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

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

قبل مؤسسة مجتمعات عاملية )مؤسسة CHF الدولية سابقا(.

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

أو مؤسسة مجتمعات عاملية. 



بلدية سلفيت

سلفيت – فلسطني

العنوان الربيدي : صندوق بريد رقم )4( سلفيت

العنوان الرسمي : محافظة سلفيت – فلسطني.

الهاتف: 09-2515933/2519229/2515787/2515704

فاكس: 09-2515803

 salfeet@salfeet.org:بريد الكرتوني

www.salfeet.org   :املوقع االلكرتوني
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مدينة سلفيت

تقع مدينة سلفيت وسط الشمال الفلسطيني وترتفع 570 م عن مستوى سطح البحر 

للمحافظة.   وكلمة سلفيت تتكون من مقطعني )سل( وتعني صندوق  وتعترب مركزاً 

و)فيت( تعني العنب، مما يعني أن سلفيت كانت تشتهر بكروم العنب والتني ومعارص 

النبيذ والتي تتواجد أثارها لغاية اآلن.

تعترب مدينة سلفيت قديمة جداً منذ العرص الكنعاني وأصبحت الحقا جزءاً من العرص 

الروماني ومن ثم اإلسالمي، و يف عهد العثمانيني كانت سلفيت تسمى بسنجك بريوت 

ضمن أربع سناجق يف بالد الشام كلها، وكان ذلك حتى عام 1882م وأصبحت مركزاً 

للمنطقة، ويف عام 1945م وخالل فرتة االنتداب الربيطاني تم تشكيل أول مجلس قروي، 

ويف عام 1952م وخالل العهد األردني تم اعتماد املجلس القروي مجلساً محليا، ويف عام 

1955م تم اعتماد املجلس املحيل إىل بلدية.

صيفاً  واملشمس  املعتدل  بجوها  الجميلة  الهضاب  من  سلسلة  عىل  سلفيت  مدينة  تقع 

واملاطر شتاًء ممتداً من وادي الشاعر رشقاً وحتى وادي املطوي غرباً.

مدينة  مساحة  وتبلغ  نسمة،   )10000( آالف  عرشة  سلفيت  مدينة  سكان  عدد  يبلغ 

سلفيت  27 كم2.

بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995م تم اعتماد منطقة سلفيت محافظة  

واعتمادها منطقة تطوير A. وتعاني محافظة سلفيت من انتشار  واسع للمستوطنات 

حيث يبلغ عدد املستوطنات حاليا 17 مستوطنة مقامة عىل %45من أرايض املحافظة.

تمتد محافظة سلفيت من مفرق زعرته )نابلس – رام الله( رشقاً وحتى الخط األخرض 

نابلس  محافظتي  الشمال  من  سلفيت  محافظة  ويحد  غرباً   قاسم  كفر  من  بالقرب 

وقلقيلية ومن الجنوب محافظة )رام الله والبرية(.

ألف )70000(  بتعداد سكان سبعني  19 تجمعاً سكانياً  تتكون محافظة سلفيت من 

نسمة، وتبلغ مساحة محافظة سلفيت 218 كم2.
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كلمة رئيس البلدية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعاىل:)ُهَو الَّذيِي َجَعَل َلُكُم اْلَْرَض ذَلُولاً َفاْمُشوا فيِ 

هيِ َوإيَِليْهيِ النُُّشوُر(﴿امللك: ١٥﴾ ن رِّْزقيِ َها َوُكلُوا ميِ بيِ َمنَاكيِ

صدق الله العظيم

أهلنا ف مدينة سلفيت وضاحية خربة قيس العزاء،،،

بلدية  املشرتك تسعى  والعمل  الرشاكة  بمبدأ  منا  إيماناً 

بأسلوب  املستمر  لالرتقاء  اإلمكانيات  وبكل  سلفيت 

سلفيت  بلدية  تقدمها  التي  الخدمات  وجودة  ونوعية 

إدارية  ووسائل  أساليب  تطوير  يف  جهداً  نألوا  ال  فإننا 

حديثة يف سبيل تعزيز التواصل والتفاعل مع املواطنني 

وتلبية مطالبهم.

لقناعتنا بتطوير آليات العمل اإلداري واملايل بهدف تحسني 

الكفاءة والفاعلية واملساواة يف الخدمات املقدمة للمواطنني 

أنشئ  الذي  الجمهور  خدمة  مركز   بإنشاء  البلدية  قامت 

مؤسسة  من  وبتمويل  الدولية   CHF مؤسسة  من  بدعم 

أفضل  تقديم  عىل  البلدية  لحرص  واستكماالً   USAID

الدليل  هذا  أيديكم  بني  نضع  فإننا  للمواطنني  الخدمات 

الخدمات  الحصول عىل  يتطلبه  ما  للجمهور  كأداة توضح 

املطلوبة  الوثائق  يبني  كما  لذلك  املطلوبة  اإلجراءات  وبيان 

واملدة الزمنية الالزمة للحصول عىل الخدمة من خالل نظام 

الخدمات  عىل  للحصول  املواطنني  عىل  تسهيالً  محوسب 

للوقت  واملؤسسة  املواطن  عىل  وتوفرياً  وبشفافية  املطلوبة 

والجهد وسالسة تقديم الخدمة املطلوبة.

ونحن عىل يقني أن هذا الدليل سيساعد املواطن عىل التواصل 

وتقديم ما عليه من التزامات تجاه تطوير مدينته ووطنه.

والعطاء  التقدم  يستمر  أن  القدير  العيل  الله  من  آملني 

بتعاونكم املستمر معنا ملا فيه خري ومصلحة هذه املدينة. 

الدليل  هذا  يلقى  أن  آملني  انتمائكم،  عمق  شاكرين 

قبولكم

مع أجمل التحيات والتمنيات

د. شـــاهر شتيه

رئيس بلدية سلفيت
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بلدية سلفيت

تأسست بلدية سلفيت عام 1882 برئاسة الحاج عبد القادر الزير واستمر العمل فيها 

حتى عام 1927 حيث قام الربيطانيون باستبدال هذه البلدية بمجلس قروي تحت إدارة 

1945 وخالل فرتة االنتداب الربيطاني تم تشكيل  مختار القرية رشيد مرار، ويف عام 

أول مجلس قروي برئاسة الحاج رشيد مرار وذلك حتى العهد األردني ويف عام 1952 تم 

اعتماده كمجلس محيل.  ومن الفرتة ما بني عامي 1955 و حتى اآلن تعاقبت عىل إدارة 

املجلس البلدي عدة شخصيات.

1997 حيث تم تعيني  للبلدية حتى  1966 أصبح الحاج حسن الزير رئيساً  ويف عام  

لجنة بلدية من قبل السلطة الوطنية برئاسة الدكتور شاهر شتيه واستمرت هذه اللجنة 

حتى عام 2005 م حيث جرت انتخابات للبلدية و تم انتخاب مجلس بلدي جديد يتكون 

عام  انتخابات  أبو سليمة. ويف  الشيخ تحسني  وبرئاسة  منهم عضوتني  15 عضواً  من 

2012 تم انتخاب مجلس بلدي جديد يتكون من 15 عضوا منهم ثالث عضوات وبرئاسة 

الدكتور شاهر شتيه.
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المنهجية

إن عملية إعداد كتيب لخدمات البلدية قد ارتكزت من بدايتها عىل املشاركة الفاعلة 

اجتماع وورشة  أكثر من  تم عقد  البلدية حيث  الدوائر وسائر موظفي  من مدراء 

عمل ملناقشة املقرتحات والنماذج املقدمة واالطالع عىل نماذج مشابهة من عدد من 

البلديات وبعد أن تم وضع املسودات الالزمة للدليل تم تشكيل لجنة متابعة الدليل 

م. رماح  )زياد زهد، رحمه موىس، م.صالح عفانة،  أسماؤهم  التالية  وتتألف من 

قامت  حيث  مرايطه(،  سوسن  وليم،  أحمد  سليمه،  فراس  علقم،  فتحي  الرمحي، 

اللجنة بوضع اللمسات النهائية للدليل.

الهيكلي التنظيمي للبلدية كما يلي:

  دائرة العالقات العامة واملكتبة  الدائرة املالية  دائرة الشؤون اإلدارية

  الدائرة الهندسية  دائرة الرصف الصحي  دائرة الكهرباء

  دائرة الصحة والبيئة

يبلغ عدد موظفي البلدية 57 موظف مقسمني عىل عدة دوائر

املجلس البلدي

رئيس البلدية

مدير البلدية

املستشارون

دائرة الشؤون 
اإلدارية

مركز رساج وشؤون املرأةاملشرتيات والعطاءات

الدينمو ميرت

دائرة الشؤون 
املالية

دائرة املياه 
والرصف الصحي

دائرة
الهندسة

دائرة
الكهرباء

دائرة العالقات 
العامة واملكتبة

دائرة الصحة 
والبيئة

مكتب رئيس البلدية 
)شاغر(

الرقابة الداخلية

اللجان املختلفة
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أعضاء المجلس البلدي
وصف البلديةطبيعة العمل الحايلالسم

رئيس بلدية سلفيترئيس بلدية سلفيتد . شاهر عبد القادر  شتيه

نائب أول رئيس بلدية سلفيترجل أعمالعبد الرحيم جودت سليم

نائب ثاني رئيس بلدية سلفيتمدير رشكة بورتكيوسف إسماعيل أبو شمه

عضو مجلس بلدينائب مدير البنك العربي / سلفيتبسام ياسني مرايطه

عضو مجلس بلديمدير النرش والدوريات بوزارة الثقافةعبد الكريم أمني زبيدي

عضو مجلس بلديمدير إداريشادي عبد الحميد  زهد

عضو مجلس بلديمتقاعديونس مصطفى ياسني

عضو مجلس بلديرئيس غرفة تجارة سلفيت إياد احمد أبو زايد

م.ق الرقابة املالية / مديرية الرتبية وليد عزت زهد

والتعليم / سلفيت

عضو مجلس بلدي

عضو مجلس بلديمرشفة تربويةصفية احمد شاهني

عضو مجلس بلديمزارعحسني محمد طه

عضو مجلس بلديرجل أعمالجارس يوسف بني نمره

عضو مجلس بلديربة منزلنائلة صادق عفانة

عضو مجلس بلديمديرة مدرسةسهري حسن طه

عضو مجلس بلديٌمعلمةخديجة عبد الغني مرصي
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متطلبات ومالحظات عامة:

وعدم  الطبيعي  الوضع  أساس  عىل  صممت  الزمنية  والفرتات  واملراحل  املتطلبات   .1

وجود أي إشكاليات أخرى.

يكن  لم  حال  يف  عليه  الرد  أو  الطلب،  لتنفيذ  أقىص  كحد  وضعت  الزمنية  الفرتة   .2

باإلمكان تنفيذه.

مركز  موظف  من  مبارشة  طلبه  إستالم  بعد  مراجعة  وثيقة  الطلب  مقدم  يتسلم   .3

خدمة الجمهور.

مقدم الطلب يجب أن يكون املالك، أو وكيل عنه بوكالة قانونية، أو تفويض بحضور   .4

الطرفني ملركز خدمة الجمهور.

يمكن ألي من متطلبات الخدمة أو مراحل إنجازها أو الفرتات الزمنية لإلنجاز أن   .5

تتغري تبعاً لإلحتياجات القانونية والتنظيمية وإشعار املواطن بذلك يف حينه.

براءة الذمة

ماذا تعني براءة الذمة؟!!

براءة الذمة تعني أنه ال يوجد عىل الشخص املعني )املكلف( مستحقات مالية مرتتبة   

للبلدية حتى تاريخه.

براءة الذمة تعني مصادقة البلدية عىل املستحقات املالية دون املصادقة عىل مطابقة   

رخصة البناء للواقع.

البلدية غري مسؤولة عن أي تغيري وقع/قد يقع عىل العقار من املالك لم يدرج يف   

سجالتها.

براءة الذمة صالحة ملدة 6 أشهر من تاريخ صدورها عىل أن ال تتجاوز املدة نهاية   

العام الذي صدرت فيه. 



دليل خدمة الجمهور

خـدمـــات الهندسة



ــة
ســـ

ـد
هن

الـ

18   رخصة بناء جديدة أو قائم أو ترخيص إضافة أو سور

20   نقل ملكية رخصة بناء

21   تجديد رخصة بناء أو نقل ملكية رخصة بناء

22   اسرتداد تأمني )تأمني بناء, حفر, اشرتاك مؤقت (

23   طلب إذن صب

24   فتح ملف موقع وترسيم

26   طلب تصوير وثائق

27   تعديل موقع بناء مرخص

28   طلب إذن حفر

29   توحيد أرايض

30   طلب إذن اشغال

32   إفراز أرض

34   رشاء فضلة طريق

36   طلب تقدير مسافة

37   طلب كشف أرايض ومعلومات عن قطعة ارض

38   شكاوى املواطنني عىل املقاولني أثناء تنفيذ املشاريع

39   شهادة انجاز مرشوع

40   شهادة براءة ذمه خاصة باملشاريع

41   طلب استالم مرشوع

42   استالم كفالة بنكية

43   طلب باطون أكتاف

44   طلب عبارة مياه

45   طلب بيسكورس أو زفته لشارع أو دخله

46   طلب بناء أسوار أو سالسل

47   طلب فتح شارع

48   طلب املساعدة بمد خط رصف صحي أو خط مياه

49   طلب عمل مطبات لشوارع

50   طلب إشارات مرورية

51   طلب عمل أرصفة
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رخصة بناء جديدة أو قائم أو ترخيص إضافة أو سور 

اسم الخدمة

رخصة بناء جديدة أو قائم أو ترخيص إضافة أو سور  -

الوقت الالزم إلنجازها

30 يوم -

الوثائق المطلوبة

صورة البطاقة الشخصية ملالك األرض. -

براءة ذمه سارية املفعول ملالك األرض. -

إثبات ملكيه )سند تسجيل فلسطيني )كوشان طابو( -

حجة رشاء، حرص ارث و توقيع الورث) اآلثارة دورية مع بيان كيفية انتقال امللكية  -

واملساحة وتعهد عديل باملحافظة عىل حقوق الرشكاء إذا لزم ذلك (

موافقة الرشكاء %51 فأكثر لعرضها عىل املجلس )يف حال وجود رشكاء يف األرض(. -

تشمل موافقة الرشكاء توضيح حصة مقدم الطلب يف قطعة األرض مقتطع منها )من  -

حصة مقدم الطلب( مساحة الطرق.

يجب أن تكون حصة املستدعي كافية للبناء عليها. -

مخططات  - فيها  موضح  املهندسني  نقابة  من  مصدقة  معمارية  مخططات  ثالث 

املساحة وموقع البناء العام وخط االرتداد 

موافقة وتصديق الدوائر الحكومية )  اآلثار, سلطة األرايض , رضيبة أمالك الغائب ,  -

الصحة والبيئة, الدفاع املدني إذا لزم (

تحديد مواقف سيارات عىل مخطط الوضعية. -

أي متطلبات أخرى حسب نوعية الرتخيص. -

السند القانوني

نظام األبنية للهيئات املحلية رقم 5 لعام 2011م -

 قانون تنظيم املدن والقرى لعام 1966م -
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ــة
ســـ
ـد
هن
الـ

اجراءات التنفيذ

يتم تدقيق ملف الرتخيص من قبل مهندس التنظيم والبناء وحساب الرسوم وطلب  -

أي مالحظات للتعديل.

يتم تقديم طلب إصدار رخصة من قبل مركز خدمة الجمهور. -

الرسوم واألمانات  - املالية  لعمل براءة ذمه و دفع نصف  للدائرة  الطلب  يتم تدقيق 

واملساهمات وأي رسوم أخرى.

الصحة  - الصحي،  الرصف  املياه،  الكهرباء،  دائرة  من  كل  من  الطلب  تدقيق  يتم  

والبيئة، الدائرة الفنية.

 تعرض عىل اللجنة املحلية بعد استيفاء جميع املتطلبات من قبل مهندس التنظيم.  -

يتم إعادة الطلب إىل الدائرة املالية إلكمال الرسوم.  -

يتم تحويل الطلب إىل دائرة الهندسة/ مهندس التنظيم لتعبئة الرخصة وتختيمها. -

يتم تسليم الرخصة للمواطن بعد أن يتم توقيع عامل البناء عىل الرخصة الصادرة. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

موافقة 
جميع 

األقسام 
األخرى

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية
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نقل ملكية رخصة بناء 

اسم الخدمة

نقل ملكية رخصة بناء 

الوقت الالزم إلنجازها

14 يوم -

الوثائق المطلوبة

طلب خطي.  -

صورة عن البطاقة الشخصية للمالك القديم والجديد. -

صورة عن رخصة البناء املراد نقل ملكيتها. -

إثبات نقل امللكية بتنازل من املالك األول بإقرار عديل أو سند تسجيل طابو أو إخراج  -

قيد باسم املالك الجديد. 

السند القانوني

نظام األبنية للهيئات املحلية رقم 5 لعام 2011م -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم طلب  يف مركز خدمة الجمهور مع إرفاق الوثائق املطلوبة. -

يتم دراسة الطلب من م. التنظيم، وتحديد الرسوم. -

يتم عرض الطلب عىل اللجنة املحلية التخاذ قرار بنقل امللكية. -

يتم تحويل الطلب للدائرة املالية/الصندوق  لدفع الرسوم. -

يتم تعبئة نموذج نقل ملكية رخصة من قبل م. التنظيم  مصدق من الدائرة الفنية  -

ورئيس البلدية.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة
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ــة
ســـ
ـد
هن
الـ

تجديد رخصة بناء أو نقل ملكية رخصة بناء

اسم الخدمة

تجديد رخصة بناء أو نقل ملكية رخصة بناء  -

الوقت الالزم إلنجازها

14 يوم -

الوثائق المطلوبة

طلب خطي مع إثبات الشخصية.  -
صورة عن رخصة البناء املراد تجديدها أو نقل ملكيتها. -
براءة ذمة سارية املفعول للمالك.  -
تجديد ختم املساح واملعلومات التنظيمية )خاص بطلب التجديد (. -
إثبات نقل امللكية بتنازل من املالك األول بإقرار عديل أو سند تسجيل طابو أو إخراج  -

قيد باسم املالك الجديد. 

السند القانوني

نظام األبنية للهيئات املحلية رقم 5 لعام 2011م -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور  -
م.  - قبل  من  الرسوم  واحتساب  الطلب  لدراسة   الهندسة  لدائرة  الطلب  تحويل  يتم 

التنظيم والبناء وأي مساهمات ورسوم أخرى. 
يتم تحويل الطلب للدائرة املالية/الصندوق لدفع رسوم التجديد وأي رسوم أخرى.  -
يتم عرض الطلب عىل اللجنة املحلية ألخذ قرار تجديد.  -
يتم تعبئة نموذج تجديد الرخصة من قبل مهندس التنظيم واملصادقة من قبل رئيس البلدية.  -
يتم تسليم املواطن للرخصة املجددة. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة
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استرداد تأمين )تأمين بناء, حفر, اشتراك مؤقت ( 

اسم الخدمة

اسرتداد تأمني ) تأمني بناء, حفر, اشرتاك مؤقت (  -

الوقت الالزم إلنجازها

3 يوم -

الوثائق المطلوبة 

صورة عن الرتخيص  -
إحضار وصل دفع رسوم التأمني. -
صورة عن إذن اإلشغال يف حال وجوده  -
ال يرصف مبلغ اسرتداد التأمني إال ملالك التأمني )مالك الرخصة(. -

السند القانوني 

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور.  -
يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة للكشف عىل البناء  من قبل مراقب األبنية  -

ألخذ القياسات للبناء القائم  عىل الواقع. 
أي  - أو  املرخص  مع  القائم  البناء  ملقارنة  التنظيم  م.  لـ  الطلب  تحويل  يتم 

زيادات ومخالفات وتحديد الرسوم يف حال وجود زيادات أو رفض اسرتداد 
الرسوم يف حال عدم إكمال البناء. 

منه  - خصم  أو  التأمني  السرتداد  املالية/الصندوق  للدائرة  الطلب  تحويل  يتم 
رسوم األمتار الزائدة.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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ــة
ســـ
ـد
هن
الـ

طلب إذن صب  
  

اسم الخدمة

طلب إذن صب     -

الوقت الالزم إلنجازها 

2 يوم                                                                              -

الوثائق المطلوبة

صورة عن الرخصة  -

طلب إصدار إذن صب مصدق من املهندس املصمم واملرشف ومن نقابة املهندسني -

السند القانوني

نظام األبنية للهيئات املحلية رقم 5 لعام 2011م -

بروتوكول التعاون مع نقابة املهندسني -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب قبل 48 ساعة من وقت الصب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة للكشف عىل البناء  من قبل مراقب االبنية و املوافقة  -

الخطية او اعطاء أي مالحظات قبل الصب.  

واالحتفاظ  - أخرى  نسخة  املرشف  واملكتب  الصب  إذن  من  نسخة  املالك  تسليم  يتم 

بالنسخة الثالثة وأرشفتها.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور
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فتح ملف موقع وترسيم             
 

اسم الخدمة

فتح ملف موقع وترسيم  -

الوقت الالزم إلنجازها   

4 ايام          -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية ملقدم الطلب. -

مخطط مساحة عدد4 نسخ عىل األقل موقعة من مساح مرخص يبني اسم القطعة  -

ورقمها ورقم الحوض ومساحة القطعة واسم صاحب الرتخيص ورقم هويته عىل 

أن ال يكون قد مىض عىل تاريخ املخطط أكثر من 6 شهور مع توقيع املجاورين عىل 

صحة الحدود يف حال عدم وجود أسوار قائمة.  

إثبات ملكية حسب اآللية التالية:  -

إذا كان طالب الرتخيص مشرتي )وكالة دورية أو حجة رشاء، إخراج قيد أو كوشان  -

طابو، إفراز بني ورثة البائع وبيان كيف آلت القطعة للبائع حتى يبيعها(.

إذا كان طالب الرتخيص والده أو والدته عىل قيد الحياة ( إخراج قيد يف قطعة األرض  -

أو كوشان طابو مع توقيع الوالد أو الوالدة باملوافقة عىل السماح له بالبناء(. 

إذا كان طالب الرتخيص والداه متوفيان: ) إخراج قيد أو سند طابو مع حرص ارث  -

يبني ورثة صاحب امللك والتوقيع من قبل الورثة باملوافقة له بالرتخيص والبناء، وإذا 

املوافقني من  يقل عدد  ال  أن  موافقة ورثته( عىل  اخذ  الورثة متوىف يجب  احد  كان 

الورثة عن نسبة 51%.

السند القانوني

نظام األبنية للهيئات املحلية رقم 5 لعام 2011م -

قانون تنظيم املدن والقرى لعام 1966م -
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ــة
ســـ
ـد
هن
الـ

إجراءات التنفيذ

يف  - والوثائق   املساحة  بمخططات  مرفق  وترسيم  موقع  ملف  فتح  تقديم طلب  يتم 

مركز خدمة الجمهور.

الهيكيل  - املخطط  مع  واملطابقة  للتدقيق  املساحة  مخططات  و  الطلب  تحويل  يتم 

ومخططات الطابو وتحديد منطقة البناء ونوعه من قبل الدائرة الفنية.  

املالية لدفع رسوم فتح ملف حسب نوع السكن ونظام  - للدائرة  الطلب  يتم تحويل 

األبنية. 

يتم إعادة الطلب لدائرة الهندسة/مهندس التنظيم إلصدار موقع وترسيم  بعد تحديد  -

نوع املنطقة واالرتدادات و التدقيق يف األوراق الثبوتية لطالب الرتخيص وتوقيع امللف 

من قبل م. املساحة و م. التنظيم و مدير الدائرة الفنية. 

يتم استالم ملف موقع وترسيم من قبل مركز خدمة الجمهور -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة
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طلب تصوير وثائق
                                                              

اسم الخدمة

طلب تصوير وثائق  

الوقت الالزم إلنجازها  

3 أيام   -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية مالك الوثيقة. -

 إثبات ملكية، وذلك يف حال كان مقدم الطلب ليس املالك. -

السند القانوني

 األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب للدائرة املالية لدفع الرسوم املطلوبة. -

يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة/ موظف األرشيف لتصدير الوثيقة املطلوبة. -

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور لتسليم الوثيقة للمواطن. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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ــة
ســـ
ـد
هن
الـ

تعديل موقع بناء مرخص   

اسم الخدمة

تعديل موقع بناء مرخص    -

الوقت الالزم إلنجازها

3 أيام                                                        -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية مالك الومركز خدمة عن الرخصة.  -

مخطط موقع جديد للبناء املرخص. -

السند القانوني

نظام األبنية للهيئات املحلية رقم 5 لعام 2011م -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم طلب تعديل املوقع للرخصة يف مركز  خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب ومخططات املوقع املعدل لدائرة الهندسة/م. التنظيم لدراسة الطلب  -

والتزامه باالرتدادات القانونية ملنطقة التنظيم ثم موافقة مدير الدائرة عىل ذلك. 

يتم عرض الطلب عىل اللجنة املحلية الخذ قرار موافقة عىل تعديل موقع البناء املرخص.  -

يتم تحويل الطلب للدائرة املالية/الصندوق لدفع رسوم تعديل املوقع.  -

ملف  - يف  وأرشفته  التعديل  لتثبيت  التنظيم  الهندسة/م.  لدائرة  الطلب  اعادة  يتم 

الرخصة الصادرة سابقا وتسليم املواطن نسخة من تعديل املوقع.  

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة
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طلب إذن حفر

اسم الخدمة

طلب إذن حفر

الوقت الالزم إلنجازها

2 يوم                                                                                                                                 -

الوثائق المطلوبة

صورة عن الرخصة.  -

3 نسخ من نموذج إذن الحفر محدد عليه الغاية من الحفر واملنطقة.  -

السند القانوني

بروتوكول التعاون مع نقابة املهندسني -

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور -

يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة للموافقة عىل الحفر يف املوقع.   -

الكهرباء(  - دائرة  صحي،  رصف  املياه،  )دائرة  املعنية  للدوائر  الطلب  تحويل  يتم 

للموافقة عىل الحفر. 

أخذ موافقة االتصاالت الفلسطينية.  -

أخذ موافقة رشطة املرور. -

يتم تحويل الطلب للدائرة املالية لوضع تامني بقيمة 1000ش. -

يتم مصادقة رئيس البلدية عىل الطلب. -

يتم إعادة الطلب لدائرة الهندسة ألرشفته وتسليم نسخة للمواطن. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

موافقة 
االتصاالت 

الفلسطينية

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

دائرة المياه 
والصرف 
الصحي

دائرة 
الهندسة

دائرة
الكهرباء
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توحيد أراضي

اسم الخدمة

توحيد أرايض -

الوقت الالزم إلنجازها

14 يوم                                                                        -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية للمالك. -

براءة ذمه سارية املفعول للمالك. -

إثبات ملكيه )سند تسجيل أو وكالة دورية مع بيان كيفية انتقال امللكية واملساحة(. -

موافقة جميع الرشكاء بطلب خطي.  -

4 نسخ من مخططات موقع وترسيم سارية املفعول.  -

4 نسخ من مخططات توحيد )تشمل خطوط الكنتور( مصدقة من مساح مرخص. -

جداول إحداثيات مسجل عليها رقم الحوض والقطع ومصدقة من مساح مرخص. -

تسليم حدود قطعة األرض ملساح البلدية. -

السند القانوني 

نظام األبنية للهيئات املحلية رقم 5 لعام 2011م -

إجراءات التنفيذ

 يتم تقديم طلب يف مركز خدمة الجمهور مكتمل )مساحة، طلب توحيد موقع من  -

جميع الورثة، فتح ملف(.

يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة/ شعبة املساحة للكشف وعمل الدراسات الالزمة. -

 يتم عرض الطلب عىل اللجنة املعنية ومن ثم يحول للمجلس البلدي.  -

يتم مصادقة الرئيس عليه. -

يتم أرشفة امللف وثم إغالقه. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور



30

طلب إذن اشغال 

اسم الخدمة

طلب إذن اشغال  -

الوقت الالزم إلنجازها   

5 أيام                                                                         -

الوثائق المطلوبة

صورة عن الرخصة.  -

طلب إصدار إذن إشغال إليصال خدمة ) ساري املفعول ملدة 6 شهور (  -

موقع من املهندس املرشف عىل البناء ونقابة املهندسني. -

السند القانوني

نظام األبنية للهيئات املحلية رقم 5 لعام 2011م -

بروتوكول التعاون مع نقابة املهندسني -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب إلشغال مبنى وإيصال خدمة يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة للكشف عىل البناء  من قبل مراقب األبنية  وأخذ  -

القياسات عىل الواقع.

يتم مقارنة الواقع مع البناء املرخص من قبل مهندس التنظيم وحساب رسوم أي  -

زيادات أو مخالفات.

والصحة  - الصحي  والرصف  والكهرباء  )املياه  املعنية  للدوائر  الطلب  تحويل  يتم 

والبيئة( ألخذ املوافقة عىل الطلب.

يتم تحويل الطلب للدائرة املالية/ الصندوق لدفع أي غرامات يف حال وجودها. -

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور إلصدار املوافقة عىل إذن اإلشغال.  -
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مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة الصحة 
والبيئة

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

دائرة المياه 
والصرف 
الصحي

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
الكهرباء
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إفراز أرض
  

اسم الخدمة

إفراز أرض    -

الوقت الالزم إلنجازها  

14 يوم                                                                        -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية للمالك. -

براءة ذمه سارية املفعول للمالك. -

إثبات ملكيه )سند تسجيل أو وكالة دورية مع بيان كيفية انتقال امللكية واملساحة(.  -

موافقة جميع  الرشكاء بطلب خطي. -

 4 نسخ من مخططات موقع وترسيم سارية املفعول.  -

إحداثيات  - ومربوط  مرخص  مساح  من  مصدقة   إفراز  مخططات  من  نسخ   4  

ومحوسبة مع نسخة عليها خطوط الكنتور.

جداول إحداثيات مسجل عليها رقم الحوض والقطع ومصدقة من مساح مرخص. -

تسليم حدود قطع األرايض ملساح البلدية. -

السند القانوني 

نظام األبنية للهيئات املحلية رقم 5 لعام 2011م -
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إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور مع صورة مخطط املساحة املصدق وكتاب  -

خطي باإلفراز للقطعة موقع من طالب اإلفراز.

إما  - عليه  والرد  الطلب  لدراسة  املساحة  الهندسة/ شعبة  لدائرة  الطلب  تحويل  يتم 

الطلب مرة  الرسوم وتحويل  املوافقة سيتم احتساب  أو اإليجاب ويف حال  بالرفض 

أخرى لخدمة الجمهور لفتح ملف ودفع الرسوم. 

يتم تحويل الطلب مرة أخرى لدائرة الهندسة/ شعبة املساحة للرشح وتحويل امللف  -

للجنة املحلية.

مصادقة رئيس البلدية بعد القرار . -

يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة العتماد امللف واألرشفة.  -

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور إلغالقه. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

دائرة 
الهندسة
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شراء فضلة طريق

اسم الخدمة

رشاء فضلة طريق -

الوقت الالزم إلنجازها

30 يوم -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية. -

إثبات ملكية لألرض املجاورة للفضلة املعنية. -

مخطط مساحة مصدق من مساح مرخص )ترخيص ساري املفعول(  -

الخاصة  - القطعة  مساحة  عليه  وموضح  الصورة(  تقبل  )ال  أصيل  بختم  ومختوم 

باملستدعي ومساحة الفضلة املراد رشائها، وذلك يف حال املوافقة عىل رشاء الفضلة.

السند القانوني 

قانون تنظيم املدن والقرى لعام 1966 -

قرارات املجلس البلدي -

إجراءات التنفيذ:

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهوراملحيل.مل الوثائق املطلوبة (. -

 يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة/ شعبة املساحة للتدقيق. -

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة الهندسية للتعليق وعرضه عىل اللجنة املحلية. -

يتم تقدير ثمن الفضلة من قبل لجنة تخمني -

يتم رفع قرار املجلس واملعاملة ألخذ مصادقة وزير الحكم املحيل . -

يتم تحويل الطلب مرة أخرى للمجلس البلدي العتماد التخمني.   -

يتم تحويل الطلب للدائرة املالية لدفع الرسوم. -

يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة/شعبة املساحة لتسليم األرض للمواطن وللحفظ واألرشفة. -

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور إلغالقه.  -
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مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور

مصادقة 
وزارة الحكم 

المحلي

الدائرة 
المالية
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طلب تقدير مسافة 
                                                                     

اسم الخدمة

طلب تقدير مسافة        -

الوقت الالزم إلنجازها 

3 أيام                                                               -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية. -

إثبات موقع السكن بوثيقة.   -

إثبات موقع العمل بوثيقة. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ:

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور ) تحديد موقع املنزل وموقع العمل (. -

يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة/ شعبة املساحة لتقدير املسافة. -

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور لطباعة شهادة باملسافة وتسليمها للمواطن  -

بعد دفع رسوم الشهادة.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور
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طلب كشف أراضي ومعلومات عن قطعة ارض

اسم الخدمة

طلب كشف أرايض ومعلومات عن قطعة ارض  -

الوقت الالزم إلنجازها 

3 أيام                                                                                  -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية.  -

إثبات ملكية وتحديد املوقع.  -

يف حال طلب معلومات تنظيمية عن قطعة ارض يجب إحضار مساحة مصدقة.  -

السند القانوني 

قانون تنظيم املدن والقرى لعام 1966م -

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور مع إرفاق الوثائق املطلوبة. -

يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة/ شعبة املساحة لرصد املعلومات. -

يتم تحويل الطلب للدائرة املالية لدفع الرسوم. -

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور لطباعة شهادة باملعلومات عن قطعة األرض  -

وتسليمها للمواطن.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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شكاوى المواطنين على المقاولين أثناء تنفيذ المشاريع                       

اسم الخدمة

شكاوى املواطنني عىل املقاولني أثناء تنفيذ املشاريع       -

الوقت الالزم إلنجازها

4 أيام                                                                                                  -

الوثائق المطلوبة

الطلب. -

وثائق تدعم الطلب. -

السند القانوني

وثائق العطاء -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب أو الشكوى يف مركز خدمة الجمهور.  -

يتم تحويل الشكوى إىل الدائرة الهندسية/ قسم املشاريع للكشف امليداني و التعليق  -

ومتابعتها و حفظها يف ملف مرشوع.

يتم تحويل الطلب إىل مركز خدمة الجمهور إلصدار رد عىل الطلب و تسليمه للمواطن  -

و إغالق الطلب.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور



39

ــة
ســـ
ـد
هن
الـ

شهادة انجاز مشروع

اسم الخدمة

شهادة انجاز مرشوع -

الوقت الالزم إلنجازها

4 أيام                                                                                                 -

الوثائق المطلوبة

العقد املوقع. -

محرض االستالم االبتدائي. -

صورة عن الهوية الشخصية  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور.  -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة الهندسية/ قسم املشاريع للتعليق.  -

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة الهندسية للتعليق.  -

يتم تحويل الطلب ملركز خدمة الجمهور إلصدار الشهادة و تسليمها للمواطن بعد  -

دفع رسوم الشهادة. 

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور
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شهادة براءة ذمه خاصة بالمشاريع  

اسم الخدمة

شهادة براءة ذمه خاصة باملشاريع   -

الوقت الالزم إلنجازها 

7 أيام                                                                                                -

الوثائق المطلوب

الطلب. -

محرض االستالم االبتدائي. -

العقد املوقع. -

السند القانوني

وثائق العطاء -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب إىل الدوائر املعنية املياه و الرصف الصحي و الكهرباء و الدائرة  -

الهندسية/ قسم املشاريع للتعليق. 

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية/ أمني الصندوق الستيفاء املستحقات املطلوبة من املقاول.  -

يتم تحويل الطلب مع مرفقاته إىل قسم املشاريع من اجل إغالق امللف.  -

يتم تحويل الطلب إىل مركز خدمة الجمهور إلصدار الشهادة و تسليمها للمقاول بعد  -

دفع رسوم الشهادة. 

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

دائرة 
الكهرباء

دائرة
الهندسة

دائرة المياه 
والصرف 
الصحي

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
الهندسة
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طلب استالم مشروع 

اسم الخدمة

طلب استالم مرشوع  -

الوقت الالزم إلنجازها

15 يوم -

الوثائق المطلوبة

العقد املوقع. -

الطلب. -

السند القانوني

وثائق العطاء -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة الهندسية/ قسم املشاريع  للتعليق.  -

رئيس  - عىل  الطلب  يتم عرض  املقاول  من  املطلوبة  األعمال  كافة  إنهاء  تم  حال  )يف 

البلدية لتشكيل لجنة استالم الستالم املرشوع(. .

يقوم قسم املشاريع و اللجنة باستالم املرشوع ووضع املالحظات املطلوبة من املقاول  -

و يقوم قسم املشاريع بمتابعة مالحظات االستالم االبتدائي. 

يتم تحويل امللف إىل لجنة املشاريع التخاذ توصية . -

يتم عرض التوصية عىل املجلس البلدي للمصادقة عليها.  -

يتم تحويل قرار املجلس البلدي عىل املشاريع للمتابعة.  -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

المجلس 
البلدي

مركز خدمة 
الجمهور
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استالم كفالة بنكية   

اسم الخدمة

استالم كفالة بنكية    -

الوقت الالزم إلنجازها

3 أيام -

الوثائق المطلوبة

الطلب. -

العقد املوقع. -

السند القانوني

وثائق العطاء -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة الهندسية/ لجنة املشاريع للتعليق.  -

يتم تحويل الطلب إىل قسم املشرتيات لتسليم الكفالة للمقاول.  -

يتم تحويل الطلب و مرفق معه الكفالة و توقيع املستلم عليها للمشاريع للحفظ يف امللف.  -

يتم تحويل الطلب ومرفقاته إىل مركز خدمة الجمهور إلغالق الطلب. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
الهندسة

قسم 
المشتريات

دائرة
الهندسة
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طلب باطون أكتاف
   

اسم الخدمة

طلب باطون أكتاف -

الوقت الالزم إلنجازها

10 أيام -

الوثائق المطلوبة 

الطلب. -

وثائق تدعم الطلب. -

السند القانوني

-   األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة  الجمهور -

عمل  - و  امليداني  للكشف  املشاريع  قسم   / الهندسية  الدائرة  إىل  الطلب  تحويل  يتم 

تقرير كشف موقع و كلفة تقديرية. 

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة الهندسية للتعليق.  -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لعرضه عىل اللجنة املالية.  -

يتم تحويله الطلب إىل قسم املشاريع لعرضه عىل لجنة املشاريع التخاذ توصية.  -

يتم تحويل توصية لجنة املشاريع عىل الطلب للمجلس البلدي للمصادقة عليها.   -

يتم تحويل القرار إىل قسم املشاريع ملتابعته حسب قرار املجلس البلدي..  -

يتم تحويل الطلب بعد وضع قرار املجلس البلدي عليه ملركز خدمة الجمهور لتسليم  -

الرد للمواطن و إغالق الطلب. 

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

المجلس 
البلدي

دائرة
الهندسة

دائرة
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
الهندسة
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طلب عبارة مياه   

اسم الخدمة

طلب عبارة مياه    -

الوقت الالزم إلنجازها

10 أيام -

الوثائق المطلوبة

الطلب. -

وثائق تدعم الطلب. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

عمل  - و  امليداني  للكشف  املشاريع  قسم  الهندسية/  الدائرة  إىل  الطلب  تحويل  يتم 

تقرير كشف موقع و كلفة تقديرية. 

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة الهندسية للتعليق.  -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لعرضه عىل اللجنة املالية. -

يتم تحويل الطلب إىل قسم املشاريع لعرضه عىل لجنة املشاريع التخاذ توصية.  -

يتم تحويل توصية لجنة املشاريع عىل الطلب للمجلس البلدي للمصادقة عليها.   -

يتم تحويل القرار إىل قسم املشاريع ملتابعته حسب قرار املجلس البلدي.   -

يتم تحويل الطلب بعد وضع قرار املجلس البلدي عليه ملركز خدمة الجمهور لتسليم  -

الرد للمواطن و إغالق الطلب. 

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

المجلس 
البلدي

دائرة
الهندسة

دائرة
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
الهندسة
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ــة
ســـ
ـد
هن
الـ

طلب بيسكورس أو زفته لشارع أو دخله   
  

اسم الخدمة

طلب بيسكورس أو زفته لشارع أو دخله   -

الوقت الالزم إلنجازها

 10 أيام -

الوثائق المطلوبة

الطلب. -

وثائق تدعم الطلب. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

عمل  - و  امليداني  للكشف  املشاريع  قسم   / الهندسية  الدائرة  إىل  الطلب  تحويل  يتم 

تقرير كشف موقع و كلفة تقديرية. 

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة الهندسية للتعليق.  -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لعرضه عىل اللجنة املالية.  -

يتم تحويل الطلب إىل قسم املشاريع لعرضه عىل لجنة املشاريع التخاذ توصية.  -

يتم تحويل توصية لجنة املشاريع عىل الطلب للمجلس البلدي للمصادقة عليها.   -

يتم تحويل القرار إىل قسم املشاريع ملتابعته حسب قرار املجلس البلدي.   -

يتم تحويل الطلب بعد وضع قرار املجلس البلدي عليه ملركز خدمة الجمهور لتسليم  -

الرد للمواطن و إغالق الطلب. 

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

المجلس 
البلدي

دائرة
الهندسة

دائرة
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
الهندسة
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طلب بناء أسوار أو سالسل   
     

اسم الخدمة

طلب بناء أسوار أو سالسل    -

الوقت الالزم إلنجازها

10 أيام -

الوثائق المطلوبة

الطلب. -

وثائق تدعم الطلب. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

عمل  - و  امليداني  للكشف  املشاريع  قسم   / الهندسية  الدائرة  إىل  الطلب  تحويل  يتم 

تقرير كشف موقع و كلفة تقديرية. 

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة الهندسية للتعليق.  -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لعرضه عىل اللجنة املالية.  -

يتم تحويل الطلب إىل قسم املشاريع لعرضه عىل لجنة املشاريع التخاذ توصية. -

يتم تحويل توصية لجنة املشاريع عىل الطلب للمجلس البلدي للمصادقة عليها.   -

يتم تحويل القرار إىل قسم املشاريع ملتابعته حسب قرار املجلس البلدي.   -

يتم تحويل الطلب بعد وضع قرار املجلس البلدي عليه ملركز خدمة الجمهور لتسليم  -

الرد للمواطن و إغالق الطلب. 

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

المجلس 
البلدي

دائرة
الهندسة

دائرة
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
الهندسة
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ــة
ســـ
ـد
هن
الـ

طلب فتح شارع 
 

اسم الخدمة

طلب فتح شارع   -

الوقت الالزم إلنجازها

10 أيام -

الوثائق المطلوبة

الطلب. -

وثائق تدعم الطلب. -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة الهندسية / قسم املساحة و املشاريع للتعليق.   -

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة الهندسية للتعليق.  -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لعرضه عىل اللجنة املالية.  -

يتم تحويل الطلب إىل قسم املشاريع لعرضه عىل لجنة املشاريع التخاذ توصية. -

يتم تحويل توصية لجنة املشاريع عىل الطلب للمجلس البلدي للمصادقة عليها.   -

يتم تحويل القرار إىل قسم املشاريع ملتابعته حسب قرار املجلس البلدي.   -

يتم تحويل الطلب بعد وضع القرار عليه ملركز خدمة الجمهور لتسليم الرد للمواطن  -

و إغالق الطلب.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

المجلس 
البلدي

دائرة
الهندسة

دائرة
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
الهندسة
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طلب المساعدة بمد خط صرف صحي أو خط مياه 

اسم الخدمة

طلب املساعدة بمد خط رصف صحي أو خط مياه  -

الوقت الالزم إلنجازها

10 أيام -

الوثائق المطلوبة

الطلب. -

وثائق تدعم الطلب. -

السند القانوني 

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور -

يتم تحويل الطلب إىل دائرة املياه و الرصف الصحي للكشف امليداني و عمل تقرير  -

كشف موقع و كلفة تقديرية. 

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لعرضه عىل اللجنة املالية.  -

يتم تحويل الطلب إىل قسم املشاريع لعرضه عىل لجنة مشاريع التخاذ توصية.  -

يتم تحويل توصية لجنة املشاريع عىل الطلب للمجلس البلدي للمصادقة عليها.   -

يتم تحويل قرار املجلس البلدي إىل قسم املشاريع أو القسم املعني ) دائرة املياه و  -

الرصف الصحي ( ملتابعته. 

يتم تحويل الطلب بعد وضع قرار املجلس البلدي عليه ملركز خدمة الجمهور لتسليم  -

الرد للمواطن و إغالق الطلب. 

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

المجلس 
البلدي

دائرة المياه 
والصرف 
الصحي

دائرة
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
الهندسة
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ــة
ســـ
ـد
هن
الـ

طلب عمل مطبات لشوارع
      

اسم الخدمة

طلب عمل مطبات لشوارع       -

الوقت الالزم إلنجازها

10 أيام -

الوثائق المطلوبة

الطلب. -

وثائق تدعم الطلب. -

السند القانوني 

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

عمل  - و  امليداني  للكشف  املشاريع  قسم  الهندسية/  الدائرة  إىل  الطلب  تحويل  يتم 

تقرير كشف موقع و كلفة تقديرية. 

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة الهندسية للتعليق.  -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لعرضه عىل اللجنة املالية.  -

يتم تحويل الطلب إىل قسم املشاريع لعرضه عىل لجنة املشاريع التخاذ توصية. -

يتم تحويل توصية لجنة املشاريع عىل الطلب للمجلس البلدي للمصادقة عليها.   -

يتم تحويل القرار إىل قسم املشاريع ملتابعته حسب قرار املجلس البلدي.  -

يتم تحويل الطلب بعد وضع قرار املجلس البلدي عليه ملركز خدمة الجمهور لتسليم  -

الرد للمواطن و إغالق الطلب. 

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

المجلس 
البلدي

دائرة
الهندسة

دائرة
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
الهندسة
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طلب إشارات مرورية 
    

اسم الخدمة

طلب إشارات مرورية   -

الوقت الالزم إلنجازها

10 أيام -

الوثائق المطلوبة

الطلب. -

وثائق تدعم الطلب. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

عمل  - و  امليداني  للكشف  املشاريع  قسم   / الهندسية  الدائرة  إىل  الطلب  تحويل  يتم 

تقرير كشف موقع و كلفة تقديرية.

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة الهندسية للتعليق.  -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لعرضه عىل اللجنة املالية.  -

يتم تحويل الطلب إىل قسم املشاريع لعرضه عىل لجنة املشاريع التخاذ توصية.  -

يتم تحويل توصية لجنة املشاريع عىل الطلب للمجلس البلدي للمصادقة عليها.   -

يتم تحويل القرار إىل قسم املشاريع ملتابعته حسب قرار املجلس البلدي.   -

يتم تحويل الطلب بعد وضع قرار املجلس البلدي عليه ملركز خدمة الجمهور لتسليم  -

الرد للمواطن و إغالق الطلب. 

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

المجلس 
البلدي

دائرة
الهندسة

دائرة
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
الهندسة
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ــة
ســـ
ـد
هن
الـ

طلب عمل أرصفة

اسم الخدمة

طلب عمل أرصفة -

الوقت الالزم إلنجازها

10 أيام -

الوثائق المطلوبة

الطلب. -

وثائق تدعم الطلب. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

عمل  - و  امليداني  للكشف  املشاريع  قسم  الهندسية/  الدائرة  إىل  الطلب  تحويل  يتم 

تقرير كشف موقع و كلفة تقديرية. 

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة الهندسية للتعليق.  -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لعرضه عىل اللجنة املالية.  -

يتم تحويل الطلب إىل قسم املشاريع لعرضه عىل لجنة املشاريع التخاذ توصية.  -

يتم تحويل توصية لجنة املشاريع عىل الطلب للمجلس البلدي للمصادقة عليها.   -

يتم تحويل القرار إىل قسم املشاريع ملتابعته حسب قرار املجلس البلدي.   -

يتم تحويل الطلب بعد وضع قرار املجلس البلدي عليه ملركز خدمة الجمهور لتسليم  -

الرد للمواطن و إغالق الطلب. 

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

المجلس 
البلدي

دائرة
الهندسة

دائرة
الهندسة

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
الهندسة



دليل خدمة الجمهور

خدمات المياه والكهرباء



اء
ربـ

كه
وال

اه 
مليـ

ا

54   اشرتاك مياه

56   فصل اشرتاك مياه

57   تسليك خط ورفع الرضر

58   إعادة وصل خدمة املياه

60   نقل ملكية اشرتاك مياه

62   نقل اشرتاك مياه ملوقع اخر  

64   اشرتاك رصف صحي يف حالة توفر الخدمة

66   اشرتاك رصف صحي يف حالة عدم توفر الخدمة

68   اشرتاك كهرباء 1 فاز )منزيل، تجاري(

70   اشرتاك كهرباء 3 فاز )منزيل، تجاري(

72   اشرتاك كهرباء 1 فاز )حكومي(

74   اشرتاك كهرباء 3 فاز )حكومي(

76   نقل ملكية اشرتاك كهرباء)1 فاز او 3 فاز(

78   نقل موقع اشرتاك كهرباء )عداد( )1 فاز او 3 فاز(

80   فصل خدمة الكهرباء )فصل العداد( مؤقتة او دائمة

82   اعادة وصل خدمة الكهرباء

84   فحص أو تغيري عداد كهرباء

85   نقل أو تغيري أو اضافة عامود كهرباء

86   نقل أو تغيري او إضافة خط كهرباء رئييس

87   تمديد وصلة كهرباء لحفل زفاف )خط عىل العامود(



54

اشتراك مياه

اسم الخدمة

اشرتاك مياه -

الوقت الالزم إلنجازها 

7 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية للمستفيد.  -

 براءة ذمه مالية سارية املفعول. -

إثبات ملكية )سند تسجيل املالية( أو عقد إيجار. -

رخصة بناء أو دفع رسوم الرتخيص للعقار املعني. -

قانونياً  - يثبت  ما  إحضار  فعليه  املالك/املستأجر،  هو  الطلب  مقدم  يكن  لم  يف حال 

توكيله بتقديم الطلب، يرفق االثبات القانوني وصورة هوية مقدم الطلب بالطلب.

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم طلب اشرتاك مياه يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب للدائرة املالية  لعمل براءة ذمه.  -

يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة للكشف والتدقيق. -

يتم تحويل الطلب اىل قسم املياه للتدقيق وفحص امكانية الشبك للعقار. -

يتم تحويل الطلب إىل قسم الرصف الصحي للتدقيق واملوافقة وعمل املالحظات.   -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية الستيفاء الرسوم  وتوقيع املواطن عىل اتفاقية  -

اشرتاك املياه.

العداد والشايص عىل  - املياه إلدخال رقم االشرتاك ورقم  الطلب اىل قسم  يتم تحويل 

نظام الفوترة لتتم عملية قراءة العداد.

القيام بأرشفة و حفظ امللف يف ملفات معامالت املياه. -
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مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الصرف 
الصحي

الدائرة 
المالية

الدائرة 
المالية

دائرة
الهندسة

دائرة
المياه

دائرة
المياه
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فصل اشتراك مياه  

اسم الخدمة

فصل اشرتاك مياه   -

الوقت الالزم إلنجازها 

     3 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة البطاقة الشخصية ملالك اشرتاك مياه.  -

براءة ذمة سارية املفعول ملالك اشرتاك املياه. -

مقدم الطلب يجب أن يكون مالك اشرتاك املياه، ويف حال لم يكن مقدم الطلب هو  -

مالك أالشرتاك فعىل مقدم الطلب إحضار ما يثبت قانونياً توكيله بتقديم الطلب.

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتباملالية لعمللفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم طلب ايقاف اشرتاك  يف خدمة املياه يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب للدائرة املالية  لعمل براءة ذمه.  -

يتم تحويل الطلب اىل قسم املياه للتدقيق يف الفواتري واملستحقات املالية عىل االشرتاك. -

النموذج  - وتعبئة  املطلوبة  الرسوم  الستيفاء  املالية  الدائرة  إىل  الطلب  تحويل  يتم 

الخاص بفصل اشرتاك مياه.

يتم فصل العداد يف املوقع.  -

القيام بأرشفة و حفظ امللف يف ملفات معامالت املياه. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
المياه

الدائرة 
المالية

دائرة
المياه

الدائرة 
المالية
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تسليك خط ورفع الضرر 
 

اسم الخدمة

تسليك خط ورفع الرضر -

الوقت الالزم إلنجازها 

1 يوم -

الوثائق المطلوبة

صورة البطاقة الشخصية. -

تقديم الطلب. -

السند القانوني 

نظام املجاري للهيئات املحلية. -

نظام التعرفة لبلدية سلفيت واملصادق عليه. -

اجراءات التنفيذ

خط  - تسكري  بوجود  شفوياً  أو  خطياً  الجمهور  خدمة  مركز  يف  الطلب  تقديم  يتم 

وفيضان مياه عادمة يف الشارع أو املوقع.

يتم الكشف فوراً عىل موقع التسكرية وتقدير االحتياجات الالزمة واملعدات املطلوبة  -

لفتح الخط من قبل شعبة الرصف الصحي 

والتوجه  - ذلك  وغري  ومواد  عاملة  وأيدي  معدات  من  الفور  عىل  يلزم  ما  تجهيز  يتم 

مبارشة اىل موقع التسكرية وتنفيذ فتح التسكرية وتنظيف املناهل يف موقع التسكرية 

االوقات  أو يف  الرسمي  الدوام  اثناء  أولوية قصوى سواًء كان  له  العمل  ويعترب هذا 

االخرى إجازات أعياد رسمية وخالفه(.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
الصرف 
الصحي

مركز خدمة 
الجمهور
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إعادة وصل خدمة المياه 
  

اسم الخدمة

إعادة وصل خدمة املياه    -

الوقت الالزم إلنجازها 

 5 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية ملالك اشرتاك مياه.  -

براءة ذمة سارية املفعول ملالك اشرتاك مياه. -

مقدم  - فعىل  االشرتاك  مالك  هو  الطلب  مقدم  يكن  لم  حال  ويف  املياه،  اشرتاك  مالك 

الطلب إحضار ما يثبت توكيله قانونياً بتقديم الطلب.

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم طلب اعادة وصل اشرتاك مياه يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب للدائرة املالية  لعمل براءة ذمه.  -

يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة للكشف والتدقيق. -

 يتم تحويل الطلب اىل قسم املياه للتدقيق.  -

النموذج  - وتعبئة  املطلوبة  الرسوم  الستيفاء  املالية  الدائرة  إىل  الطلب  تحويل  يتم 

الخاص بإعادة وصل اشرتاك مياه.

يتم تحويل الطلب لقسم املياه لتفعيل االشرتاك وتغيري الحالة من منتهي اىل موصول  -

يف نظام الفوتره لتتم عملية قراءة العداد.

القيام بأرشفة و حفظ امللف يف ملفات معامالت املياه. -
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مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

الدائرة 
المالية

دائرة
المياه

دائرة
الهندسة

دائرة
المياه
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نقل ملكية اشتراك مياه

اسم الخدمة

نقل ملكية اشرتاك مياه   -

الوقت الالزم إلنجازها 

    5 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة البطاقة الشخصية للمالك الجديد )املشرتي( واملالك األصيل )البائع(. -

براءة ذمة سارية املفعول للمالك الحايل/األصيل لالشرتاك )البائع(. -

توقيع اتفاقية نقل ملكية املالية لعمل من قبل الطرفني )البائع واملشرتي( أو إحضار  -

املياه  املالك األصيل لالشرتاك عن االشرتاك ملقدم طلب تملك اشرتاك  ما يثبت تنازل 

)املشرتي( أو تعهد عديل من قبل املشرتي.

أي مبالغ استهالك تستحق خالل عملية النقل )قبل صدور آخر فاتورة( يتم ترحيلها  -

عىل املشرتك الجديد.

مقدم الطلب يجب أن يكون املعني بتملك االشرتاك، وإال فعىل مقدم الطلب إحضار ما  -

يثبت قانونياً توكيله بتقديم الطلب.

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -
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اجراءات التنفيذ

يتم تقديم طلب نقل ملكية اشرتاك مياه يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب للدائرة املالية  لعمل براءة ذمه.  -

يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة للكشف والتدقيق. -

 يتم تحويل الطلب اىل قسم املياه للتدقيق يف الفواتري واملستحقات املالية عىل االشرتاك. -

النموذج  - وتعبئة  املطلوبة  الرسوم  الستيفاء  املالية  الدائرة  إىل  الطلب  تحويل  يتم 

الخاص بنقل ملكية اشرتاك مياه.

يتم تحويل الطلب لقسم املياه لتحويل رقم االشرتاك من املالك القديم اىل املالك الجديد  -

وإدخاله عىل نظام الفوتره لتتم عملية قراءة العداد بإسم املالك الجديد

القيام بأرشفة و حفظ امللف للمشرتك الجديد يف ملفات معامالت املياه. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

الدائرة 
المالية

دائرة
المياه

دائرة
الهندسة

دائرة
المياه
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نقل اشتراك مياه لموقع اخر 

اسم الخدمة

نقل اشرتاك مياه ملوقع اخر  -

الوقت الالزم إلنجازها 

  5 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية ملالك اشرتاك مياه. -

 إثبات ملكية )سند تسجيل أو وكالة قانونية( او عقد إيجار للموقع الجديد مع وجود  -

رخصة بناء أو دفع رسوم الرتخيص.

براءة ذمة سارية املفعول لصاحب خط املياه )عىل القطعة القديمة والجديدة(. -

وجود رخصة بناء أو دفع رسوم بدل ترخيص. -

مقدم الطلب يجب أن يكون مالك اشرتاك املياه، ويف حال لم يكن مقدم الطلب هو  -

الطلب،  بتقديم  قانونياً  توكيله  يثبت  ما  إحضار  الطلب  مقدم  فعىل  االشرتاك،  مالك 

يرفق االثبات القانوني وصورة هوية مقدم الطلب بالطلب.

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ -

يتم تقديم طلب نقل موقع عداد مياه من موقع اىل اخر يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب للدائرة املالية لعمل براءة ذمه. -

يتم تحويل الطلب لدائرة الهندسة للكشف والتدقيق. -

 يتم تحويل الطلب اىل قسم املياه للتدقيق وفحص امكانية النقل. -

يتم تحويل الطلب اىل قسم الرصف الصحي للتدقيق. -

النموذج  - وتعبئة  املطلوبة  الرسوم  الستيفاء  املالية  الدائرة  إىل  الطلب  تحويل  يتم 

الخاص بنقل موقع عداد مياه.

الواقع وتغيريه عىل  - العداد عىل أرض  لتغيري موقع  املياه  الطلب لقسم  يتم تحويل   

نظام الفوترة لتتم عملية قراءة العداد.

القيام بأرشفة و حفظ امللف يف ملفات معامالت املياه. -



63

اء
ربـ

كه
وال

اه 
مليـ

ا

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الصرف 
الصحي

الدائرة 
المالية

الدائرة 
المالية

دائرة
الهندسة

دائرة
المياه

دائرة
المياه
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اشتراك صرف صحي في حالة توفر الخدمة

اسم الخدمة

اشرتاك رصف صحي يف حالة توفر الخدمة      -

الوقت الالزم إلنجازها 

3 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة البطاقة الشخصية. -

براءة ذمه سارية املفعول. -

اثبات ملكية العقار  -

تعهد عديل يف حال ان العقار ممنوع الشبك. -

السند القانوني

نظام املجاري للهيئات املحلية. -

نظام التعرفة لبلدية سلفيت واملصادق عليه. -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل قسم  الهندسة لوضع معلومات العقار الخاصة برسوم الرصف  -

االريض  الطابق  ومساحة  االرض  ومساحة  البناء  مساحات  مجموع   مثل  الصحي 

وكذلك رقم القطعة والحوض واسم املوقع.

يتم تحويل الطلب اىل شعبة الرصف الصحي ليتم احتساب الرسوم املطلوبة وتثبيتها  -

عىل الطلب .

الفني   - او  للمواطن  الشبك  آلية  توضيح  ويتم  الواقع  عىل  العقار  عىل  الكشف  يتم 

وتوضيح متطلبات الشبك الفنية.

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لدفع الرسوم املستحقة لصندوق البلدية أو دفع  -

جزء منها وتقسط الباقي بما يتناسب مع قرارات املجلس البلدي بهذا الخصوص.

يتم متابعة الشبك وفحص االعمال قبل تشغيل الخدمة للمواطن لالطمئنان عىل تنفيذ  -

االعمال املطلوبة بشكل سليم وآمن .
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مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
الصرف 
الصحي

دائرة
الهندسة

شعبة 
الصرف 
الصحي

الدائرة 
المالية
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اشتراك صرف صحي في حالة عدم توفر الخدمة

اسم الخدمة

اشرتاك رصف صحي يف حالة عدم توفر الخدمة      -

الوقت الالزم إلنجازها 

    3 أيام

الوثائق المطلوبة

صورة البطاقة الشخصية. -

براءة ذمه سارية املفعول. -

إثبات ملكية العقار  -

تعهد عديل يف حال ان العقار ممنوع الشبك -

تأمني مايل مرتجع. -

السند القانوني 

نظام املجاري للهيئات املحلية. -

نظام التعرفة لبلدية سلفيت واملصادق عليه. -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم  الطلب يف  مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل قسم الهندسة لوضع معلومات العقار الخاصة برسوم الرصف الصحي. -

يتم تحويل الطلب اىل شعبة الرصف الصحي الحتساب الرسوم املطلوبة عن العقار . -

الخدمة  - إليصال  التقديرية  للتكاليف  مبسط  تقرير  وعمل  الواقع  عىل  الكشف  يتم 

للملكية الخاصة للمواطن .

يتم توصيل الخدمة ألرض املواطن من خالل التعاون مابني املواطن والبلدية وتقاسم  -

التكاليف املطلوبة بما يتناسب مع قرارات املجلس البلدي بهذا الخصوص.

يتم شبك العقار بإرشاف البلدية لضمان تنفيذ الشبك بشكل سليم وآمن. -

يف حال عدم توافق البلدية مع املواطن او املواطنني اصحاب الطلب يتم تأجيل ايصال  -

العقار  موقع  فيه  يدرج  مرشوع  عىل  الحصول  أو  االمكانيات  توفري  لحني  الخدمة 

إليصال الخدمة اىل امللكية الخاصة للمواطن او املواطنني طالبي الخدمة .
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مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
الصرف 
الصحي

دائرة
الهندسة

شعبة 
الصرف 
الصحي

الدائرة 
المالية
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اشتراك كهرباء 1 فاز )منزلي، تجاري(  

اسم الخدمة

اشرتاك كهرباء 1 فاز )منزيل، تجاري(   -

الوقت الالزم إلنجازها 

6 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية للمستفيد.  -

براءة ذمه مالية سارية املفعول -

إثبات ملكيه ) سند تسجيل أو وكاله قانونية ( أو عقد إيجار. -

رخصة بناء أو دفع رسوم الرتخيص للعقار املعني. -

توقيع املشرتك عىل معاملة اشرتاك الكهرباء. -

قانونياً  - يثبت  ما  إحضار  فعليه  املالك/املستأجر،  هو  الطلب  مقدم  يكن  لم  يف حال 

توكيله بتقديم الطلب، يرفق االثبات القانوني وصورة هوية مقدم الطلب بالطلب.

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب للخدمة يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة املالية لبيان كشف الذمم املالية واملستحقات والديون  -

عىل املشرتك.

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة الهندسية لفحص ملف الرتخيص والكشف امليداني. -

يتم تحويل الطلب اىل دائرة الكهرباء لبيان االمكانية الفنية للشبك عىل الخدمة. -

يتم ارجاع الطلب اىل الدائرة املالية لدفع رسوم الطلب ورسوم االشرتاك وثمن العداد  -

من قبل املواطن.

يتم تحويل املعاملة اىل قسم الكهرباء لربط االشرتاك بعد برمجة العداد وأرشفة املعاملة.  -
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مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

الدائرة 
المالية
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دائرة
الهندسة

دائرة
الكهرباء
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اشتراك كهرباء 3 فاز )منزلي، تجاري( 

اسم الخدمة

اشرتاك كهرباء 3 فاز )منزيل، تجاري(  -

الوقت الالزم إلنجازها 

7 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية للمستفيد.  -

 براءة ذمه مالية سارية املفعول. -

إثبات ملكيه ) سند تسجيل أو وكاله قانونية ( أو عقد إيجار. -

رخصة بناء أو دفع رسوم الرتخيص للعقار املعني. -

احضار املواد الالزمة لشبك الخدمة. -

توقيع املشرتك عىل معاملة اشرتاك الكهرباء. -

قانونياً  - يثبت  ما  إحضار  فعليه  املالك/املستأجر،  هو  الطلب  مقدم  يكن  لم  يف حال 

توكيله بتقديم الطلب، يرفق االثبات القانوني وصورة هوية مقدم الطلب بالطلب.

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب للخدمة يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة املالية لبيان كشف الذمم املالية واملستحقات والديون  -

عىل املشرتك.

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة الهندسية لفحص ملف الرتخيص والكشف امليداني. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة الكهربائية لبيان االمكانية الفنية للشبك عىل الخدمة. -

يتم ارجاع الطلب اىل الدائرة املالية لدفع رسوم الطلب وسوم االشرتاك وثمن العداد  -

من قبل املواطن .

يتم تحويل املعاملة اىل قسم الكهرباء لربط االشرتاك بعد برمجة العداد وأرشفة املعاملة. -



71

اء
ربـ

كه
وال

اه 
مليـ

ا

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

الدائرة 
المالية

دائرة
الكهرباء

دائرة
الهندسة

دائرة
الكهرباء



72

اشتراك كهرباء 1 فاز )حكومي( 

اسم الخدمة

اشرتاك كهرباء 1 فاز )حكومي( 

الوقت الالزم إلنجازها 

7 أيام -

الوثائق المطلوبة

طلب رسمي من الدائرة الحكومية املعنية. -

 احضار اعتماد مايل لالشرتاك لتسديد الفواتري. -

إثبات ملكيه ) سند تسجيل أو وكاله قانونية ( أو عقد إيجار. -

احضار املواد الالزمة للشبك عىل الخدمة. -

توقيع مفوض الدائرة الحكومية عىل معاملة اشرتاك الكهرباء. -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب للخدمة يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب  اىل الدائرة املالية لبيان كشف الذمم املالية واملستحقات والديون  -

عىل الدائرة الحكومية.

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة الهندسية لفحص ملف الرتخيص والكشف امليداني. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة الكهربائية لبيان االمكانية الفنية للشبك عىل الخدمة. -

يتم ارجاع الطلب اىل الدائرة املالية لدفع رسوم الطلب ورسوم االشرتاك وثمن العداد  -

واملواد من قبل املفوض أو احضار تغطية مالية من الدائرة الحكومية.

يتم تحويل املعاملة اىل قسم الكهرباء لربط االشرتاك بعد رشاء املواد الالزمة والعداد  -

الكهربائي وأرشفة املعاملة.
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اشتراك كهرباء 3 فاز )حكومي( 

اسم الخدمة

اشرتاك كهرباء 3 فاز )حكومي(  -

الوقت الالزم إلنجازها 

7 أيام -

الوثائق المطلوبة

طلب رسمي من الدائرة الحكومية املعنية. -

احضار اعتماد مايل لالشرتاك لتسديد الفواتري. -

إثبات ملكيه ) سند تسجيل أو وكاله قانونية ( أو عقد إيجار. -

احضار املواد الالزمة للشبك عىل الخدمة. -

توقيع مفوض الدائرة الحكومية عىل معاملة اشرتاك الكهرباء. -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب للخدمة يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة املالية لبيان كشف الذمم املالية واملستحقات والديون  -

عىل الدائرة الحكومية.

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة الهندسية لفحص ملف الرتخيص والكشف امليداني. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة الكهربائية لبيان االمكانية الفنية للشبك عىل الخدمة. -

يتم ارجاع الطلب اىل الدائرة املالية لدفع رسوم الطلب ورسوم االشرتاك وثمن العداد  -

واملواد  من قبل املفوض أو احضار تغطية مالية من الدائرة الحكومية.

يتم تحويل املعاملة اىل قسم الكهرباء لربط االشرتاك بعد رشاء املواد الالزمة والعداد  -

الكهربائي وأرشفة املعاملة.
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نقل ملكية اشتراك كهرباء)1 فاز او 3 فاز(

اسم الخدمة

نقل ملكية اشرتاك كهرباء)1 فاز او 3 فاز(

الوقت الالزم إلنجازها 

4 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية ملالك اشرتاك الكهرباء  -

والشخص املراد نقل االشرتاك له.  -

احضار اثبات ملكية او تنازل من املالك القديم لالشرتاك  -

للشخص الجديد مع التواقيع. -

براءة ذمة سارية املفعول ملالك اشرتاك الكهرباء. -

توقيع صاحب االشرتاك املراد نقل ملكيته وتوقيع الشخص املراد نقل امللكية له عىل املعاملة. -

يف حال لم يكن مقدم الطلب هو املالك، فعليه إحضار ما يثبت قانونياً توكيله بتقديم  -

الطلب، يرفق االثبات القانوني وصورة هوية مقدم الطلب بالطلب.

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب للخدمة يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة املالية لبيان كشف الذمم املالية واملستحقات والديون  -

عىل املشرتك.

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة الهندسية لفحص ملف الرتخيص والكشف امليداني. -

يتم ارجاع الطلب اىل الدائرة املالية لدفع الرسوم من قبل املواطن. -

يتم تحويل املعاملة اىل قسم الكهرباء لتغيري املعلومات وقيد املشرتك عىل النظام. -

يتم ارشفة املعاملة ووضع طلب النقل عىل املعاملة االصلية . -
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نقل موقع اشتراك كهرباء )عداد( )1 فاز او 3 فاز(

اسم الخدمة

نقل موقع اشرتاك كهرباء )عداد( )1 فاز او 3 فاز( -

الوقت الالزم إلنجازها 

4 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية ملالك اشرتاك الكهرباء.  -

احضار اثبات ملكية للموقع الجديد املراد نقل العداد اليه  -

او موافقة صاحب العقار املراد نقل العداد اليه. -

براءة ذمة سارية املفعول ملالك اشرتاك الكهرباء. -

توقيع صاحب االشرتاك عىل املعاملة. -

يف حال لم يكن مقدم الطلب هو املالك ، فعليه إحضار ما يثبت قانونياً توكيله بتقديم  -

الطلب، يرفق االثبات القانوني وصورة هوية مقدم الطلب بالطلب.

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب للخدمة يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة املالية لبيان كشف الذمم املالية واملستحقات والديون  -

عىل املشرتك.

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة الهندسية لفحص ملف الرتخيص والكشف امليداني. -

املوقع  - يف  للشبك  الفنية  االمكانية  لبيان  الكهربائية  الدائرة  اىل  الطلب  تحويل  يتم 

الجديد املراد نقل االشرتاك له.

يتم إعادة الطلب اىل الدائرة املالية لدفع الرسوم من قبل املواطن. -

يتم تحويل املعاملة اىل قسم الكهرباء لفصل االشرتاك من املوقع القديم ونقله للموقع  -

الجديد بعد احضار املواد الالزمة للشبك.

يتم تغيري موقع االشرتاك عىل النظام وأرشفة املعاملة. -
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فصل خدمة الكهرباء )فصل العداد( مؤقتة او دائمة

اسم الخدمة

فصل خدمة الكهرباء)فصل العداد( مؤقتة او دائمة -

الوقت الالزم إلنجازها 

4 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية ملالك اشرتاك الكهرباء.  -

احضار اثبات ملكية لالشرتاك -

براءة ذمة سارية املفعول ملالك اشرتاك الكهرباء. -

توقيع صاحب االشرتاك عىل املعاملة. -

يف حال لم يكن مقدم الطلب هو املالك، فعليه إحضار ما يثبت قانونياً توكيله بتقديم  -

الطلب، يرفق االثبات القانوني وصورة هوية مقدم الطلب بالطلب.

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تعبئة نموذج الطلب للخدمة من قبل موظفة استقبال الطلبات يف مركز خدمة  -

الجمهور.

يتم تحويل الطلب  اىل الدائرة املالية لبيان كشف الذمم املالية واملستحقات وتسوية  -

الديون عىل املشرتك.

عداد  - النظام وفصل  عن  االشرتاك  لفصل  الكهربائية  الدائرة  اىل  الطلب  تحويل  يتم 

الكهرباء يف املوقع.

يتم إعادة الطلب اىل الدائرة املالية لدفع الرسوم من قبل املواطن. -

يتم وقف االشرتاك عىل النظام وأرشفة املعاملة. -
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اعادة وصل خدمة الكهرباء

اسم الخدمة

اعادة وصل خدمة الكهرباء -

الوقت الالزم إلنجازها 

4 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية ملالك اشرتاك الكهرباء.  -

احضار اثبات ملكية لالشرتاك. -

براءة ذمة سارية املفعول ملالك اشرتاك الكهرباء. -

توقيع صاحب االشرتاك عىل املعاملة. -

يف حال لم يكن مقدم الطلب هو املالك، فعليه إحضار ما يثبت قانونياً توكيله بتقديم  -

الطلب، يرفق االثبات القانوني وصورة هوية مقدم الطلب بالطلب.

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب للخدمة يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة املالية لبيان كشف الذمم املالية واملستحقات والديون  -

عىل املشرتك.

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة الهندسية لفحص ملف الرتخيص والكشف امليداني. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة الكهربائية لبيان االمكانية الفنية للشبك يف املوقع. -

يتم ارجاع الطلب اىل الدائرة املالية لدفع الرسوم من قبل املواطن. -

يتم تحويل املعاملة اىل قسم الكهرباء لشبك  االشرتاك من جديد بعد احضار املواد  -

الالزمة للشبك.

يتم إعادة االشرتاك عىل النظام وأرشفة املعاملة. -
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فحص أو تغيير عداد كهرباء
 

اسم الخدمة

فحص أو تغيري عداد كهرباء    -

الوقت الالزم إلنجازها 

3 أيام

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية ملقدم الطلب. -

احضار اثبات ملكية لالشرتاك. -

فحص العداد مجاني يف حال وجود خلل حقيقي. -

يتم تغيري العداد مجاناً عىل الكفالة قبل انتهائها اذا كان الخلل يف العداد نفسه وليس  -

بسبب سوء استعمال او تركيب.

يتم دفع ثمن عداد جديد من قبل املشرتك من اجل تركيبه عندما يكون سبب عطل  -

العداد من توصيل خاطئ او دخول ماء عليه او ما شابهه ادى اىل احرتاقه.

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب للخدمة يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة الكهربائية لفحص عداد الكهرباء وبيان تلف او صالح  -

العداد مع امكانية تغيريه وسبب تلفه.

يتم تحويل الطلب اىل املالية من اجل دفع ثمن عداد كهرباء جديد من قبل املواطن  اذا  -

ثبت تلف العداد بسبب اهمال املواطن.

يتم إعادة املعاملة اىل مركز خدمة الجمهور إلبالغ املواطن بالنتيجة. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الكهرباء

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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نقل أو تغيير أو اضافة عامود كهرباء

اسم الخدمة

نقل أو تغيري أو اضافة عامود كهرباء -

الوقت الالزم إلنجازها 

من اسبوع اىل اسبوعني

الفترة الزمنية

من اسبوع اىل اسبوعني        

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية ملقدم الطلب. -

اثبات حاجة املوقع املاسه لنقل أو  تغيري او اضافة عامود كهرباء. -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب للخدمة يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة الكهربائية لبيان االمكانية الفنية لرتكيب العامود يف املوقع  -

املطلوب وبيان ان املوقع خاص او عام او بيان تلف العامود او اعاقته للمواطنني. 

يتم تحويل الطلب اىل املالية من اجل دفع ثمن عامود كهرباء جديد من قبل املواطن  -

اذا ثبت تلف العامود بسببه او لدخلة خاصة ملنزله.

يتم تغيري عامود الكهرباء أو نقله مجاناً من قبل البلدية اذا كان تالفاً أو شكل عائقاً  -

حقيقياً أو رضر عىل املواطنني.

يتم إعادة املعاملة اىل مركز خدمة الجمهور مع الرد بايجابية او سلبية الطلب ويتم  -

ارشفة الطلب.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الكهرباء

دائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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نقل أو تغيير او إضافة خط كهرباء رئيسي

اسم الخدمة

نقل أو تغيري او إضافة خط كهرباء رئييس         -

الوقت الالزم إلنجازها 

4 أيام

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية ملقدم الطلب. -

اثبات حاجة املوقع املاسه لنقل أو تغيري او اضافة خط كهرباء رئييس. -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب للخدمة يف مركز خدمة الجمهور. -

الفنية  - االمكانية  لبيان  املوقع  عىل  للكشف  الكهربائية  الدائرة  اىل  الطلب  تحويل  يتم 

لرتكيب خط كهرباء يف املوقع املطلوب وبيان ان خط الكهرباء  خاص او عام او بيان تلف 

الخطوط الكهربائية الرئيسية او اعاقتها للمواطنني او تشكيلها خطرا عىل املواطنني.

يتم تحويل الطلب اىل املالية من اجل دفع ثمن كابل كهرباء جديد من قبل املواطن  اذا  -

ثبت تلف الكابل بسببه او لدخلة خاصة ملنزله.

يتم نقل او تغيري او اصالح الخطوط الكهربائية مبارشة عند تشكيلها خطرا عىل املواطنني. -

يتم إعادة املعاملة اىل مركز خدمة الجمهور وإبالغ املواطن بالنتيجة ويتم ارشفة الطلب. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة
الكهرباء

الدائرة 
المالية

دائرة
الكهرباء
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تمديد وصلة كهرباء لحفل زفاف )خط على العامود( 
 

اسم الخدمة

تمديد وصلة كهرباء لحفل زفاف )خط عىل العامود(          -

الوقت الالزم إلنجازها 

1 يوم -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية ملقدم الطلب. -

كتاب من البلدية للرشطة بعدم املمانعة من اقامة حفلة العرس يف املوقع املذكور من  -

اجل متابعة وموافقة الرشطة عىل عدم اشغال الطريق.

تحديد مكان وزمان عمل حفلة العرس املذكور من اجل وضع وصلة االعراس قبل  -

املوعد املحدد يف املكان املناسب.

الوصلة واللوحة الكهربائية من البلدية وهي ملك البلدية يتم وضعها وإزالتها عند  -

انتهاء الحفلة.

السند القانوني 

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب للخدمة يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم دفع الرسوم املطلوبة وإحضار الكتب املطلوبة والتوقيع عىل التعهد املطلوب. -

دفع تأمني للبلدية وهو مسرتد بعد الحفلة بعد الكشف وتنظيف املوقع من االوساخ. -

يحول الطلب اىل قسم الكهرباء من اجل وضع الوصلة الكهربائية بعد تحديد مكان  -

وزمان حفلة العرس.

يتم ارشفة الطلب. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

دائرة 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور
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طلب رخصة حرف وصناعات

اسم الخدمة

طلب رخصة حرف وصناعات     -

الوقت الالزم إلنجازها

12 يوم -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية لصاحب الحرفة )مالك رخصة الحرف(. -

إثبات ملكية )سند تسجيل أو وكالة قانونية( أو عقد إيجار. -

إحضار موافقات الجهات املعنية يف حال تطلب األمر ذلك. -

الطلب هو صاحب األمر )مالك الرخصة(، فعليه إحضار ما  - يف حال لم يكن مقدم 

يثبت قانونياً توكيله بتقديم الطلب.

رخصة الحرف والصناعات سارية املفعول حتى 12/31 من العام الذي صدرت فيه. -

أو كتاب مراقب  - لزم)عقد رشاكه  إن  التالية  الجهات  إحدى  أو شهادة  إحضار عقد 

الرشكات او حسن سلوك(

السند القانوني 

نظام الهيئات املحلية لرخص الحرف والصناعات. -

 قانون الصحة العامة . -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة للكشف واحتساب الرسوم. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة املالية لدفع الرسوم أو أي مستحقات عىل مقدم الطلب. -

يتم إرجاع الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة إلصدار الرخصة. -

ترسل الرخصة اىل مديرية صحة سلفيت للتصديق عىل الرخصة. -

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور وتسليم الرخصة للمواطن. -
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مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

تصديق 
الرخصة 

من مديرية 
الصحة

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة 
والبيئة

الدائرة 
المالية

دائرة 
الصحة 
والبيئة
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تجديد رخصة حرف وصناعات

اسم الخدمة

تجديد رخصة حرف وصناعات         -

الوقت الالزم إلنجازها

7 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عىل رخصة الحرف والصناعات. -

إحضار موافقات الجهات املعنية يف حال تطلب األمر ذلك. -

السند القانوني   

نظام الهيئات املحلية لرخص الحرف والصناعات. -

قانون الصحة العامة  -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة للكشف واحتساب الرسوم. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة املالية لدفع الرسوم أو أي مستحقات عىل مقدم الطلب. -

يتم إعادة الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة إلصدار الرخصة. -

ترسل الرخصة اىل مديرية صحة سلفيت للتصديق عىل الرخصة. -

يتم ارجاع الطلب ملركز خدمة الجمهور وتسليم الرخصة للمواطن. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

تصديق 
الرخصة 

من مديرية 
الصحة

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة 
والبيئة

الدائرة 
المالية

دائرة 
الصحة 
والبيئة
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طلب بدل فاقد رخصة حرف وصناعات

اسم الخدمة

طلب بدل فاقد رخصة حرف وصناعات  -

الوقت الالزم إلنجازها

3 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية لصاحب الرخصة. -

السند القانوني 

نظام الهيئات املحلية لرخص الحرف والصناعات. -

قانون الصحة العامة  -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة إلصدار رخصة جديدة بدل فاقد. -

ترسل الرخصة اىل مديرية صحة سلفيت للتصديق عىل الرخصة. -

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور وتسليم الرخصة للمواطن بعد دفع رسوم  -

اصدار رخصة بدل فاقد.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة 
والبيئة

تصديق 
الرخصة 

من مديرية 
الصحة

مركز خدمة 
الجمهور
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إغالق ملف حرف وصناعات

اسم الخدمة

إغالق ملف حرف وصناعات -

الوقت الالزم إلنجازها

3 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية لصاحب الرخصة. -

براءة ذمه سارية املفعول لصاحب الرخصة.  -

السند القانوني

نظام فتح وإغالق املحالت التجارية. -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة للكشف واحتساب الرسوم إن وجدت. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة املالية لدفع الرسوم أو أي مستحقات عىل مقدم الطلب. -

يتم إعادة الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة إلغالق ملف رخصة الحرف والصناعات. -

يتم تحويل الطلب ملركز خدمة الجمهور وطباعة شهادة بإغالق الحرفة وتسليمها  -

للمواطن بعد دفع رسوم الشهادة.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة 
والبيئة

الدائرة 
المالية

دائرة 
الصحة 
والبيئة
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تغيير إسم حرفة 
  

اسم الخدمة

تغيري إسم حرفة    -

الوقت الالزم إلنجازها

     3 أيام

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية لصاحب الرخصة. -

يف حال لم يكن مقدم الطلب هو صاحب األمر )مالك األمر(، فعليه إحضار ما يثبت  -

قانونياً توكيله بتقديم الطلب.

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة للكشف واحتساب الرسوم للحرفة الجديدة. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة املالية لدفع الرسوم أو أي مستحقات عىل مقدم الطلب. -

يتم إعادة الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة لتغيري اسم الحرفة يف  الرخصة  وإصدار  -

الرخصة الجديدة.

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور وتسليم الرخصة للمواطن. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة 
والبيئة

الدائرة 
المالية

دائرة 
الصحة 
والبيئة
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طلب شراكة في رخصة حرف

اسم الخدمة

طلب رشاكة يف رخصة حرف   -

الوقت الالزم إلنجازها

    3 أيام

الوثائق المطلوبة

إحضار عقد مكتوب بالرشاكة أو كتاب مراقب الرشكات. -

صور عن البطاقات الشخصية للرشكاء. -

السند القانوني:

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

نظام الهيئات املحلية لرخص الحرف والصناعات. -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة للكشف واحتساب الرسوم إن وجدت. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة املالية لدفع الرسوم أو أي مستحقات عىل مقدم الطلب. -

يتم إعادة الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة إلدخال أسماء الرشكاء يف الرخصة وإصدار  -

الرخصة الجديدة.

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور وتسليم الرخصة للمواطن -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة 
والبيئة

الدائرة 
المالية

دائرة 
الصحة 
والبيئة
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التنازل عن رخصة حرف وصناعات

اسم الخدمة

التنازل عن رخصة حرف وصناعات      -

الوقت الالزم إلنجازها

3 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن رخصة الحرف والصناعات. -

صورة عن البطاقة الشخصية لصاحب الرخصة األصيل. -

صورة عن البطاقة الشخصية للشخص املراد التنازل له عن الرخصة. -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

نظام الهيئات املحلية لرخص الحرف والصناعات. -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم طلب التنازل من قبل صاحب الحرفة يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة للكشف واحتساب الرسوم. -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة املالية لدفع الرسوم او اي مستحقات عىل مقدم الطلب. -

يتم تحويل الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة لتغيري اسم صاحب الحرفة وإصدار الرخصة. -

يتم ارسال الرخصة اىل مديرية صحة سلفيت للتصديق عىل الرخصة. -

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور وتسليم الرخصة للمواطن. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

تصديق 
الرخصة 

من مديرية 
الصحة

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة 
والبيئة

الدائرة 
المالية

دائرة 
الصحة 
والبيئة
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طلب تركيب الفتات اعالنية

اسم الخدمة

طلب تركيب الفتات اعالنية       -

الوقت الالزم إلنجازها

12 يوم -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية لصاحب الرشكة اإلعالنية أو الالفتة. -

تعبئة اتفاقية استئجار مكان الفتة للرشكات اإلعالنية. -

رسم كروكي ملوقع الالفتة وموافقة الدوائر املعنية. -

تأمني املسؤولية املدنية من قبل الرشكات اإلعالنية.  -

السند القانوني

نظام الالفتات واإلعالنات. -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة للكشف ووضع املالحظات. -

يتم تحويل الطلب اىل دوائر البلدية املختصة )مياه ورصف صحي وكهرباء وهندسة( للموافقة. -

يتم تحويل الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة الحتساب الرسوم لالفتة اإلعالنية . -

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة املالية لدفع الرسوم او اي مستحقات عىل مقدم الطلب. -

يتم تحويل الطلب للدائرة الهندسية لتحديد املوقع املناسب لالفته االعالنية ورسم كروكي له. -

يتم تحويل الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة إلصدار رخصة الالفتة. -

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور وتسليم الرخصة للمواطن. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة 
والبيئة

الدائرة 
الهندسية

تحويل 
الى الدوائر 

المعنية

دائرة 
الصحة 
والبيئة

دائرة 
الصحة 
والبيئة
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طلب إغالق ملف الفتة إعالنية    
 

اسم الخدمة

طلب إغالق ملف الفتة إعالنية -

الوقت الالزم إلنجازها

3 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية ملقدم الطلب. -

براءة ذمه سارية املفعول لصاحب الرشكة اإلعالنية أو الالفتة -

السند القانوني

نظام الالفتات واإلعالنات. -

اجراءات التنفيذ:

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

واحتساب  - املالحظات  للكشف ووضع  والبيئة  الصحة  دائرة  اىل  الطلب  تحويل  يتم 

الرسوم إن وجدت.

يتم تحويل الطلب اىل الدائرة املالية لدفع الرسوم أو أي مستحقات عىل مقدم الطلب. -

يتم إعادة الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة إلغالق ملف الالفتة اإلعالنية. -

يتم تحويل الطلب ملركز خدمة الجمهور للرد عىل املواطن. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة 
والبيئة

الدائرة 
المالية

دائرة 
الصحة 
والبيئة
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شكوى بيئية
   

اسم الخدمة

شكوى بيئية     -

الوقت الالزم إلنجازها

   3 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية ملقدم الطلب. -

السند القانوني   

قانون الصحة العامة -

نظام وضع وإزالة املكاره الصحية -

قانون البيئة الفلسطيني -

اجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب أو الشكوى يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة للكشف وإصدار التنبيهات او املخالفات  -

او فرض الغرامات ان لزم االمر.

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور للرد عىل املواطن. -

مراحل االنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة 
والبيئة

مركز خدمة 
الجمهور
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ئـة
بي

وال
ـة 

ـح
ص

ال

خدمات بيئية - صحية )تنظيف مكان ما، رش مكان ما، وضع حاوية ف مكان ما(
 

اسم الخدمة

خدمات بيئية - صحية )تنظيف مكان ما، رش مكان ما، وضع حاوية يف مكان ما( -

الوقت الالزم إلنجازها

3 أيام                   -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية ملقدم الطلب.

السند القانوني  

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

اجراءات التنفيذ:

يتم تقديم الطلب او الشكوى يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل دائرة الصحة والبيئة للكشف والقرار. -

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور للرد عىل املواطن. -

مراحل االنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الصحة 
والبيئة

مركز خدمة 
الجمهور



دليل خدمة الجمهور

خدمات إدارية ومالية



ية
مال

ة و
اري

 اد
ات

دم
خ

104   تدريب طالب الجامعات أو الخريجني

105   شهادة الحالة االجتماعية

106   شهادة ساكن مدينة

107   مساعدة حالة املواطن

108   شهادة تأكيد اسم

109   شهادة إثبات وفاة

110   اعرتاض عىل فاتورة/ مبلغ مايل

111   تقسيط مستحقات مالية

112   نقل مستفيد

113   كشف حساب

114   طلب معلومات مالية ألغراض تعليمية

115   طلب نقل مستحقات مالية

116   شهادة براءة ذمة



104

تدريب طالب الجامعات أو الخريجين

اسم الخدمة 

تدريب طالب الجامعات أو الخريجني -

الوقت الالزم إلنجازها

2 يوم -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية. -

كتاب من الجامعة أو صورة عن الشهادة الجامعية. -

السند القانوني

 األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب للدائرة املعنية املراد التدريب فيها. -

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور لتبليغ مقدم الطلب بالرد باملوافقة أو الرفض. -

طباعة شهادة تدريب وتسليمها للمتدرب وإغالق الطلب. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المعنية المراد 
التدريب فيها

دائرة 
الصحة
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ية
مال

ة و
اري

 اد
ات

دم
خ

شهادة الحالة االجتماعية

اسم الخدمة 

شهادة الحالة االجتماعية -

الوقت الالزم إلنجازها

2 يوم -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية وصورة عن عقد الزواج. -

شهادة الوفاة لألرمل/ة. -

شهادة طالق للمطلق/ة. -

السند القانوني

 األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة اإلدارية للتعليق عىل الطلب بناًء عىل املرفقات. -

يتم إعادة الطلب ملركز خدمة الجمهور لطباعة الشهادة وتسليمها للمواطن. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المعنية المراد 
التدريب فيها

دائرة 
الصحة
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شهادة ساكن مدينة

اسم الخدمة

شهادة ساكن مدينة -

الوقت الالزم إلنجازها

2 يوم -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية  -

إيصال كهرباء أو مياه أو هاتف أو عقد إيجار. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب إىل ا لدائرة املالية لبيان املستحقات املالية. -

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة اإلدارية للتعليق عىل الطلب بناًء عىل املرفقات. -

يتم إعادة الطلب إىل مركز خدمة الجمهور لطباعة الشهادة وتسليمها للمواطن بعد  -

دفع رسوم الشهادة.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

دائرة 
الشؤون 
اإلدارية

مركز خدمة 
الجمهور
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ية
مال

ة و
اري

 اد
ات

دم
خ

مساعدة حالة المواطن
                                                      

اسم الخدمة 

مساعدة حالة املواطن   -

الوقت الالزم إلنجازها

2 يوم                                       -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية . -

تقارير طبية أو وثائق الشؤون االجتماعية أو وزارة األرسى والجرحى. -

أي وثيقة تعزز الطلب. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة اإلدارية للتعليق عىل الطلب بناًء عىل املرفقات. -

يتم إعادة الطلب إىل مركز خدمة الجمهور لطباعة الشهادة وتسليمها للمواطن. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الشؤون 
اإلدارية

مركز خدمة 
الجمهور
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شهادة تأكيد اسم

اسم الخدمة 

شهادة تأكيد اسم -

الوقت الالزم إلنجازها

1 يوم -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن شهادة امليالد.  -

صورة عن وثيقة باالسم املراد تعديله. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لبيان املستحقات املالية. -

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة اإلدارية للتعليق عىل الطلب بناًء عىل املرفقات. -

يتم إعادة الطلب إىل مركز خدمة الجمهور لطباعة الشهادة وتسليمها للمواطن بعد  -

دفع رسوم الشهادة.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

دائرة 
الشؤون 
اإلدارية

مركز خدمة 
الجمهور
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ية
مال

ة و
اري

 اد
ات

دم
خ

شهادة إثبات وفاة                                                          

اسم الخدمة 

شهادة إثبات وفاة -

الوقت الالزم إلنجازها

1 يوم -

الوثائق المطلوبة

صورة عن شهادة الوفاة. -

شهادة موقعة من معرفني اثنني. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب ملدير الدائرة اإلدارية للتعليق عىل الطلب بناًء عىل املرفقات. -

يتم إعادة الطلب إىل مركز خدمة الجمهور لطباعة الشهادة وتسليمها للمواطن بعد  -

دفع رسوم الشهادة.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الشؤون 
اإلدارية

مركز خدمة 
الجمهور
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اعتراض على فاتورة/ مبلغ مالي
                                      

اسم الخدمة

اعرتاض عىل فاتورة/مبلغ مايل -

الوقت الالزم إلنجازها -

الوقت الالزم إلنجازها

2 يوم -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ:

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لفحص الخلل. -

يتم تحويل الخلل للجهة املختصة ملعالجته يف حال وجوده. -

يتم إعادة الطلب إىل مركز خدمة الجمهور الغالقه. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

الجهة 
المختصة 
لمعالجة 

الخلل

مركز خدمة 
الجمهور
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ية
مال

ة و
اري

 اد
ات

دم
خ

تقسيط مستحقات مالية

اسم الخدمة 

تقسيط مستحقات مالية -

الوقت الالزم إلنجازها

4 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لفحص إمكانية التقسيط. -

توقيع اتفاقية التقسيط يف حال إمكانيته. -

مصادقة الرئيس. -

يتم إعادة الطلب إىل مركز خدمة الجمهور لتبليغ املواطن. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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نقل مستفيد

اسم الخدمة 

نقل مستفيد -

الوقت الالزم إلنجازها

3 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية. -

صورة عن عقد اإليجار. -

السند القانوني

 األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

الوثائق  - حسب  املستفيد  نقل  إمكانية  لفحص  املالية  الدائرة  إىل  الطلب  تحويل  يتم 

املرفقة.

يتم إعادة الطلب إىل مركز خدمة الجمهور الغالقه. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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ية
مال

ة و
اري

 اد
ات

دم
خ

كشف حساب

اسم الخدمة 

كشف حساب     -

الوقت الالزم إلنجازها

4 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لتحديد املبالغ. -

املصادقة وتحديد البيانات. -

مصادقة الرئيس. -

يتم ارجاع الطلب إىل مركز خدمة الجمهور لتسليم املواطن الكشف. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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طلب معلومات مالية ألغراض تعليمية

اسم الخدمة

طلب معلومات مالية ألغراض تعليمية -

الوقت الالزم إلنجازها

3 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية. -

كتاب موقع من الجامعة. -

السند القانوني

 األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية ملصادقة املدير املايل -

يتم تحديد البيانات وطباعتها. -

املعلومات  - اعاله  الطلب  مقدم  لتسليم  الجمهور  خدمة  مركز  إىل  الطلب  ارجاع  يتم 

املطلوبة.

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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ية
مال

ة و
اري

 اد
ات

دم
خ

طلب نقل مستحقات مالية
   

اسم الخدمة

طلب نقل مستحقات مالية -

الوقت الالزم إلنجازها

3 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية. -

صورة عن عقد اإليجار. -

إثبات ملكية. -

السند القانوني

 األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لفحص قانونية نقل املبالغ. -

توقيع اتفاقية النقل يف حال قانونيته. -

يتم ارجاع الطلب إىل مركز خدمة الجمهور الغالقه. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

مركز خدمة 
الجمهور
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شهادة براءة ذمة

اسم الخدمة

شهادة براءة ذمة -

الوقت الالزم إلنجازها

4 أيام -

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت -

إجراءات التنفيذ

يتم تقديم الطلب يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب إىل الدائرة املالية لفحص املستحقات املالية. -

يتم تحويل الطلب إىل الدوائر املعنية )الكهرباء، املياه والرصف الصحي، الهندسة،  -

الصحة والبيئة، الشؤون اإلدارية(.

يتم ارجاع الطلب إىل مركز خدمة الجمهور لطباعة الشهادة وتسليمها للمواطن. -

مراحل اإلنجاز

مركز خدمة 
الجمهور

دائرة 
الهندسة

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
المالية

دائرة 
الصحة 
والبيئة

دائرة 
الكهرباء

دائرة المياه 
والصرف 
الصحي
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ية
مال

ة و
اري

 اد
ات

دم
خ



دليل خدمة الجمهور

خدمات الرسوم والضرائب



ئب
ضرا

وال
وم 

رس
ال

122   رسوم الشهادات والرضائب 

122   رسوم ترخيص األبنية

123   رسوم خدمات الكهرباء

124   رسوم خدمات املياه والرصف الصحي

125   رسوم الخدمات الدورية

127   رسوم املكتبة والعالقات العامة

127   رسوم استخدام قاعات البلدية

128   رسوم ترخيص الحرف والصناعات



120

رسوم الشهادات الصادرة

الرسومالشهادة

20 شيكلشهادة ساكن مدينة

20 شيكلشهادة تأكيد اسم

20 شيكلشهادة إثبات وفاه

20 شيكلشهادة براءة ذمة

20 شيكلشهادة انجاز مرشوع

20 شيكلمعلومات عن قطعة أرض

20 شيكلتقدير مسافة

20 شيكلشهادة إغالق حرفة

20 شيكلبدل فاقد رخصة حرف وصناعات

5 دنانريطلب معلومات هندسية

30 دينار لكل دونمطلب تصديق مخطط طابو خارج حدود البلدية

رسوم ترخيص األبنية

سكن: أ، ب، ج ,بلدة قديمة, زراعي 

البيانالرقم

الرسوم/ 

دينار: 

تصنيف أ

الرسوم/ 

دينار: 

تصنيف 

ب

الرسوم/ 

دينار: 

تصنيف ج

الرسوم/ 

دينار: 

تصنيف 

بلدة قديمة

الرسوم/ 

دينار: 

تصنيف 

سكن زراعي

2.82.421.62رسوم املرت املربع لكل الطوابق01

0.80.60.40.40.4رسوم املرت املربع لألبنية الفرعيه02

2--22رسوم املرت املربع ألحواض السباحه03

1.41.21.00.81رسوم املرت املربع لألقبية04

0.20.20.120.120.16رسوم املرت املربع لألسوار05

2020201212رسوم مخطط موقع وترسيم06

88844رسوم االفراز لكل قطعه مفرزه07

5.65.65.644رسوم تسجيل طلب ترخيص بناء08
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ب( رسوم التجاري والصناعي

البيان الرقم

الرسوم

) دينار ( 

مركز تجاري 

الرسوم

)دينار( 

تجاري طويل 

الرسوم 

)دينار( 

تجاري محيل 

ومكاتب 

الرسوم 

) دينار ( 

الصناعات 

الخفيفة 

والحرفية 

10866اريض وسدد01

5433طوابق أخرى02

---241812بروزات تجارية عىل االرتداد األمامي03

---403020بروزات تجارية عىل حرم الشارع04

---1296رشفات عىل االرتداد االمامي 05

--201510رشفات عىل حرم الشارع 06

---1.210.8مواقف سيارات مسقوفة 07

3.22.82.42.8االقبية 08

5600560056005600بدل مواقف /لكل سيارة 09

24242424رسوم مخطط ترسيم10

16161616رسوم االفراز لكل قطعة 11

8888رسوم تسجيل طلب ترخيص بناء12

0.40.40.20.2رسوم االسوار والجدران االستنادية13

رسوم خدمات الكهرباء

رسوم وتكاليف الطلبات الخاصة بخدمة الكهرباء:

قيمة الرسماسم الرسم

100 ديناررسوم اشرتاك كهرباء جديد 1 فاز

2000 شيكل مساهمة اشرتاك + كل أمبري 100 شيكلرسوم اشرتاك كهرباء جديد 3 فاز

20 ديناررسوم نقل ملكية اشرتاك كهرباء 

20 دينار رسوم نقل اشرتاك كهرباء من موقع اىل اخر

10 دنانريرسوم ايقاف اشرتاك كهرباء عن الخدمة 

20 ديناررسوم اعادة وصل اشرتاك كهرباء عىل الخدمة 
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عىل حساب املشرتكتكلفة الخطوط الفرعية لشبكة الكهرباء 

320 شيكلثمن عداد الكهرباء ) مسبق الدفع (

1000 شيكلرسوم التامني املؤقت/ ورشه

10 شيكلرسوم طلب االشرتاك

150 شيكلتمديد وصلة كهرباء لحفل زفاف

500 شيكلرسوم التأمني ملد وصلة كهرباء لحفل زفاف

تعرفة الكهرباء:

سعر الكيلواط / شيكلرشائح االستهالكنوع االشرتاك

0.656 شيكلمن 0 اىل 99999999999منزيل 1 فاز + 3 فاز

0.623 شيكلمن 0 اىل 99999999999صناعي )3 فاز(

0.623 شيكلمن 0 اىل 99999999999صناعي منطقة صناعية

0.74 شيكلمن 0 اىل99999999999 تجاري 1 فاز + 3 فاز

0.774 شيكلمن 0 اىل 99999999999حكومي 1 فاز

0.774 شيكلمن 0 اىل 99999999999حكومي 3 فاز

0.64 شيكلمن 0 اىل 99999999999تجمعات قروية

رسوم خدمات المياه

رسوم وتكاليف الطلبات الخاصة بخدمة املياه:

قيمة الرسماسم الرسم

100  دينار100 دينار اشرتاك مياه جديد

20 ديناررسوم نقل ملكية اشرتاك مياه 

20 ديناررسوم نقل اشرتاك مياه ملوقع آخر 

10 دنانري رسوم ايقاف خدمة مياه

20 ديناررسوم اعادة وصل خدمة مياه 

عىل حساب املشرتكتكلفة الخطوط الفرعية لشبكة املياه 

150 شيكلثمن العداد

1000 شيكلرسوم التأمني املؤقت ورشه



123

ئب
ضرا

وال
وم 

رس
ال

تعرفة املياه:

2.   االشرتاك الزراعي + الصناعي 1.   االشرتاك املنزيل 

الفئة االوىل من )صفر – 60 م3( بسعر)3.5 

شيكل(/ م3 

الفئة االوىل من )صفر – 30م3( بسعر)3.5 

شيكل(/ م3 

الفئة الثانية من )61-100م3( بسعر)4 شيكل(/ م3  الفئة الثانية من )31-60م3( بسعر)4 شيكل(/ م3 

الفئة الثالثة من )101م3- فما فوق( بسعر)4.5 

شيكل(/ م3 
الفئة الثالثة من )61-100م3( بسعر)4.5 شيكل(/ م3 

اعتماد الحد األدنى لالشرتاك التجاري 35 شيكل/دورة  الفئة الرابعة من )100م3- فما فوق( بسعر)5 شيكل(/ م3 

اعتماد الحد األدنى لالشرتاك املنزيل 35 شيكل/دورة 

 

4. التجمعات القروية 3. الصهاريج

من )صفر – 999999م3( بسعر)  3.5  شيكل(/ م3 من )صفر – 999999م3( بسعر)  5  شيكل(/ م3

الصرف الصحي 

قيمة الرسماسم الرسم

4.15 شيكل رسوم لكل مرت بناء 

1 شيكل رسوم لكل مرت ارض خالية 

70 ديناردفعة من رسوم االشرتاك

رسوم الخدمات الدورية

نفايات سكني:

الرسوم الشهرية/شيقلالوصف#

14.22نفايات سكني1

28.44نفايات سكني 22

42.66نفايات سكني 33

56.88نفايات سكني 44

71.10نفايات سكني 55

85.32نفايات سكني 66
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نفايات تجاري:

الرسوم الشهرية/شيقلالوصف#

94.50البنوك1

63أطعمه وحبوب كبريه2

59.40أطعمه وحبوب وسط3

56.70املؤسسات التعليمية – مدارس ورياض4

189املؤسسات التعليمية – جامعات5

49.50أطعمه وحبوب صغريه6

49.50عرائض7

75لحوم8

75مطاعم9

75دواجن10

49.50ألبسة11

75مناجر12

75محادد13

59.40أدوات صحية وكهرباء ومواد بناء14

49.50مكاتب وعيادات15

63الوقود وميكانيك وغيار زيت16

75مشاغل17

75معارص18

49.50مخابز19

75مصانع20

49.50صالونات21

75خضار22

49.50تصوير23

75مقهى24

59.40صيدلية25

49.50حرف أخرى26
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رسوم المكتبة و العالقات العامة 

الرسم السنويالفئة/الصنف#

100 شيقلمؤسسة1

60 شيقلعائلة2

20 شيقلطالب جامعي 3

10 شيقلطفل4

رسوم استخدام قاعات البلدية:

الرسم السنويالفئة/القاعة#

املركز الجماهريي1

200 شيقل  الغري ربحية  األهلية  الحكومية و  املؤسسات   .1

حتى 3 ساعات كل ساعة إضافية 75 شيقل 

 250 واألحزاب  الربحية  الخاصة  واملؤسسات  األفراد   .2

شيقل حتى 3 ساعات 

كل ساعة إضافية 75 شيقل  .3

بيوت العزاء للشهداء مجانا   .4

من  محارضات  سلسلة  ضمن  تعقد  املختلفة  الدورات   .5

5-10 محارضات 750 شيقل مقطوع , الدورات املختلفة 

20 محارضة  إىل   10 من  تعقد سلسلة محارضات  التي 

1200 شيقل مقطوع 

الرتبية و التعليم مجانا ً  .6

50 شيقل عن كل يوم استخدام ديوان البلدية 2
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رسوم ترخيص الحرف والصناعات )بالدينار(: محالت الصنف االول

الرتميزالسعر/دينارالحرفة

36110103مبيع أطعمة

36110104مبيع خضار و فواكة

24110105تصليح أحذية

36110107مبيع حلويات

36110108مطحنة بن

36110110مبيع مالبس

36110112مخبز

29110119مبيع أدوات كهربائية

24110120صالون حالقة

36110128مبيع هدايا و أدوات منزلية

36110129مبيع مفروشات

36110133خياطة

36110135دهان أثاث

60110136مبيع مواد بناء

24110138مخزن

36110139مخترب

29110141مبيع أدوات صحية

29110143مبيع دهانات

36110144مبيع هدايا و قرطاسية

36110146أدوات رياضية

48110147بوفية

36110149محمص

36110150بقالة

29110151تصوير وثائق

36110161مطحنة

36110163مبيع احذية

29110166مبيع تجهيزات مستعملة
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36110169مبيع قطع غيار سيارات

43110170مبيع نظارات وفحص نظر

60110172مبيع املنيوم

24110176معرصة زيتون

29110178كماليات كمبيوتر

36110180مخترب فحص مواد بناء

36110181هدايا والعاب

36110182هدايا وعطور

36110187دراي كلني

29110188مبيع اجهزة محمول

29110192ستوديو تصوير

24110193بائع متجول

48110199صالون تجميل

431101103ادوات منزلية

371101106صياغة ومجوهرات

361101107خدمات جامعية

501101110رشكات االتصاالت

291101111تنسيق زهور

291101112مبيع ستائر

361101113غسيل البسة

361101118تنجيد اثاث مستعمل

361101120بيل ستيشن

361101121مبيع قرطاسية

36110107مبيع حلويات

24110115مبيع دواجن

24110120صالون حالقة

60110136مبيع مواد بناء

36110149محمص

24110167مبيع أسماك
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الصنف الثاني/ الرشطة: الحرف والصناعات التي لها عالقة بسالمة الجمهور والنظام العام

الرتميزالسعر/دينارالحرفة

48110101مقهى

48110111مطعم

48110113مكتب

48110114صالة بلياردو

60110122محطة محروقات

48110123بنارش

48110124محددة

48110125مطبعة

48110126كاتب عرائض

48110130منارش حجر

48110131حداد

48110132منجرة

48110134مصنع رخام

60110137صيدلية

60110142مكتب تكيس

48110145مشغل املنيوم

36110148إطارات

36110152تصليح أجهزة

48110153مشغل خياطة

48110154مكتب تعهدات

36110156قطع سيارات

60110158كراج ميكانيك

144110159بنك

36110160كهربائي سيارات

48110162مصنع طوب

48110165مبيع اجهزة كمبيوتر
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60110168مواصالت

48110171تجليس ودهان سيارات

48110173مكتب خدمات عامة

48110174مصنع بالط

48110175مكتب مقاوالت

48110177كفترييا

48110183مدارس تعليم السياقة

48110184مكتب تأمني

48110186 مقهى نت وألعاب

48110189مكتب هنديس

48110190مكتب سياحة وسفر

36110191تكييف وتربيد

48110198تأجري سيارات

601101100معرض سيارات

481101102بركة سباحة

481101104مكتب تجارة عامة واسترياد

481101105مصنع البان

601101108مستودع ادوية

2501101109محطة تعبئة غاز

721101115تشحيم وغسيل سيارات

481101116صناعة الباطون والحجر

481101117مخرطة

721101119غسيل سيارات

841101123صالة افراح
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الصنف الثالث: املحال التي تحتاج إىل اإلرشاف البيطري

الرتميزالسعر/دينارالحرفة

29110102مبيع زهور

24110106ملحمة

24110118مبيع لحوم

36110157مبيع لحوم وخضار مجمدة

24110164مبيع اعالف وحبوب

36110196لحوم ودواجن

36110197اسماك ولحوم

481101101ادوية بيطرية وزراعية

241101122مسلخ

24110167مبيع أسماك

24110185مبيع طيور

الالفتات اإلعالنية

الرتميزالسعر/دينار/م2الحرفة

5110201يافطات غري منارة

7110202يافطات منارة

22.5110203يافطات اعالنية خاصة

10110204يافطة اعالنية وسطية
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دليل خدمة الجمهور

خـدمـــات أخــــرى
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استخدام المركز الجماهيري

اسم الخدمة

 استخدام املركز الجماهريي

الوقت الالزم إلنجازها

1 يوم

الوثائق المطلوبة

تعبئة الطلب الخاص باستخدام املركز -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت  -

إجراءات التنفيذ

تقديم طلب حجز املركز الجماهريي يف دائرة العالقات العامة واملكتبة والتوقيع عليه. -

موافقة رئيس البلدية عىل الحجز -

موافقة مدير الدائرة -

دفع رسوم الحجز  يف الدائرة املالية -

تنفيذ النشاط يف املوعد املطلوب -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

موافقة 
رئيس 
البلدية

الدائرة 
المالية

دائرة 
العالقات 
العامة 

والمكتبة
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استخدام ديوان بلدية سلفيت

اسم الخدمة

 استخدام ديوان بلدية سلفيت

الوقت الالزم إلنجازها

1 يوم

الوثائق المطلوبة

تعبئة الطلب الخاص باستخدام الديوان -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت  -

إجراءات التنفيذ

تقديم  طلب حجز الديوان يف دائرة العالقات العامة واملكتبة -

موافقة رئيس البلدية -

موافقة مدير الدائرة -

دفع الرسوم يف الدائرة املالية -

مسار العمل

دائرة 
العالقات 
العامة 

والمكتبة

موافقة 
رئيس 
البلدية

الدائرة 
المالية

دائرة 
العالقات 
العامة 

والمكتبة
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االشتراك في مكتبة البلدية

اسم الخدمة

 االشرتاك يف مكتبة البلدية

الوقت الالزم إلنجازها

1 يوم

الوثائق المطلوبة

الفرتة الزمنية -

تعبئة الطلب الخاص باالشرتاك -

صورعن شهادة ميالد الطفل . -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت  -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية الالزمة الشرتاك ) صورة الهوية الشخصية  ملن هم فوق سن  -

16 سنة، صورة شهادة امليالد ملن هم دون سن 16 سنة, صورة شخصية عدد 2 (

تعبئة نموذج العضوية وتوقيعه -

موافقة مدير الدائرة. -

دفع رسوم االشرتاك.  -

إدخال املعلومات عىل برنامج املشرتكني يف املكتبة -

عمل بطاقة عضوية للمشرتك -

مسار العمل

دائرة 
العالقات 
العامة 

والمكتبة

موافقة 
رئيس 
البلدية

الدائرة 
المالية

دائرة 
العالقات 
العامة 

والمكتبة
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استخدام قاعات مركز سراج

اسم الخدمة

 استخدام قاعات مركز رساج

الوقت الالزم إلنجازها

1 يوم

الوثائق المطلوبة

تعبئة الطلب الخاص باستخدام القاعة -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت  -

إجراءات التنفيذ

تقديم طلب استخدام قاعة التدريب يف مركز رساج وتعبئة النموذج الخاص بذلك. -

موافقة مدير املركز. -

تبلغ مقدم الطلب بالرد )املوافقة أو الرفض(. -

دفع رسوم طلب استخدام القاعة يف حالة املوافقة. -

مسار العمل

تعبئة نموذج 
استخدام 

قاعة التدريب

موافقة 
مدير القاعة

دفع رسوم 
استخدام 

القاعة
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عقد دورات تدريبية )كمبيوتر، لغات، مهنية(

اسم الخدمة

 عقد دورات تدريبية )كمبيوتر، لغات، مهنية(

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية. -

تعبئة النموذج الخاص بالدورة. -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت  -

إجراءات التنفيذ

االعالن عن دورة تدريبية )عنوان املادة التدريبية والفئة العمرية ومواعيدها( -

االعالن عن الحاجة ملدربني للدورة ومقابلتهم واعتماد املدرب املناسب. -

تقديم طلب لالشرتاك بالدورة التدريبية املطلوبة من خالل تعبئة النموذج الخاص  -

بالدورات.

تبلغ مقدم الطلب بالرد )املوافقة أو الرفض(. -

دفع رسوم االشرتاك بالدورة. -

مبارشة الدورة يف املوعد املحدد. -

اصدار شهادة بالدورة وتسليمها للمتدرب. -

مسار العمل

مركز سراج 
االعالن عن 

الدورة

االعالن من 
الحاجة 
لمدربين

دفع رسوم 
االشتراك 

بالدورة

اصدار 
شهادة 
التدريب
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رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا  )اشغال يدوية ومطرزات(

اسم الخدمة

تمكني املرأة اقتصادياً واجتماعياً  )اشغال يدوية ومطرزات(

الوثائق المطلوبة

صورة عن البطاقة الشخصية. -

تعبئة النموذج الخاص بالطلب. -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية سلفيت  -

إجراءات التنفيذ

االعالن عن الدورة )عنوان الدورة ومواعيدها( -

االعالن عن الحاجة ملدربني للدورة ومقابلتهم واعتماد املدرب املناسب. -

تقديم طلب لالشرتاك بالدورة )يف حال لم تكن مجانية( -

تبلغ مقدمة الطلب بالرد )املوافقة أو الرفض(. -

دفع رسوم االشرتاك بالدورة. -

مبارشة الدورة يف املوعد املحدد. -

اصدار شهادة بالدورة وتسليمها للمتدربة. -

مسار العمل

مركز سراج 
االعالن عن 

الدورة

االعالن من 
الحاجة 
لمدربين

دفع رسوم 
االشتراك 

بالدورة

اصدار 
شهادة 
التدريب
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