
 مفو  لدي  وكالة رسمية. األر  أومن صاح   استعا طل   (3
 

 التنفيذ:إجراءات 

 المالية.إنجاز معاملة برا ة ال مة أو الوصو  لتسوية مع الدا رة  (1
 إحضار الو ا   المطلوبة. (2
 تسليم الطل  إل  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور. (3
 دفع رسو  الخدمة. (4
 الحصو  عل  المعلوما  المطلوبة من مرك  خدمة الجمهور. (5

 العمل:مسارات 

 

 
 
 

مركز خدمات الجمهور الدائرة الفنية الدائرة المالية
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مركز خدمات

الجمهور
قسم التخطيط الدائرة القانونية الدائرة المالية

 حجة بيع أرض:تصديق  -7

 

 الرسو  "بالشي ل" "باليو " الوق  الاز  الدوا ر المساعدة جهة التنفي  الخدمة اسم

 الدا رة الفنية تصدي  حجة بيع أر 
الدا رة المالية 

 والقانونية
4 100 

 املطلوبة:الوثائق 

طلعع  تنععاز  موقعععع مععن صعععاح  األر  والمتنععاز  لععع  أو مفععو  ألي منهمعععا لديعع  تفعععوي   (1
 رسمي.

 البا ع.مستخرج قيد حدي  من الطابو لألر  المباعة يثب  ملكية  (2
 موقع عا  (3
 المحامين.عقد بيع مصاد  علي  من نقابة  (4
 العقار. باسم برا ة ذمة مقد  الطل  والشخص المقيد  (5
مخطع  تقسعيم معتمعد معن اللجنعة المرك يعة، أو مخط  تقسيم معتمعد معن اللجنعة المرك يعة، أو  (6

 ية" مصد  من مسان مرخص وجميع المعلوما  التنظيمية.مخط  مساحة "قسمة رضا 
 توقيع المجاورين عل  المخط  وختم المختار عل  صحة توقيع المجاورين. (7

 التنفيذ:إجراءات 
 ة.الرسو  المستحقدفع  (1
 إنجاز معاملة برا ة ال مة أو الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية. (2
 .الخدمةإحضار الو ا   المطلوبة وتسديد تكاليف  (3
 تسليم الطل  إل  المو ف المختص باستقبا  الطلبا  في مرك  خدما  الجمهور. (4
 دفع رسو  الخدمة حس  النظا . (5
 الحصو  عل  المعلوما  المطلوبة من مرك  خدما  الجمهور. (6

 العمل:مسارات 
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 موافقة على إيصال خدمة الكهرباء:  -8

 الرسو  "بالشي ل" "باليو " الاز الوق   الدوا ر المساعدة جهة التنفي  الخدمة اسم

 الدا رة الفنية توصيل خدمة الكهربا 
الدا رة المالية 

 والقانونية
4 30 

 الوثائق املطلوبة : 

 برا ة ذمة مقد  الطل  والعقار المقصود بالطل . (1
 ملكية العقار المطلو  إيصا  الخدمة ل . (2
 ة المراد إيصا  الخدمة لها.المنشأ افادة بنا  (3
 موافقة تنظيمية عل  توصيل خدمة الكهربا .طل   (4

 إجراءات التنفيذ: 

 إنجاز معاملة برا ة ال مة أو الوصو  إل  تسوية مع الدا رة المالية. (1
 إحضار الو ا   المطلوبة وتسديد تكاليف الخدمة. (2
 تسليم طل  الخدمة إل  مو ف خدما  الجمهور. (3
 دفع رسو  الخدمة. (4
   من مرك  خدما  الجمهور.الحصو  عل  موفقة توصيل الكهربا (5

 مسارات العمل:

 

 
 

 

 

مركز خدمات الجمهور الدائرة الفنية الدائرة المالية
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 : تنظيمي التماسطلب  -9

 الرسو  "بالشي ل" "باليو " الوق  الاز  الدوا ر المساعدة جهة التنفي  الخدمة اسم

 30 10 الدا رة المالية الدا رة الفنية طل  التما  تنظيمي

 الوثائق املطلوبة: 

 التما طل   (1
 

 إجراءات التنفيذ: 

 الطل  ال  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور.تسليم  (1
 التأكد من رف  الموقع الخاص ال ي يتعل  بالمواطن. (2
 دفع رسو  الخدمة. (3
 الحصو  عل  المعلوما  المطلوبة من مرك  خدما  الجمهور. (4

 مسارات العمل:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مركز خدمات 
الجمهور

الدائرة الفنية اللجنة المحلية لدائرة المالية
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 :شهادة مسافة -10

 الرسو  "بالشي ل" "باليو " الاز الوق   الدوا ر المساعدة جهة التنفي  الخدمة اسم

 30 2 الدا رة المالية الدا رة الفنية شهادة مسافة

 الوثائق املطلوبة: 

 طل  شهادة مسافة من المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور. (1
 

 إجراءات التنفيذ: 

 تسليم الطل  ال  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور. (2
 دفع رسو  الخدمة. (3
 عل  المعلوما  المطلوبة من مرك  خدما  الجمهور.الحصو   (4

 مسارات العمل:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مركز خدمات الجمهور الدائرة الفنية الدائرة المالية
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مركز خدمات الجمهور قسم التنظيم الدائرة المالية

 :تصوير نسخة عن املخططات اهلندسية أو بيانات امللكية -11

 الرسو  "بالشي ل" "باليو " الوق  الاز  الدوا ر المساعدة جهة التنفي  الخدمة اسم
تصععععععوير نسععععععخة عععععععن 
المخططعععععععععععععععععععععععععععععععععععععا  
الهندسععععععععععععععععععععععععععععععععية أو 

 بيانا  الملكية

 1 الدا رة المالية قسم التنظيم

تصوير المخططا  
30 

مستندا  الملكية 
10 

 

 الوثائق املطلوبة: 

 صورة عن هوية صاح  الملف. (1

 إجراءات التنفيذ: 

 تقديم الطل  ال  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور. (1
 دفع رسو  الخدمة. (2
 الحصو  عل  المعلوما  المطلوبة من مرك  خدما  الجمهور. (3

 مسارات العمل:
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 ن تا  ال ا تل ندمت لي

 الاياه  الصرف الص  ندمتتا  
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 والمياه:خدمات دائرة الصحة                          

 

 طلب اشتراك مياه ألول مرة

 وصل / فصل اشتراك مياه

 من مكان ألخر نقل اشتراك مياه

 في نفس الموقع نقل عداد مياه 

 تفكيك اشتراك مياه 

 نقل ملكية االشتراك()تنازل اشتراك مياه 

 طلب فحص عداد/ اعتراض على فاتورة مياه 

 كشف استهالك مياه

 كسح بئر صرف صحي 

 الموافقة على حفر بئر صرف 
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مركز 
خدمات 
الجمهور

الدائرة 
المالية

يمقسم التنظ
الدائرة 
القانونية

الدائرة 
المالية

دائرة 
الصحة 
والبيئة 
والمياه

 :طلب اشرتاك مياه ألول مرة .1

 الوق  الاز  الدوا ر المساعدة التنفي جهة  الخدمة اسم
 الرسو  "بالشي ل" "باليو "

الدا رة القانونية  دا رة الصحة والميا  طل  اشتراك ميا 
 7 والمالية والفنية

فععععععععي حععععععععا  لععععععععم تعععععععع د  800
المسععععافة بععععين الخعععع  الر يسععععي 

متععععر وبعععععد  300والعععععداد عععععن 
شعععععي ل  50ذلععععع  يعععععتم إضعععععافة 

تحتسععععع  معععععن  متعععععر 100كعععععل 
 رسو  التطوير

 : الوثائق املطلوبة
 برا ة ذمة من البلدية لمقد  الطل . (1
...( يرفع  شعهادة تسعجيل -جمعيعا   –لد  تقديم الطلع  معن قبعل جهعة اعتباريعة )شعركا   (2

 وتفوي  بالمتابعة.
 طل  اشتراك ميا  موقع من صاح  الطل  أو مقو  عن  بوكالة رسمية. (3
إ بععا  ملكيععة العقععار أو أي سععند متعلعع  بأحقيععة طلعع  الخدمععة باالنتفععا  بالعقععار المطلععو   (4

 ت ويد  بالخدمة )عقد ايجار مثا (. 
 ترخيص العقار.  (5

 :إجراءات التنفيذ
 إنجاز معاملة برا ة ال مة أو الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية. (1
 م كورة أعا .إحضار الو ا   المطلوبة ودفع تكاليف الخدمة وال (2
 تسليم الطل  إل  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور. (3
 دفع الرسو  المطلوبة. (4

 مسارات العمل
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مركز خدمات 
الجمهور 

ةالدائرة المالي
الدائرة 
القانونية

ةالدائرة المالي
دائرة الصحة 

والبيئة

 وصل/فصل اشرتاك مياه:  .2

الوق  الاز   الدوا ر المساعدة جهة التنفي  اسم الخدمة
 تكلفة الخدمة "بالشي ل" "باليو "

دا رة الصحة  وصل/فصل اشتراك ميا 
 والميا 

الدا رة المالية 
 والقانونية

7 50 

 

 الوثائق املطلوبة: 

 طل  وصل / فصل اشتراك ميا  موقع من صاح  االشتراك أو مفو  عن  بوكالة رسمية. (1
 برا ة ذمة مقد  الطل  أو الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية (2
  با  ملكية االشتراك.إ (3
...( يرفعع  شععهادة تسععجيل -الجمعيععا  -لععد  تقععديم الطلعع  مععن جهععة اعتباريععة )الشععركا   (4

 وتفوي  بالمتابعة.
 صورة هوية المشترك أو مقد  الطل . (5

 إجراءات التنفيذ:

 تسديد كامل مستحقا  البلدية فيما يتعل  بالميا . (1
 إحضار الو ا   المطلوبة والم كورة أعا . (2
 مو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور التقديم الطل  إل   (3
 المطلوبةدفع الرسو   (4
 الخدمة للمواطن فصلتحديد موعد وصل /  (5

 مسارات العمل:
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مركز 
خدمات 
الجمهور

الدائرة 
المالية

الدائرة 
القانونية

الدائرة 
المالية

دائرة الصحة
والبيئة

 خر: كان آلمشرتاك مياه من انقل  .3

 تكلفة الخدمة "بالشي ل" الوق  الاز  "باليو " الدوا ر المساعدة جهة التنفي  اسم الخدمة

نقل اشتراك ميا  
 من م ان آلخر

دا رة الصحة 
 والميا 

الدا رة المالية 
 7 والقانونية

فععععي حععععا  لععععم ت يععععد المسععععافة عععععن  100
وبععععععد الخععععع  الر يسعععععي والم عععععان الجديعععععد 

 متعععر 100لكعععل ش 50يعععتم إضعععافة  ذلععع 
 تحتس  من رسو  التطوير

 

 :الوثائق املطلوبة

 برا ة ذمة لمقد  الطل  أو الوصو  التسوية مع الدا رة المالية. (1
 إ با  ملكية االشتراك. (2
 المراد نقل االشتراك ل .لعقار إ با  ملكية طال  الخدمة ل (3
 ترخيص المنشأة المراد نقل االشتراك لها.  (4
 طل  نقل اشتراك موقع من صاح  االشتراك أو مقو  عن  بوكالة رسمية. (5
.( يرفع  شععهادة ...- الشععركا -لعد  تقعديم الطلعع  معن قبععل جهعة اعتباريععة )الجمعيعا   (6

 تسجيل.

 إجراءات التنفيذ:

 و  لتسوية مع الدا رة المالية.انجاز معاملة برا ة ال مة أو الوص (1
 إحضار الو ا   المطلوبة. (2
 تسليم الطل  إل  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور. (3
 دفع الرسو  المطلوبة. (4

 مسارات العمل:  
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 نقل عداد مياه يف نفس املوقع: .4

الوق  الاز   الدوا ر المساعدة جهة التنفي  اسم الخدمة
 الرسو  بالشي ل باليو 

نقل عداد ميا  في 
 نفس الموقع

دا رة الصحة 
 والميا 

الدا رة القانونية 
 والمالية والفنية

أيا  حس   4
 األولويا 

ش + رسعععععو  التوصعععععيل  100
مععععن قبععععل مععععدير الععععدا رة  تحععععدد

 المختصة
 

 :الوثائق املطلوبة
 برا ة ذمة مقد  الطل  وك ل  صاح  العقار المقصود بالطل . (1
 صاح  االشتراك أو مفو  عن  بصورة رسمية.أن ي ون مقد  الطل  هو  (2
...( يرفعع  شععهادة -جمعيععا   –عنععد تقععديم الطلعع  مععن قبععل جهععة اعتباريععة )الشععركا   (3

 تسجيل وتفوي  بالمتابعة.

 :إجراءات التنفيذ
 انجاز معاملة برا ة ال مة أو الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية. (1
 احضار الو ا   المطلوبة والم كورة أعا . (2
 تسليم الطل  إل  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور. (3
 دفع الرسو  المطلوبة. (4
 تحديد موعد نقل الخدمة للمواطن. (5

  :مسارات العمل
 

 
 
 
 
 

مركز 
خدمات 
الجمهور

الدائرة 
المالية

قسم المياه المالية قسم المياه
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 تفكيك اشرتاك مياه:  .5

 تكلفة الخدمة "بالشي ل" الوق  الاز  "باليو " الدوا ر المساعدة جهة التنفي  اسم الخدمة

 500 7 المالية والقانونية والميا  الصحة تفكي  اشتراك ميا 
 

 :الوثائق املطلوبة

 طل  تفكي  اشتراك موقع من صاح  التفكي . (1
 برا ة ذمة مقد  الطل  وصاح  االشتراك األساسي. (2
 الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية.  (3
 موافقة صاح  االشتراك األساسي. (4
 إ با  ملكية االشتراك. (5
 والعقارا  الفرعية.رخصة العقار االساسي  (6

 

 :إجراءات التنفيذ

 تسديد كامل مستحقا  البلدية فيما يتعل  بالميا . (1
 إحضار الو ا   المطلوبة والم كورة أعا . (2
 تقديم الطل  إل  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور. (3
 دفع الرسو  المطالبة. (4

 :  مسارات العمل

 

 
 

 

 

مركز خدمات 
الجمهور

ةالدئرة المالي
الدائرة 
القانونية

دائرة الصحة
والبيئة

الدائرة 
المالية
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مركز خدمات 
الجمهور

ةالدائرة المالي
الدائرة 
القانونية

ةالدائرة المالي
دائرة الصحة 

والبيئة

 تنازل عن اشرتاك مياه )نقل ملكية االشرتاك(:  .6

 

 :الوثائق املطلوبة

 الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية.برا ة ذمة مقد  الطل  )المتناز  ومتناز  ل ( أو  (1
طلعع  تنععاز  عععن اشععتراك الميععا  موقععع مععن المتنععاز  والمتنععاز  لعع  أو مفععو  عنهمععا بوكالععة  (2

 رسمية.
 ا با  ملكية / ح  منفعة المتناز  ل  بالعقار المطلو  ت ويد  بالخدمة. (3
 إ با  ملكية االشتراك والعقار للمتناز  (4
 شتراك.رخصة العقار ال ي سينقل ل  اال (5
 موافقة خطية للمتناز  ل . (6
( يرفع  شعهادة تسعجيل ...-الجمعيعا   –لد  تقديم الطل  من قبل جهعة اعتباريعة )الشعركا   (7

 وتفوي  بالمتابعة

 إجراءات التنفيذ:

 تسديد كامل مستحقا  البلدية  (1
 إحضار الو ا   المطلوبة والم كورة أعا  (2
 لجمهورتقديم الط  إل  المو ف المختص في مرك  خدما  ا (3
 دفع الرسو  الملوية (4

 مسارات العمل:

 

 

 تكلفة الخدمة "بالشي ل" الوق  الاز  "باليو " الدوا ر المساعدة جهة التنفي  اسم الخدمة

 100 7 المالية والقانونية الصحة والميا  تناز  عن اشتراك ميا 
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مركز خدمات 
الجمهور

الدائرة المالية
دائرة الصحة 

والبيئة
الحاسوب 

(المالية)

 طلب فحص عداد / اعرتاض على فاتورة مياه:  .7

 14نلفعععععععع  عنايعععععععععة المععععععععواطن الكعععععععععريم ان مهلعععععععععة االعتععععععععرا  حعععععععععدها األقصععععععععع  
 يو  من تاريخ اصدار الفاتورة

 "بالشي ل"تكلفة الخدمة  الوق  الاز  "باليو " الدوا ر المساعدة جهة التنفي  اسم الخدمة

فحص عداد/ اعترا  
 4 المالية الصحة والميا  عل  فاتورة ميا 

تخصععععععععععععععععععم مععععععععععععععععععن  50
المسععععععععتحقا  فععععععععي حععععععععا  
كانعععععععععع  قععععععععععرا ة العععععععععععداد 

 بال يادة فعا  
 :الوثائق املطلوبة

طل  المعتر  عل  الفاتورة / فحص العدد موقع من صاح  االشتراك أو مفعو  عنع   (1
 بوكالة رسمية

 فاتورة الميا . (2
 برا ة ذمة (3
الجمعيعا    ...( يرفع  شعهادة  –لد  تقديم الطلع  معن قبعل جهعة اعتباريعة )الشعركا   (4

 تسجيل وتفوي  بالمتابعة 

 :ات التنفيذإجراء

 إنجاز معاملة برا ة ال مة أو الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية (1
 إحضار الو ا   المطلوبة والم كورة أعا   (2
 تسليم الطل  ال  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور   (3

 مسارات العمل:  
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مركز 
خدمات 
الجمهور

الدائرة 
المالية

الدائرة 
القانونية

الدائرة 
المالية

ة دائرة الصح
والبيئة

 كشف استهالك مياه:  .8

الدوا ر  جهة التنفي  اسم الخدمة
 المساعدة

الوق  الاز  
 "باليو "

تكلفة الخدمة 
 "بالشي ل"

 5 3 القانونية الدا رة المالية كشف استهاك ميا 

 

 الوثائق املطلوبة :

الحصععو  علعع  كشععف للميععا  موقععع مععن صععاح  االشععتراك أو مفععو  عنعع  بوكالععة طلع   (1
 رسمية.

 برا ة ذمة مقد  الطل  من مستحقا  البلدية. (2
 إ با  ملكية االشتراك.  (3
....( يرفع  شعهادة  -الجمعيا   –لد  تقديم الطل  من قبل جها  اعتبارية )الشركا   (4

 تسجيل وتفوي  بالمتابعة.

 :إجراءات التنفيذ

 معاملة برا ة ال مة أو الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية. إنجاز (1
 إحضار الو ا   المطلوبة والم كورة أعا  (2
 تسليم الطل  إل  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور (3
 دفع رسو  الخدمة حس  النظا .  (4

 

 :  مسارات العمل
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مركز خدمات 
الجمهور

الدئرة المالية الدائرة اإلدارية
دائرة الصحة 

والبيئة

 كسح بئر صرف صحي:  .9

 تكلفة الخدمة "بالشي ل" الوق  الاز  "باليو " المساعدةالدوا ر  جهة التنفي  اسم الخدمة

 40 2 الدا رة اإلدارية الصحة والميا  كسح ب ر صر  صحي

 

 الوثائق املطلوبة:

 ال يوجد و ا   مطلوبة

 إجراءات التنفيذ:

 تسديد تكاليف الخدمة. (1
 

 :  مسارات العمل
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 املوافقة على حفر بئر صرف صحي:  .10

 تكلفة الخدمة "بالشي ل" الوق  الاز  "باليو " الدوا ر المساعدة جهة التنفي  الخدمةاسم 

الموافقة عل  حفر 
 50 3 الدا رة الفنية الصحة والميا  ب ر صر  صحي

 :ملطلوبةالوثائق ا

 إ با  ملكية العقار المراد حفر الب ر ل . (1

 :إجراءات التنفيذ

 من مستحقا  البلدية  %10دفع  (1
 الو ا   المطلوبة ودفع تكاليف الخدمة.إحضار  (2
 شي ل إلرجا  الوضع عل  ما كان علي . 100دفع مبل  تأمين  (3

 

 :  مسارات العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مركز خدمات 
الجمهور

يةالدائرة الفن
دائرة الصحة

والمياه
ةالدائرة المالي
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  ليتل ندمتا  ال ا تن 

 ندما  ال رف  الصإلاعا  
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 والمياه:خدمات دائرة الصحة                          

 

 طلب الحصول على رخصة حرف وصناعات جديدة

 طلب انهاء ترخيص حرفة 

 طلب الحصول على رخصة الفتة جديدة 

 طلب تعديل بيانات رخصة حرف وصناعات 

 طلب تنازل عن رخصة حرف وصناعات 

وجود حرفةافادة عدم    
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مركز خدمات 
الجمهور

ةالدائرة المالي
الدائرة 
القانونية

ةالدائرة المالي
الدائرة 
القانونية

 طلب احلصول على رخصة حرف وصناعات جديدة: .1

 الرسو  "بالشي ل" الوق  الاز  "باليو " الدوا ر المساعدة التنفي  جهة الخدمةاسم 

الحصععععععو  علعععععع  رخصععععععة 
حعععععععععععععععععر  وصعععععععععععععععععناعا  

 جديدة

الدا رة 
 القانونية

 7 الدا رة المالية
حسعععععع  نععععععو  الحرفععععععة 
كمعععععا هععععععو فعععععي نظععععععا  

 الحر  والصناعا 
 : الوثائق املطلوبة

 الصحة، والدفا  المدني(.مراجعة المؤسسا  ذا  العاقة حس  نو  الحرفة )وزارة  (1
  بعع  الحرفععة مععن أيععة مسععتحقا  ماليععة ر بععرا ة ذمععة لمقععد  الطلعع  ولمالعع  العقععار العع ي تمععا (2

 للبلدية. 
 فتح ملف حر  وصناعا  موقع من صاح  الحرفة أو مفو  عن  بوكالة رسمية.طل   (3
 إنجاز معاملة برا ة ال مة أو الحصو  عل  تسوية من الدا رة المالية. (4
 شأة )ملكية المبن  أو عقد اإليجار(.رخصة المن (5

 إجراءات التنفيذ:

 مو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور.التسليم الطل  إل   (1
 دفع رسو  الخدمة حس  النظا . (2

 :مسارات العمل
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مركز خدممات 
الجمهور

الدائرة المالية الدائرة القانونية الدائرة المالية

 طلب انهاء ترخيص حرفة: .2

 "بالشي ل"الرسو   الوق  الاز  "باليو " الدوا ر المساعدة جهة التنفي  اسم الخدمة

 20 1 الدا رة المالية الدا رة القانونية انها  ترخيص حرفة

 

 الوثائق املطلوبة : 

 الحرفة المنوي تركها. عل برا ة ذمة من مستحقا  البلدية ودفع كافة المبال  المترتبة  (1
 ها.ؤ المراد انها ةالحرفإ با  ملكية رخصة الحرفة وصورة عن رخصة  (2
   من صاحبها أو مفو  عن  بوكالة رسمية.وحس  األص طل  انها  ترخيص حرفة موقع (3
 

 :إجراءات التنفيذ

 إنجاز معاملة برا ة ال مة أو الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية. (1
 احضار الو ا   المطلوبة الم كورة أعا . (2
 دفع رسو  الخدمة. (3
 تسليم الطل  إل  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور. (4

 

 :مسارات العمل
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مركز خدمات 
الجمهور

الدائرة المالية يةالدائرة القانون الدائرة الفنية الدائرة المالية

 

 طلب احلصول على رخصة الفتة جديدة: .3

 الرسو  "بالشي ل" الوق  الاز  "باليو " الدوا ر المساعدة جهة التنفي  اسم الخدمة

 7 الدا رة المالية والفنية الدا رة القانونية الحصو  عل  رخصة الفتة

نظعععععععععععا  الحسععععععععععع  
الخععععاص بالافتعععععا  
واللوحععععععععععععععععععععععععععععععععا  

 اإلعانية
 

 : الوثائق املطلوبة

 برا ة ذمة لمقد  الطل  ومال  العقار. (1
 موقع من صاح  الحرفة أو مفو  عن  بوكالة رسمية. طل  الحصو  عل  رخصة الفتة (2
 رخصة الحرفة المراد اإلعان لها. (3
 عقد إيجار أو ا با  ملكية (4

 :إجراءات التنفيذ

 از معاملة برا ة ال مة والحصو  عل  تسوية من الدا رة المالية.إنج (1
 الو ا   المطلوبة الم كورة أعا .احضار  (2
 دفع تكاليف الخدمة. (3
 تسليم رسو  الطل  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور. (4
 

  :مسارات العمل
  

 

 

 



 

 

37 

مركز خدمات 
الجمهور

الدائرة المالية ةالدائرة القانوني الدائرة المالية

 طلب تعديل بيانات رخصة حرف وصناعات: .4

 تعديلها ال تخص نو  الحرفة التي يم نالبيانا  ماحظة:         

 الرسو  "بالشي ل" الوق  الاز  "باليو " الدوا ر المساعدة جهة التنفي  اسم الخدمة
تععععععديل بيانعععععا  رخصععععععة 

 حر  وصناعا 
 10 3 الدا رة المالية الدا رة القانونية

 

 : الوثائق املطلوبة

 ا با  ملكية الحرفة.  (1
  برا ة ذمة لمقد  الطل  ومال  العقار المقصود. (2
 رخصة الحرفة. (3
طل  تعديل عل  بيانا  الرخصة موقع حس  األصو  من صاح  الرخصعة أو مفعو  عنع   (4

 بوكالة رسمية. 
 إ با  صحة التعديل.  (5
 

 :إجراءات التنفيذ

 برا ة ال مة أو الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية. معاملةإنجاز  (1
 احضار الو ا   المطلوبة والم كورة أعا . (2
 دفع رسو  الخدمة. (3
 مو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور.لالطل  لتسليم  (4
 

 :ارات العملمس
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مركز خدمات 
الجمهور

الدائرة المالية الدائرة القانونية الدائرة المالية

 طلب تنازل عن رخصة حرف وصناعات: .5

 الرسو  "بالشي ل" الوق  الاز  "باليو " الدوا ر المساعدة جهة التنفي  اسم الخدمة
تنععععععاز  عععععععن رخصععععععة 

 100 3 الدا رة المالية الدا رة القانونية حر  وصناعا 

 

 الوثائق املطلوبة: 

بعرا ة ذمععة معن مسععتحقا  البلديععة ودفعع كافععة المبعال  المترتبععة علعع  الحرفعة المنععوي التنععاز   (1
 عنها.

 طل  تناز  وقبو  من المتناز  ل  وموقع كليهما أو مفو  بوكالة رسمية عنها. (2
 ا با  ملكية الحرفة المتناز  عنها. (3
 صورة هوية كا الطرفين. (4
 

 :إجراءات التنفيذ

 تقديم الو ا   المطلوبة. (1
 من المستحقا  للبلدية لكا الطرفين %10تسديد  (2

 

 :مسارات العمل
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مركز خدمات 
الجمهور

الدائرة المالية يةالدائرة القانون الدائرة المالية

 افادة عدم وجود حرفة: .6

 الرسو  "بالشي ل" الوق  الاز  "باليو " الدوا ر المساعدة جهة التنفي  اسم الخدمة

يةالدا رة القانون افادة عد  وجود حرفة  10 1 الدا رة المالية 

 

 : الوثائق املطلوبة

 ال يوجد و ا   (1

 :إجراءات التنفيذ

 دفع تكاليف الخدمة. (1
 

 :مسارات العمل
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مركز خدمات 
الجمهور

الدائرة المالية قسم الصحة المالية يالمجلس البلد

   ندما  الإلظافة العامة:

 إعفاء من رسوم النفايات .1

 الرسو  بالشي ل المدة )باليو ( الدوا ر المساندة جهة التنفي  اسم الخدمة

 10 10 المالية والبي ةدا رة الصحة  اعفا  من رسو  النفايا 

 الوثائق املطلوبة 

 برا ة ذمة من مستحقا  البلدية عدا موضو  اإلعفا .  (1
 طل  اعفا  موقع من صاح  االشتراك أو مفو  عن  بوكالة رسمية. (2
 صورة عن الهوية الشخصية. (3

 إجراءات التنفيذ 

 انجاز معاملة برا ة ال مة أو الحصو  عل  تسوية مع الدا رة المالية  (1
 احضار الو ا   المطلوبة والم كورة أعا  (2
 تسليم الطل  إل  المو ف المختص في مرك  خدما  الجمهور (3
 عر  الطل  عل  المجلس البلدي (4

 مسارات العمل 
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  فا ا   شكا ى  نرى:

سععععععتحدا  نظععععععا  اإلفععععععادا  والشعععععع او  اسععععععتكماال  للتخفيععععععف عععععععن المععععععواطنين تععععععم ا
 10أيععععععا  وبرسععععععو  موحععععععدة  3أقصعععععع  المختلفععععععة والتععععععي يععععععتم تنفيعععععع ها فععععععي حععععععد 

 :هي شي ل فق ، ه   المعاما 

 

  .إفادة س ن (1

 .إفادة مواصا  (2

  .شهادة حياة (3

 .ش و  عامة (4

 .مختلفة اعتراضا  (5
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 :ندما   نرى

 المدة باليو  الدا رة المعنية الرسو  المطلوبة بالشي ل الطل  / الش و  

 2 م ت  الر يس نا  مجا طل  استرحا 
 فورا   القانونية 50 وكالة عامةطل  
 ورا  ف القانونية 10 شهادة حياةطل  

 7 القانونية 50 في حرفةإضافة شري  
 7 القانونية 50 في حرفةا  شري  غطل  إل

 ورا  ف القانونية 10 ا با  س نطل  
تععععععععديل اسعععععععم علععععععع  نظعععععععا  طلععععععع  

 تورة واالستحقاقا االف
 3 المالية مجانا  

 فورا   القانونية 20 امتاك محل تجاري امتاك/عد  طل  
 3 الصحة والبي ة 50 تن يل رصيفطل  

 3 الصحة 10 طل  حاوية نفايا  من لية
 7 الصحة 5 إزالة نفايا 

لفعععععععا  بنعععععععا  )أقعععععععل معععععععن إزالعععععععة مخ
 نصف ساعة كباش(

 2 الصحة والبي ة 50

 إزالة مخلفا  بنا  )كباش + شاحنة(
 ساعة

 2 الصحة والبي ة ساعة /150

 3 الصحة 5 عل  حفرة امتصاصية   ش و 
اسعععععععععععتخدا  الم عععععععععععان المخصعععععععععععص 
للبلديعععععععة لتصعععععععري  ميعععععععا  الصعععععععر  

 الصحي
 فورا   المالية / شهريا  100

 مسارات العمل:

 

مركز خدمات 
الجمهور

المالية
الدوائر 
المعنية


