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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 قلقيلية

قلقيلية، مركز املدينة التجاري، ش حسني هالل

هاتف الطوارئ )دوام 24 ساعة(: 2940105 09

هاتف استعالمات البلدية: 2946026 09 / 2940313 09 / 2940314 09

0597 916567 / 09 2940014

هاتف مكتب رئيس البلدية: 2943064 09

qmuni@hotmail.com  :بريد الكرتوني

www.qalqiliamun.ps  :صفحة الكرتونية

www.facebook.com/qalqailia.municipality  : فيس بوك

بلدية قلقيلية

Qalqilya Municipality
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كلمة رئيس البلدية

انطالقا من رؤية بلدية قلقيلية التنموية، جاءت فكرة انشاء 

املقدمة  الخدمات  مستوى  لرفع  الجمهور  خدمة  مركز 

الوقت  اختصار  مبدأ  عىل  املركز  فكرة  وتقوم  للمواطنني، 

واملكان، واملساواة والعدالة، وتقديم كافة خدمات البلدية يف 

مكان واحد، وتجوال الطلب او املعاملة عىل األقسام املعنية 

الخدمة  طالب  بتجوال  التقليدية  الطريقة  بدل  الكرتونيا 

وصاحب املعاملة بنفسه بني اقسام البلدية، ابتداء من تقديم 

الكرتوني  بمسار  البلدية  أرشيف  يف  حفظه  وحتى  الطلب 

كامل، وذلك باستخدام االجهزة والربامج الحاسوبية.

وقد تم بناء وتجهيز وتشغيل مركز خدمة الجمهور يف قلقيلية 

»تواصل«  املحيل  الديمقراطي  اإلصالح  برنامج  خالل  من 

من  وبتمويل  الفلسـطينية،  املحلية  املجتمعــات  لتطوير 

الوكـالة األمريكـية للتنمية الدولية USAID وتنفيذ مؤسـسة 

مجتمعات عاملية )CHF سابقا( بالتشاور والتنسيق مع وزارة 

الحكم املحيل، ويأتي هذا املرشوع منسجماً مع جهود وزارة 

مبادئ  وتعزيز  املحّلية  التنمية  أهداف  لتعزيز  املحيّل  الحكم 

املواطنني،  حياة  ونوعية  بمستوى  واالرتقاء  الرشيد،  الحكم 

املرحلة  ومهمات  تحديات  ظل  يف  التنمية  عملية  ان  حيث 

الدولة،  مؤسسات  بناء  يف  قدماً  امليض  منا  تتطلب  الراهنة 

يمثل  الذي  االحتالل،  ظل  يف  حتى  الشاملة  التنمية  وتحقيق 

املعيق الرئيس لعملية التنمية والبناء، وهذه الحالة تتطلب منا 

اثبات اننا شعب نستحق الحياة وقادرين عىل النجاح.

املحيل-  املجتمع  قطاعات  من  -كغريها  قلقيلية  بلدية  وتنظر 

االتجاه  يف  خطوة  وتعتربه  الرضا  بعني  الفذ  العمل  هذا  إىل 

املنشودين،  والتقّدم  النمو  ولتحقيق  أكثر  لتطّور  الصحيح 

وأداة متميزة يف تسهيل تقديم خدمات البلدية ملواطنيها وكافة 

والتقدير  الشكر  بجزيل  أتوجه  فإنني  هنا  ومن  مراجعيها، 

للوكالة األمريكية للتنمية الدولية التي موّلت هذا العمل وكذلك 

عامليها،  بكافة  سابقا(   CHF( عاملية  مجتمعات  ملؤسسة 

وكذلك طاقم البلدية الذين سهروا عىل انجاح املرشوع.

عثمان داود

رئيس بلدية قلقيلية
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رؤية بلدية قلقيلية: 

»مؤسسه منفتحة حضاريا ومتميزة يف تقديم الخدمات ولبنة أساسية ومرابطة يف البعد 

الوطني«.

رسالة بلدية قلقيلية:

واالستغالل  االستثمار  وتشجيع  صمودهم  لتعزيز  للمواطنني  الخدمات  كافة  »تطوير 

األمثل للموارد«.

القيم والغايات لدى بلدية قلقيلية:

وتنطلق البلدية يف ادائها من مجموعة من القيم واملبادئ النابعة من الثقافة املؤسسية 

التي تحرص عىل االلتزام بها انطالقاً من مبادئ الحكم الرشيد وذلك من خالل الشفافية 

يف اتخاذ القرارات، والعدالة يف تقديم الخدمات، والرشاكة املجتمعية يف صنع القرارات 

واملنهجية يف عملية التطوير وتطبيق اإلجراءات.

وكذلك تسعى بلدية قلقيلية اىل تحقيق مجموعة من الغايات من خالل الكادر البرشي 

الكفؤ، والبنية التحتية املتطورة، وجودة الخدمات وبأسعار متواضعة، والعالقات الفاعلة 

مع املجتمع املحيل.

                                                                                       

           رئيس بلدية قلقيلية

عثمان داود
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كلمة مركز خدمة الجمهور

ان بلدية قلقيلية تعتمد يف خطتها االسرتاتيجية أهدافا ورؤى لتكون مؤسسة منفتحة 

لتطوير  الوطني  البعد  يف  ومرابطة  أساسية  لبنة  الخدمة،  تقديم  يف  متميزة  حضاريا 

وتعزيز عالقتها مع املجتمع املحيل وتوفري أفضل الخدمات املقدمة للمواطنني اختصارا 

للوقت والجهد وأنها ما زالت يف مركز خدمة الجمهور تعمل جاهدة نحو تحقيق هذه 

األهداف والرؤى.

بمواطنينا  يليق  مكان  يف  الخدمات  مختلف  نقدم  ان  الجمهور  خدمة  مركز  يف  يرسنا 

وتتوفر فيه كل معايري الكفاءة وسهولة تقديم املعامالت لدى موظفني مؤهلني للتعامل 

مع هذه الخدمات وفق القوانني واإلجراءات املتعارف عليها.

الشفافية  وتحقيق  خدماتنا  توضيح  عىل  حرصنا  منطلق  من  الدليل  هذا  اصدار  يأتي 

حق  اىل  مستندين  واملساواة  العدل  معايري  ضمن  الجميع  متناول  يف  ليكون  والنزاهة 

املواطن باالطالع عىل اليات ومرجعيات العمل.

مع تحيات

مركز خدمة الجمهور
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طلب فتح ملف ترخيص

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسةطلب فتح ملف ترخيص

مدة التنفيذاألقسام المساعدة

2 يومقسم املالية واإلدارة

الوثائق المطلوبة 

سند تسجيل ارض او ملكية ارض او حجة بيع . -

مخطط مساحة اذا كان البناء اريض.  -

صورة هوية. -

الرسوم المطلوبة

27 دينار  -

السند القانوني

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة . -

تحويل الطلب اىل قسم امللية . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

إجراءات التنفيذ

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الهندسة

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة
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إصدار رخصة بناء 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسةإصدار رخصة بناء

مدة التنفيذاألقسام المساعدة

3 اسابيعقسم املالية ولجنة التنظيم

الوثائق المطلوبة 

سند تسجيل ارض او ملكية ارض وصورة عن رخصة البناء اذا كان البناء قائم -

مخطط مساحة اذا كان البناء اريض -

صورة هوية -

اقرار عديل يف حال ان البناء اريض او اذا املواطن يمتلك جزء من القطعة -

مخطط موقع وترسيم -

معاملة فتح ملف للرتخيص +براءة ذمة -

الرسوم المطلوبة

كل منطقها حسب تصنيفها التنظيمي -

0.5 شيكل /مرت   مربع  تربعات مدرسية -

50 دينار تأمني مسرتدات يف حال التزم املالك بالبناء وفقا للمخططات -

275 شيكل/ اشرتاك مجاري /شقة او مخزن -

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى لعام 1966م . -

نظام أحكام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية لعام 1966م ونظام األبنية والهيئات  -

املحلية لعام 2011 م. 

مخطط مدينة قلقيلية الهيكيل واملصادق عليه من وزارة الحكم املحيل. -
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إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة . -

تحويل الطلب اىل لجنة التنظيم . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الهندسة

قسم 
الهندسة

لجنة 
التنظيم

قسم 
المالية
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مخطط موقع وترسيم
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واالشغال العامةمخطط موقع وترسيم

مدة التنفيذاألقسام المساعدة

7 ايامقسم الهندسة واملساحة

الوثائق المطلوبة 

سند تسجيل ارض . -

صورة هوية شخصية.  -

الرسوم المطلوبة

25 دينار  -

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى لعام 1966م . -

نظام أحكام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية لعام 1966م ونظام األبنية والهيئات  -

املحلية لعام 2011 م. 

املخطط الهيكيل ملدينة قلقيلية املصادق عليها من وزارة الحكم املحيل . -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة . -

تحويل الطلب اىل قسم املساحة . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الهندسة

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة
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نقل ملكية رخصة 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامة نقل ملكية رخصة

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

3 اسابيعقسم الهندسة والتنظيم واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة عن هوية املتنازل.  -

صورة عن هوية املتنازل اليه .  -

رخصة البناء. -

الرسوم المطلوبة

37 دينار اردني او %1 من رسوم الرخصة األصلية أيهما اكثر . -

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى لعام 1966م . -

نظام أحكام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية لعام 1966م ونظام األبنية والهيئات  -

املحلية لعام 2011 م. 

مخطط مدينة قلقيلية الهيكيل واملصادق عليه من وزارة الحكم املحيل. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل لجنة التنظيم . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة . -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الهندسة

قسم 
المالية

لجنة 
التنظيم
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معاملة تصديق مخطط مساحة

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةمعاملة تصديق مخطط مساحة

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

4 اسابيعقسم الهندسة واملساحة والتنظيم واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة عن الهوية الشخصية. -

إثبات ملكية )سند تسجيل ارض(. -

مخطط مساحة من مساح مرخص . -

الرسوم المطلوبة

10 دنانري لكل قطعة. -

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى لعام 1966م . -

نظام أحكام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية لعام 1966م ونظام األبنية والهيئات  -

املحلية لعام 2011 م. 

مخطط مدينة قلقيلية الهيكيل واملصادق عليه من وزارة الحكم املحيل. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة . -

تحويل الطلب اىل قسم املساحة . -

تحويل الطلب اىل لجنة التنظيم . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الهندسة

مهندس 
المساحة

لجنة 
التنظيم

قسم 
المالية
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استرداد تأمين
  

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسةاسرتداد تأمني

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

2 يومقسم الهندسة وقسم املالية

الوثائق المطلوبة 

صورةعن وصل التأمني. -

صورة عن رخصة البناء. -

صورة عن الهوية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى لعام 1966م . -

نظام أحكام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية لعام 1966م ونظام األبنية والهيئات  -

املحلية لعام 2011 م. 

مخطط مدينة قلقيلية الهيكيل واملصادق عليه من وزارة الحكم املحيل. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة
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معلومات عن قطعة أرض

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسةمعلومات عن قطعة ارض

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

2 يومقسم الهندسة

الوثائق المطلوبة 

صورة عن الهوية الشخصية. -

اثبات ملكية )سند تسجيل ارض(. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى لعام 1966م . -

نظام أحكام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية لعام 1966م ونظام األبنية والهيئات  -

املحلية لعام 2011 م. 

مخطط مدينة قلقيلية الهيكيل واملصادق عليه من وزارة الحكم املحيل. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الهندسة
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طلبات تراخيص تجاريه
)ترخيص كراج , مكتب تكيس , مدرسة سواقه , تأجري سيارات .. الخ(

جهة التنفيذاسم الخدمة

طلبات تراخيص تجاريه )ترخيص كراج, 

تأجري   , سواقه  مدرسة   , تكيس  مكتب 

سيارات .. الخ(

قسم الهندسة واألشغال العامة

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

2 يومقسم الهندسة واملساحة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية . -

مخطط هنديس . -

سند تسجيل أرض . -

عقد إيجار يف حال كان مستأجر. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى لعام 1966م . -

نظام أحكام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية لعام 1966م ونظام األبنية والهيئات  -

املحلية لعام 2011 م. 

مخطط مدينة قلقيلية الهيكيل واملصادق عليه من وزارة الحكم املحيل. -
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إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املساحة . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
المساحة

قسم 
الهندسة

قسم 
الهندسة

قسم 
الهندسة
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طلبات عامة  )نقل بناء , إلغاء رخصة , تغيري نوع استخدام بناء (
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةطلبات عامة

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

3 أسابيعقسم الهندسة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية . -

مخططات تعديلية. -

الرسوم المطلوبة

حسب حالة الطلب -

السند القانوني

قانون تنظيم املدن والقرى لعام 1966م . -

نظام أحكام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية لعام 1966م ونظام األبنية والهيئات  -

املحلية لعام 2011 م. 

مخطط مدينة قلقيلية الهيكيل واملصادق عليه من وزارة الحكم املحيل. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الدائرة 
الهندسة

قسم 
المالية

الدائرة 
الهندسة
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وضع إشارات إرشادية للمرور

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةوضع إشارات إرشادية للمرور

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

2أسابيعقسم الهندسة واألشغال العامة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

مصادقة لجنة السري. -

مخطط مدينة قلقيلية الهيكيل واملصادق عليه من وزارة الحكم املحيل. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال
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بناء حجر رصيف
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةبناء حجر رصيف

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

أسبوع واحدقسم الهندسة واألشغال العامة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

25 شيكل لكل مرت -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال

قسم 
المالية

قسم 
االشغال
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بناء حجر رصيف مع بالط
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةبناء حجر رصيف مع بالط

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

أسبوع واحدقسم الهندسة واألشغال العامة   واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

مساهمة حجر 25 شيكل لكل مرت طويل  -

مساهمة بالط 30 شيكل لكل مرت مربع -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال

قسم 
المالية

قسم 
االشغال
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عمل رصيف مع صبه
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةعمل رصيف مع صبه

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

أسبوع واحدقسم الهندسة واألشغال العامة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

25 شيكل لكل مرت طويل. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال

قسم 
المالية

قسم 
االشغال
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بناء جدار استنادي
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسةبناء جدار استنادي

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

غري محددقسم الهندسة واألشغال العامة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

عىل املشاريع. -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال

قسم 
المالية

قسم 
االشغال
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بيع طمم 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةبيع طمم

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

أسبوع واحدقسم الهندسة واألشغال العامة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

150 شيكل الطمم العادي  -

200 شيكل تراب زراعي -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال

قسم 
المالية

قسم 
االشغال
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تعبيد طرق / شارع 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةتعبيد طرق / شارع

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

شهر يف حال تمويل البلديةقسم الهندسة واألشغال العامة واملالية

غري محدد لحني املشاريع

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

مجانا إذا كان مقرر فتحة حسب مخططات البلدية )للشارع العام ( . -

مساهمة حسب املساحة إذا كان الشارع خاص . -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال

قسم 
المالية

قسم 
االشغال
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تنزيل أو رفع حجر رصيف 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةتنزيل أو رفع حجر رصيف

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

أسبوع واحدقسم الهندسة واألشغال العامة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

10شيكل لكل مرت حجر يراد رفعه أو تنزيله يف حالة الحجر ذاته  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال

قسم 
المالية

قسم 
االشغال
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ــة
دس
ـنـ
لـه
ا

بالط رصيف 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةبالط رصيف

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

2 أسبوعقسم الهندسة واألشغال العامة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

30 شيكل لكل مرت مربع -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال

قسم 
المالية

قسم 
االشغال
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صب شارع ضيق

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةصب شارع ضيق

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

2 أسبوعقسم الهندسة واألشغال العامة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

20 شيكل لكل مرت مربع -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال

قسم 
المالية

قسم 
االشغال
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ــة
دس
ـنـ
لـه
ا

قطع إسفلت

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةقطع إسفلت

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

3 ايامقسم الهندسة واألشغال العامة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

50 شيكل لكل مرت مربع -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال

قسم 
المالية

قسم 
االشغال
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فرد بيسكورس

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةفرد بيسكورس

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

أسبوع واحدقسم الهندسة واألشغال العامة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

12 شيكل لكل طن -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال

قسم 
المالية

قسم 
االشغال
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ــة
دس
ـنـ
لـه
ا

فتح شارع

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةفتح شارع

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

2 اسبوعقسم الهندسة واألشغال العامة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

50 % من التكلفة الكلية إذ لم يكن الشارع ضمن املخطط الهيكيل  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال

قسم 
المالية

قسم 
االشغال
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صيانة طرق او أرصفة

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةصيانة طرق او ارصفة

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

أسبوع واحدقسم الهندسة واألشغال العامة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال
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ــة
دس
ـنـ
لـه
ا

طلب مطب

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الهندسة واألشغال العامةطلب مطب

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

2 اسبوعقسم الهندسة واألشغال العامة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم االشغال. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
االشغال
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تصديق مخططات مساحة

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املساحة وGISتصديق مخططات مساحة

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

     GIS2 أسبوعقسم املساحة و

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية. -

مخطط مساحة لألرض. -

الرسوم المطلوبة

10 دنانري لكل قطعة أرض  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املساحة . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم املساحة. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
المساحة



47

ــة
دس
ـنـ
لـه
ا

تحديد شارع

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املساحة وGISتحديد شارع

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

    GIS 23 أيامقسم املساحة و

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية. أو ضمان او إيجار  -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املساحة. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المساحة

قسم 
المساحة
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حفر قبر

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الحركة وامليكانيكحفر قرب

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

1 يومالحركة وامليكانيك

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد  -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم الحركة. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الحركة
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ــة
دس
ـنـ
لـه
ا

نقل حاالت مرضية وموتى

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الحركةنقل حاالت مرضية وموتى

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

5 يومقسم الحركة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

شهادة وفاه إذا كان متويف . -

الرسوم المطلوبة

حسب املوقع املراد النقل منه واليه   -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم الحركة. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الحركة

قسم 
المالية



دليل خدمة الجمهور

خدمات المياه والصرف



حي
لص

ف ا
صر

وال
اه 

املي

52   اشرتاك املياه داخل حدود البلدية  ½ أو ¾

53   اشرتاك مياه داخل حدود البلدية 1 انش

54   اشرتاك مياه داخل حدود البلدية 2 انش

55   اشرتاك املياه خارج حدود البلدية ½ أو  ¾

56   اشرتاك مياه خارج حدود البلدية 1 انش

57   اشرتاك مياه خارج حدود البلدية 2 انش

58   نقل ملكية اشرتاك مياه

60   إعادة توصيل اشرتاك مياه موقوف

61   نقل عداد مياه او الخط املغذي للعداد يف نفس املوقع

62   نقل اشرتاك مياه من موقع آلخر

63   تغيري تصنيف اشرتاك مياه من داخل اىل خارج الحدود

64   وقف اشرتاك مياه

65   فحص استهالك مياه

66   تمديد خط مياه جديد

67   تغيري أو نقل وصلة مياه منزلية

68   نقل خط مياه من داخل ملكية مواطن

70   إنشاء وصلة رصف صحي او انشاء منهل اضايف

72   تغيري وصلة منزلية او نقل خط او نقل منهل او إزالة منهل

74   صيانة خط رصف صحي او تسليك



52

اشتراك المياه داخل حدود البلدية  ½ أو ¾

جهة التنفيذاسم الخدمة

اشرتاك املياه داخل حدود

 البلدية ½ او ¾

قسم املياه والرصف الصحي

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 أيام يف حال الخط اقل من 25 م.قسم املياه والرصف الصحي  واملالية

10 ايام يف حال الخط أكثر من 25 م.

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية . -

إثبات العالقة باملوقع )ملكية أو رخصة بناء أو عقد ايجار او ضمان او موافقة املالك  -

الخطية او من ينوب عنه بوكالة او شهادة حرص ارث ...(.

الرسوم المطلوبة

545 شيكل  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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حي
لص

ف ا
صر

وال
اه 

املي

اشتراك مياه داخل حدود البلدية 1 انش

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املياه والرصف الصحياشرتاك املياه داخل حدود البلدية 1 انش

 مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 أيام يف حال الخط اقل من 25 م.قسم املياه والرصف الصحي واملالية

10 ايام يف حال الخط أكثر من 25 م.

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية . -

إثبات العالقة باملوقع )ملكية أو رخصة بناء أو عقد ايجار او ضمان او موافقة املالك  -

الخطية او من ينوب عنه بوكالة او شهادة حرص ارث ...(.

الرسوم المطلوبة

645 شيكل -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

عمل املعاملة بعد موافقة رئيس قسم املياه. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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اشتراك مياه داخل حدود البلدية 2 انش 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املياه والرصف الصحياشرتاك املياه داخل حدود البلدية 2 نش

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 أيام يف حال الخط اقل من 25 م.قسم املياه والرصف الصحي  واملالية

10 ايام يف حال الخط أكثر من 25 م.

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية . -

إثبات العالقة باملوقع )ملكية أو رخصة بناء أو عقد ايجار او ضمان او موافقة املالك  -

الخطية او من ينوب عنه بوكالة او شهادة حرص ارث ...(.

الرسوم المطلوبة

945 شيكل  -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

عمل املعاملة بعد موافقة رئيس قسم املياه. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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حي
لص

ف ا
صر

وال
اه 

املي

اشتراك المياه خارج حدود البلدية ½ أو  ¾

جهة التنفيذاسم الخدمة

اشرتاك املياه خارج حدود

البلدية  ½  او ¾

قسم املياه والرصف الصحي

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 أيام يف حال الخط اقل من 25 م.قسم املياه والرصف الصحي واملالية

10 ايام يف حال الخط أكثر من 25 م.

مقدم الطلب 

املشرتك نفسه او وكالة منه ويستثنى املريض او املرأة الكبرية يف العمر. -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية . -

إثبات العالقة باملوقع )ملكية أو رخصة بناء أو عقد ايجار او ضمان او موافقة املالك  -

الخطية او من ينوب عنه بوكالة او شهادة حرص ارث ...(

الرسوم المطلوبة

975 شيكل  -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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اشتراك مياه خارج حدود البلدية 1 انش
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املياه والرصف الصحياشرتاك املياه خارج حدود البلدية 1انش

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 أيام يف حال الخط اقل من 25 م.قسم املياه والرصف الصحي واملالية

10 ايام يف حال الخط أكثر من 25 م.

مقدم الطلب

املشرتك نفسه او وكالة منه ويستثنى املريض او املرأة الكبرية يف العمر. -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية . -

إثبات العالقة باملوقع )ملكية أو رخصة بناء أو عقد ايجار او ضمان او موافقة املالك  -

الخطية او من ينوب عنه بوكالة او شهادة حرص ارث ...(.

الرسوم المطلوبة

1185 شيكل -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

عمل املعاملة بعد موافقة رئيس قسم املياه. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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اشتراك مياه خارج حدود البلدية 2 انش 
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املياه والرصف الصحياشرتاك املياه خارج حدود البلدية 2انش

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 أيام يف حال الخط اقل من 25 م.قسم املياه والرصف الصحي واملالية

10 ايام يف حال الخط أكثر من 25 م.

مقدم الطلب

املشرتك نفسه او وكالة منه ويستثنى املريض او املرأة الكبرية يف العمر. -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية . -

إثبات العالقة باملوقع )ملكية أو رخصة بناء أو عقد ايجار او ضمان او موافقة املالك  -

الخطية او من ينوب عنه بوكالة او شهادة حرص ارث ...(.

الرسوم المطلوبة

1815 شيكل -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

عمل املعاملة بعد موافقة رئيس قسم املياه. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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نقل ملكية اشتراك مياه 
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املياه والرصف الصحينقل ملكية اشرتاك مياه

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 أيام يف حال الخط اقل من 25 م.قسم املياه والرصف الصحي وامللية

10 ايام يف حال الخط أكثر من 25 م.

مقدم الطلب

1.املالك.  2.املنقول له برشط ان تكون املعاملة باسم املالك وإحضار وكالة رصيحة  -

من املالك او الورثة معه.

الوثائق المطلوبة

حضور املالك الحايل واملالك الجديد مع صور عن البطاقة الشخصية وتوقيعهما معا  -

عىل املعاملة.

وكالة عن املالك يف حال عدم وجود املالك يف فلسطني . -

التنازل، ويف  - الورثة خطيا عىل  يف حال وفاة صاحب االشرتاك يشرتط موافقة كافة 

حال عدم وجود اقل من نصف الورثة نقل مؤقت .

شهادة حرص إرث للوريث املراد نقل امللكية له. -

الرسوم المطلوبة

نسبة %25 من رسوم االشرتاك املماثل له . -

يعفى االبن او االبنة من رسوم نقل ملكية االشرتاك من احد والدية االحياء. -

يف حال كون املشرتك متويف يعفى الوريث من رسوم نقل امللكية من مورثة. -

السند القانوني

توقيع املالك عىل الطلب او وكالة املالك او توقيع الورثة عىل الطلب. -
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إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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إعادة توصيل اشتراك مياه موقوف 
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املياه والرصف الصحيإعادة توصيل اشرتاك مياه موقوف

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 أيام يف حال الخط اقل من 25 م.قسم املياه والرصف الصحي واملالية

10 ايام يف حال الخط أكثر من 25 م.

مقدم الطلب

صاحب االشرتاك او وكيل بموجب وكالة او وريث او املنتفع الحايل اذا كان التوقيف  -

أصال لم يتم بناًء عىل طلب املالك 

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية . -

إذا كان مقدم الطلب هو املنتفع يجب ابراز حجة االنتفاع ) ضمان أو استئجار ( . -

الرسوم المطلوبة

30  شيكل -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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نقل عداد مياه او الخط المغذي للعداد في نفس الموقع 
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

نقل عداد مياه او الخط املغذي للعداد

يف نفس املوقع

قسم املياه والرصف الصحي

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 أيام يف حال الخط اقل من 25 م.قسم املياه والرصف الصحي واملالية

10 ايام يف حال الخط أكثر من 25 م.

مقدم الطلب

أي منتفع من االشرتاك برشط عمل تعهد. -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

30  شيكل -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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نقل اشتراك مياه من موقع آلخر 
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املياه والرصف الصحينقل اشرتاك مياه من موقع آلخر

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 أيام يف حال الخط اقل من 25 م.قسم املياه والرصف الصحي واملالية

10 ايام يف حال الخط أكثر من 25 م.

مقدم الطلب

املشرتك نفسه او وكالة منه ويستثنى املريض او املرأة الكبرية يف العمر. -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية. -

إثبات العالقة يف املوقع الجديد )ملكية , رخصة بناء , عقد ايجار او ضمان او موافقة  -

املالك الخطية او من ينوب عنه بوكالة او شهادة حرص ارث ... ( 

الرسوم المطلوبة

60  شيكل -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

مالحظة يقوم موظف مركز الخدمة بعمل طلب تغيري صنف اشرتاك اذا كان النقل  -

من داخل الحدود  اىل  خارجه

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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تغيير تصنيف اشتراك مياه من داخل الى خارج الحدود 
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

تغري تصنيف اشرتاك مياه من 

داخل اىل خارج الحدود

قسم املياه والرصف الصحي

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

فوراقسم املياه والرصف الصحي واملالية

مقدم الطلب

ال أحد -  قرار موظف خدمة الجمهور -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

430 شيكل يف حال كان  ½ او¾ -

540 شيكل يف حال كان 1 انش.    -

870 شيكل يف حال كان 2 انش .                      -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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وقف اشتراك مياه  
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املياه والرصف الصحيوقف اشرتاك مياه

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 أيام يف حال عدم وجود منتفع.قسم املياه والرصف الصحي

30 يوم يف حال وجود منتفع .

مقدم الطلب

املنتفع الحايل . -

املالك او الوكيل او الوريث اذا كان هنالك منتفعني اخرين -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية . -

اثبات العالقة القانونية اذا كان هنالك منتفعني . -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

مالحظة : يتم ارسال اخطار اىل املنتفعني من اشرتاك املياه اذا كان هناك منتفعني  -

وذلك من خالل قسم املياه

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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فحص استهالك مياه
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املياه والرصف الصحيفحص استهالك مياه

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

2 يومقسم املياه والرصف الصحي

مقدم الطلب

املنتفع الحايل -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

20 شيكل -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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تمديد خط مياه جديد
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املياه والرصف الصحيتمديد خط مياه جديد

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

 5 أيام يف حال الخط اقل من 25 م.قسم املياه والرصف الصحي واملالية

 10 ايام يف حال الخط أكثر من 25 م.

مقدم الطلب

املنتفع الحايل -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل قسم املياه . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المياه

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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تغيير أو نقل وصلة مياه منزلية 
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املياه والرصف الصحيتغيري او نقل وصلة مياه منزلية

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

 5 أيام يف حال الخط اقل من 25 م.قسم املياه والرصف الصحي واملالية

 10 ايام يف حال الخط أكثر من 25 م.

مقدم الطلب

املنتفع الحايل -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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نقل خط مياه من داخل ملكية مواطن
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املياه والرصف الصحينقل خط مياه من داخل ملكية مواطن

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

 5 أيام يف حال الخط اقل من 25 م.قسم املياه والرصف الصحي واملالية

 10 ايام يف حال الخط أكثر من 25 م.

مقدم الطلب

املنتفع او املترضر الحايل -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل قسم املياه. -

تحويل الطلب اىل قسم املساحة. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المياه

قسم 
المساحة

قسم المياه 
والصرف 
الصحي



69
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لص

ف ا
صر

وال
اه 

املي



70

إنشاء وصلة صرف صحي او انشاء منهل اضافي
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

انشاء وصلة رصف صحي او

انشاء منهل اضايف

قسم املياه والرصف الصحي

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

30 يومقسم املياه والرصف الصحي واملالية

مقدم الطلب

املنتفع الحايل -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية. -

رخصة البناء. -

الرسوم المطلوبة

رسوم االشرتاك 50 دينار أردني اذ لم يكن للموقع رخصة بناء. -

مواسري 70 شيكل لكل مرت. -

منهل 350 شيكل لكل منهل. -

ردال 350 شيكل لكل مرت . -

اسفلت 50 شيكل.  -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -
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اه 
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إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل قسم الرصف الصحي. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الصرف 
الصحي

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي



72

تغيير وصلة منزلية او نقل خط او نقل منهل او إزالة منهل
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

تغيري وصلة منزلية او نقل خط 

او نقل منهل او إزالة منهل

قسم املياه والرصف الصحي

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

30 يومقسم املياه والرصف الصحي واملالية

مقدم الطلب

املنتفع الحايل -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية. -

رخصة البناء. -

الرسوم المطلوبة

رسوم االشرتاك 50 دينار أردني اذ لم يكن للموقع رخصة بناء. -

مواسري 70 شيكل لكل مرت. -

منهل 350 شيكل لكل منهل. -

ردال 350 شيكل لكل مرت . -

اسفلت 50 شيكل.  -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -
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املي

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

يتم تحويل الطلب اىل قسم الرصف الصحي. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الصرف 
الصحي

قسم 
المالية

قسم المياه 
والصرف 
الصحي



74

صيانة خط صرف صحي او تسليك
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املياه والرصف الصحيصيانة خط رصف صحي او تسليك

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومقسم املياه والرصف الصحي

مقدم الطلب

املنتفع او املترضر لحايل -

الوثائق المطلوبة

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املياه والرصف الصحي. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم المياه 
والصرف 
الصحي
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دليل خدمة الجمهور

خدمـات الكهــربــاء



اء
بــــ

ــر
كـه

ال

78   إشرتاك كهرباء 1 فاز داخل حدود البلدية

80   إشرتاك كهرباء 1 فاز داخل حدود البلدية فصل عن عائلة

82   إشرتاك كهرباء 1 فاز خارج حدود البلدية

84   إشرتاك كهرباء 1 فاز خارج حدود البلدية فصل عن عائلة

86   إشرتاك كهرباء 3 فاز خارج حدود البلدية

88   إشرتاك كهرباء 3 فاز خارج حدود البلدية فصل عن عائلة

90   إشرتاك كهرباء 3 فاز  داخل حدود البلدية

92   إشرتاك كهرباء 3 فاز داخل حدود البلدية فصل عن عائلة

94   نقل ملكية اشرتاك كهرباء 1 فاز داخل حدود البلدية

96   نقل ملكية اشرتاك كهرباء 3 فاز داخل حدود البلدية

98   نقل ملكية اشرتاك كهرباء 1 فاز خارج حدود البلدية

100   نقل ملكية اشرتاك كهرباء 3 فاز خارج حدود البلدية

102   نقل ملكية اشرتاك كهرباء 1 فاز و 3 فاز داخل وخارج حدود البلدية

103   تبديل عداد كهرباء

104   تحويل اشرتاك كهرباء من 1 فاز اىل 3 فاز

106   إعادة توصيل إشرتاك كهرباء 1 فاز

108   إعادة توصيل إشرتاك كهرباء 3 فاز

110   نقل عداد كهرباء من موقع اىل اخر

112   نقل عداد كهرباء 3 فاز من موقع الخر

114   نقل عداد كهرباء 3 فاز يف نفس املوقع

116   نقل عداد كهرباء 1 فاز يف نفس املوقع

118   رفع حمل إشرتاك كهرباء

120   فحص عداد كهرباء 1 فاز

121   فحص عداد كهرباء 3 فاز

122   وقف أو فصل اشرتاك كهرباء

123   نقل كابل كهرباء

124   نقل عامود كهرباء



78

إشتراك كهرباء 1 فاز داخل حدود البلدية 

جهة التنفيذاسم الخدمة

اشرتاك كهرباء 1 فاز داخل 

حدود البلدية

قسم الكهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

مخطط مساحة لألرض. -

الرسوم المطلوبة

570 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -



79
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء



80

إشتراك كهرباء 1 فاز داخل حدود البلدية فصل عن عائلة
)ال يشمل العمارات املؤجرة او التجارية(

جهة التنفيذاسم الخدمة

اشرتاك كهرباء 1 فاز داخل 

حدود البلدية فصل عن عائلة

قسم الكهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

مخطط مساحة لألرض. -

الرسوم المطلوبة

457.5 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -



81
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كـه
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء



82

إشتراك كهرباء 1 فاز خارج حدود البلدية
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءاشرتاك كهرباء 1 فاز خارج حدود البلدية

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام 

والتجارية  السكنية  املنشآت  مالحظة: 

والصناعية والحيوانية تعامل كداخل حدود

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

مخطط مساحة لألرض. -

الرسوم المطلوبة

1350 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء



84

إشتراك كهرباء 1 فاز خارج حدود البلدية فصل عن عائلة 
)ال يشمل العمارات املؤجرة او التجارية(

 
جهة التنفيذاسم الخدمة

اشرتاك كهرباء 1 فاز 

خارج حدود البلدية فصل عن عائلة

قسم الكهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

مخطط مساحة لألرض. -

الرسوم المطلوبة

1800 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء



86

إشتراك كهرباء 3 فاز خارج حدود البلدية
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

اشرتاك كهرباء 3 فاز 

خارج حدود البلدية

قسم الكهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

والتجارية  السكنية  املنشآت  مالحظة: 

والصناعية والحيوانية تعامل كداخل حدود

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

مخطط مساحة لألرض. -

الرسوم المطلوبة

4500 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء



88

إشتراك كهرباء 3 فاز خارج حدود البلدية فصل عن عائلة
)ال يشمل العمارات املؤجرة او التجارية(

جهة التنفيذاسم الخدمة

اشرتاك كهرباء 3 فاز خارج 

حدود البلدية فصل عن عائلة

قسم الكهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

والتجارية  السكنية  املنشآت  مالحظة: 

والصناعية والحيوانية تعامل كداخل حدود

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

مخطط مساحة لألرض. -

الرسوم المطلوبة

2400 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء



90

إشتراك كهرباء 3 فاز  داخل حدود البلدية

جهة التنفيذ اسم الخدمة

اشرتاك كهرباء 3 فاز داخل 

حدود البلدية

قسم الكهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

والتجارية  السكنية  املنشآت  مالحظة: 

والصناعية والحيوانية تعامل كداخل حدود

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

مخطط مساحة لألرض. -

الرسوم المطلوبة

1860 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء
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إشتراك كهرباء 3 فاز داخل حدود البلدية فصل عن عائلة 
)ال يشمل العمارات املؤجرة او التجارية(

 
جهة التنفيذاسم الخدمة

اشرتاك كهرباء 3 فاز 

داخل حدود البلدية فصل عن عائلة

قسم الكهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

مالحظة: ال يشمل العمارات املؤجرة او التجارية. 

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

مخطط مساحة لألرض. -

الرسوم المطلوبة

1470 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء
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نقل ملكية اشتراك كهرباء 1 فاز داخل حدود البلدية
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

نقل ملكية اشرتاك كهرباء 1 فاز 

داخل حدود البلدية

قسم الكهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

اقرار من املتنازل اليه بإلغاء تنازل االشرتاك يف حالة اعرتاض الورثة او من ينوب عنهم . -

إقرار بالذمة ونقل الديون.  -

الرسوم المطلوبة

110 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء
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نقل ملكية اشتراك كهرباء 3 فاز داخل حدود البلدية
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

نقل ملكية اشرتاك كهرباء 3 فاز 

داخل حدود البلدية

قسم الكهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

اقرار من املتنازل اليه بإلغاء تنازل االشرتاك يف حالة اعرتاض الورثة او من ينوب عنهم . -

إقرار بالذمة ونقل الديون.  -

الرسوم المطلوبة

390 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء
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نقل ملكية اشتراك كهرباء 1 فاز خارج حدود البلدية
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

نقل ملكية اشرتاك كهرباء 1 فاز

خارج حدود البلدية

قسم الكهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

اقرار من املتنازل اليه بإلغاء تنازل االشرتاك يف حالة اعرتاض الورثة او من ينوب عنهم . -

إقرار بالذمة ونقل الديون.  -

الرسوم المطلوبة

300 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء
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نقل ملكية اشتراك كهرباء 3 فاز خارج حدود البلدية
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

نقل ملكية اشرتاك كهرباء 3 فاز 

خارج حدود البلدية

قسم الكهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

اقرار من املتنازل اليه بإلغاء تنازل االشرتاك يف حالة اعرتاض الورثة او من ينوب عنهم . -

إقرار بالذمة ونقل الديون.  -

الرسوم المطلوبة

900 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء
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نقل ملكية اشتراك كهرباء 1 فاز و 3 فاز 
داخل وخارج حدود البلدية للورثة

 
جهة التنفيذاسم الخدمة

نقل ملكية اشرتاك كهرباء 1فاز و3 فاز 

خارج وداخل حدود البلدية للورثة

قسم الكهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 ايامالكهرباء والهندسة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

اقرار من املتنازل اليه بإلغاء تنازل االشرتاك يف حالة اعرتاض الورثة او من ينوب عنهم . -

إقرار بالذمة ونقل الديون.  -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد .. يعفى الوريث املبارش من رسوم التنازل  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء
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تبديل عداد كهرباء  
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءتبديل عداد كهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 ايامالكهرباء واملالية ومركز خدمة الجمهور

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد إذا كان العداد عىل حساب البلدية  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية  . -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء

قسم 
المالية

قسم 
الكهرباء
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تحويل اشتراك كهرباء من 1 فاز الى 3 فاز
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءتحويل اشرتاك كهرباء من 1 فاز اىل 3 فاز

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

الرسوم المطلوبة

1290 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء
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إعادة توصيل إشتراك كهرباء 1 فاز
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءإعادة توصيل اشرتاك كهرباء 1 فاز

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

الرسوم المطلوبة

30 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء
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إعادة توصيل إشتراك كهرباء 3 فاز
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءإعادة توصيل اشرتاك كهرباء 3 فاز

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

الرسوم المطلوبة

50 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء
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نقل عداد كهرباء من موقع الى اخر
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءنقل عداد كهرباء من موقع اىل اخر

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

تصنيف  رسوم  فرق  يضاف  مالحظة: 

اشرتاك اذا كان النقل من داخل الحدود اىل 

خارج الحدود 1230شيكل 

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

الرسوم المطلوبة

60 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء



112

نقل عداد كهرباء 3 فاز من موقع الخر
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءنقل عداد كهرباء 3 فاز من موقع اىل اخر

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

تصنيف  رسوم  فرق  يضاف  مالحظة: 

اشرتاك اذا كان النقل من داخل الحدود اىل 

خارج الحدود 2730شيكل 

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

الرسوم المطلوبة

180 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -



113

اء
بــــ
ــر
كـه
ال

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء
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نقل عداد كهرباء 3 فاز في نفس الموقع
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءنقل عداد كهرباء 3 فاز يف نفس املوقع

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

90 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء
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نقل عداد كهرباء 1 فاز في نفس الموقع
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءنقل عداد كهرباء 1 فاز يف نفس املوقع

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

5 ايام

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

30 شيكل غري شامل اللوازم.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -
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مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء
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رفع حمل إشتراك كهرباء
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءرفع حمل اشرتاك كهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

الكهرباء والهندسة واملالية 

ومركز خدمة الجمهور

أسبوع إذا كان ال يحتاج اىل محطة تحويل          

شهر اذا احتاج ملحطة تحويل

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

الرسوم المطلوبة

120 شيكل لكل امبري )36 – 100  أمبري (   -

مساهمة يف محطة تحويل حسب نسبة الطلب ) 101 – 300 امبري (  -

مساهمة يف محطة التحويل حسب نسبة الطلب مع خصم 70 % ) 301 فأعيل ( -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -



119

اء
بــــ
ــر
كـه
ال

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء



120

فحص عداد كهرباء 1 فاز   
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءفحص عداد كهرباء 1 فاز

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 ايامالكهرباء واملالية ومركز خدمة الجمهور

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

20 شيكل   -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز الخدمة  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور
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فحص عداد كهرباء 3 فاز   
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءفحص عداد كهرباء 3 فاز

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 ايامالكهرباء واملالية ومركز خدمة الجمهور

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

20 شيكل   -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية . -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل مركز الخدمة  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الهندسة

قسم 
الكهرباء

مركز خدمة 
الجمهور
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وقف أو فصل اشتراك كهرباء
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءوقف او فصل اشرتاك كهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 ايامقسم الكهرباء

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية )أو رخصة بناء، عقد ايجار، او موافقة املالك الخطية او من ينوب عنه  -

بوكالة او بتعريف من قبل معرفني، او شهادة حرص ارث او وكالة دورية(.

الرسوم المطلوبة

ال يوجد.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء
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نقل كابل كهرباء
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءنقل كابل كهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 ايامقسم الكهرباء

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

 تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء
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نقل عامود كهرباء
 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الكهرباءنقل عامود كهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

5 ايامقسم املساحة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد.  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء . -

تحويل الطلب اىل قسم املساحة. -

تحويل الطلب اىل قسم الكهرباء.  -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الكهرباء

قسم 
المساحة

قسم 
الكهرباء
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دليل خدمة الجمهور

خدمات الصحة والزراعة



ــة
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زر
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حة 
ص

ال

128   إزالة طمم

129   فحص مخربي مياه أو أغذية

130   تقليم وزراعة أشجار  

131   ترتيب حدائق وشبكات ري للمدينة واملؤسسات واملدارس



128

إزالة طمم

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الصحة العامةإزالة طمم

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

3 أيامقسم الصحة العامة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

تحدد حسب الكمية: 1. السيارة الكبرية 100 شيكل  -

الباله 10 شيكل -

كف الجرافة 10 شيكل -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الصحة العامة  -

تحويل الطلب اىل قسم املالية.  -

تحويل الطلب اىل قسم الصحة العامة . -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الصحة 
العامة

قسم 
المالية

قسم 
الصحة 
العامة
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فحص مخبري مياه أو أغذية 

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الصحة العامةفحص مخربي مياه او اغذية

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 أسبوعقسم الصحة العامة واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

رسوم فحص مياه 50 شيكل.  -

فحص األغذية حسب النوع . -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الصحة العامة  -

تحويل الطلب اىل قسم املالية.  -

تحويل الطلب اىل قسم الصحة العامة . -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الصحة 
العامة

قسم 
المالية

قسم 
الصحة 
العامة
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تقليم وزراعة أشجار  

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الزراعةتقليم وزراعة أشجار

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 أسبوعقسم الزراعة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الزراعة. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الزراعة
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ترتيب حدائق وشبكات ري للمدينة والمؤسسات والمدارس

جهة التنفيذاسم الخدمة

ترتيب حدائق وشبكات ري 

للمدينة واملؤسسات واملدراس

قسم الزراعة

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 أسبوعقسم الزراعة واإلدارة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الزراعة. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الزراعة



دليل خدمة الجمهور

خدمـات المـاليـــة



ــة
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134   مطالبة مالية للموردين

135   طلب مستحقات مالية

136   إرجاع شيكات مؤجلة

137   استئجار أمالك بلدية

138   تغيري عقد ايجار

139   صورة مصدقة عن عقد االيجار

140   طلب سلفة عىل الراتب

141   طلب تعهد تحويل بنكي

142  طلب وقف خصم مستحقات

143   طلب تسوية حساب شيكات راجعة

144   طلب كشف حساب ذمة

145   طلب قسيمة راتب



134

مطالبة مالية للموردين

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املاليةمطالبة مالية للموردين

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

2 اسبوعقسم املالية واإلدارة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

فاتورة الرضيبة املرفقة مع طلب الرشاء. -

صورة عن خصم املصدر )مع ابراز األصل( للفواتري التي تزيد قيمتها عن 1500 شيكل. -

طلب الرشاء -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية
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ــة
يــ
الـ
مــــ
الـ

طلب مستحقات مالية

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املاليةطلب مستحقات مالية

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 اسبوعقسم املالية واإلدارة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

صورة عن االتفاقية . -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية



136

إرجاع شيكات مؤجلة

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املاليةإرجاع شيكات مؤجلة

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 اسبوعقسم املالية واإلدارة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

حسب عمولة البنك  -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية



137

ــة
يــ
الـ
مــــ
الـ

استئجار أمالك بلدية

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املاليةاستئجار أمالك بلدية

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

2 اسبوعقسم املالية واإلدارة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية



138

تغيير عقد ايجار

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املاليةتغيري عقد ايجار

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

2 اسبوعقسم املالية واإلدارة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

صورة عن عقد االيجار. -

الرسوم المطلوبة

500 دينار   -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية
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ــة
يــ
الـ
مــــ
الـ

صورة مصدقة عن عقد االيجار

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املاليةصورة مصدقة عن عقد االيجار

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

2 اسبوعقسم املالية واإلدارة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

صورة عن عقد االيجار. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية



140

طلب سلفة على الراتب

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املاليةطلب سلفة عىل الراتب

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

اسبوعقسم املالية واإلدارة والشؤون اإلدارية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل قسم الشؤون اإلدارية.  -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

قسم 
الشؤون 
االدارية

قسم 
المالية
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ــة
يــ
الـ
مــــ
الـ

طلب تعهد تحويل بنكي

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املاليةطلب تعهد تحويل بنكي

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

2 يومقسم املالية واإلدارة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية



142

طلب وقف خصم مستحقات

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املاليةطلب وقف خصم مستحقات

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

2 يومقسم املالية واإلدارة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

معلومات الخصومات -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية
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ــة
يــ
الـ
مــــ
الـ

طلب تسوية حساب شيكات راجعة

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املاليةطلب تسوية حساب شيكات راجعة

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

3 ايامقسم املالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية



144

طلب كشف حساب ذمة

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املاليةطلب كشف حساب ذمة

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومقسم املالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية



145

ــة
يــ
الـ
مــــ
الـ

طلب قسيمة راتب

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم املاليةطلب قسيمة راتب

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومقسم املالية واإلدارة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية



دليل خدمة الجمهور

 خدمات أخرى )سكرتاريا(



رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

149   مطابقة اسم يف جواز سفر

150   مطابقة اسم يف الهوية

151   مطابقة اسم يف سجالت الطابو

152   مطابقة اسم يف حجة حرص ارث

153   مطابقة اسم يف سحب األموال املنقولة

154   تصحيح اسم

155   إثبات وجود أو عدم وجود رخصة بناء

156   إثبات دخول ارض داخل حدود التنظيم

157   إثبات وجود أو عدم وجود رخص محالت

158   إثبات وظيفة ملوظفي وعمال البلدية

159   طلب لم شمل

160   ورقة دخول مستشفى

161   إثبات عاطل عن العمل

162   كتاب خربة تدريب يف أقسام البلدية

163   موافقة األهل عىل زواج لغري حاميل الهوية الفلسطينية

164   والدة مولود يف منزل

165   مساعدة قضية اجتماعية

166   شهادة إنجاز مشاريع

167   إثبات إعفاء من رضيبة املعارف للمؤسسات

168   إثبات أبناء يدرسون يف الجامعات

169   شهادة ساكن مدينة

170   شهادة إثبات وجود او عدم وجود ملكية

171   شهادة إثبات وفاة

172   شهادة تقدير مساحة

173   شهادة براءة ذمة لقطعة أرض



148

174   إثبات اشرتاك مياه وكهرباء )تمنح للمشرتك شخصيا فقط( 

175   إثبات رشكة او حرفة تعمل يف مجال معني

176   إثبات حريق منزل

177   إثبات طالق

178   إثبات عدم وجود خطوط سريفيس يف املحافظة

179   إثبات عدم وجود مستحقات للبلدية

180   إثبات عمل عىل برنامج بطالة

181   إثبات هدم منزل من قبل االحتالل

182   إثبات وجود مواطن خارج البالد

183   إثبات وجود مستحقات وأقساط يف البلدية أو للبلدية

184   شهادة إثبات اغالق محل تجاري

185   شهادة براءة ذمة

186   طلب شهادة خربة

187   طلب توظيف

188   وظيفة معلن عنها

189   طلب تدريب

190   طلب تطوع

191   شكوى عىل موظف

192   طلب فتح حساب بنكي

193   براءة ذمة

194   إصدار رخصة حرف وصناعات

195   إصدار رخصة بائع متجول

196   توقيف رخصة حرف وصناعات



149

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

مطابقة اسم في جواز سفر 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتاريامطابقة اسم يف جواز سفر

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

صورة عن جواز السفر. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



150

مطابقة اسم في الهوية

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتاريامطابقة اسم يف الهوية

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



151

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

مطابقة اسم في سجالت الطابو 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتاريامطابقة اسم يف سجالت الطابو

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

سجل الطابو. . -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



152

مطابقة اسم في حجة حصر ارث 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتاريامطابقة اسم يف حجة حرص ارث

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

شهادة حرص ارث. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



153

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

مطابقة اسم في سحب األموال المنقولة 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتاريامطابقة اسم يف سحب األموال املنقولة

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



154

تصحيح اسم

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياتصحيح اسم

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



155

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

إثبات وجود أو عدم وجود رخصة بناء

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياإثبات وجود او عدم وجود رخصة بناء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا وقسم الهندسة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الهندسة

شعبة 
السكرتاريا



156

إثبات دخول ارض داخل حدود التنظيم

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياإثبات دخول ارض داخل حدود التنظيم

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

2 يومشعبة السكرتاريا وقسم الهندسة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات امللكية من األمالك او رخصة البناء. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة . -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الهندسة

شعبة 
السكرتاريا



157

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

إثبات وجود أو عدم وجود رخص محالت

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياإثبات وجود او عدم وجود رخص محالت

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



158

إثبات وظيفة لموظفي وعمال البلدية 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياإثبات وظيفة ملوظفي وعمال البلدية

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا والشؤون اإلدارية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم الشؤون اإلدارية. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا

الشؤون 
االدارية



159

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

طلب لم شمل 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياطلب لم شمل

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

صورة عن الجواز املطلوب لم شمله. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



160

ورقة دخول مستشفى 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياورقة دخول مستشفى

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

30 شيكل -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

شعبة 
السكرتاريا

شعبة 
السكرتاريا



161

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

إثبات عاطل عن العمل 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياإثبات عاطل عن العمل

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



162

كتاب خبرة تدريب في أقسام البلدية

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياكتاب خربة تدريب يف اقسام البلدية

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

كتاب الجهة الطالبة للتدريب  -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم الشؤون اإلدارية. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا

الشؤون 
االدارية



163

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

موافقة األهل على زواج لغير حاملي الهوية الفلسطينية

جهة التنفيذاسم الخدمة

موافقة األهل عىل زواج لغري حاميل 

الهوية الفلسطينية

شعبة السكرتاريا

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية للزوجني. -

عقد الزواج. -

موافقة ويل األمر. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



164

والدة مولود في منزل

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياوالدة مولود يف منزل

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



165

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

مساعدة قضية اجتماعية

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتاريامساعدة قضية اجتماعية

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

3 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية  -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



166

شهادة إنجاز مشاريع

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياشهادة إنجاز مشاريع

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

2 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل القسم املعني. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا

القسم 
المعني



167

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

إثبات إعفاء من ضريبة المعارف للمؤسسات

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياإثبات اعفاء من رضيبة املعارف للمؤسسات

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

3 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية  -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل القسم املعني. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



168

إثبات أبناء يدرسون في الجامعات

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتاريااثبات أبناء يدرسون يف الجامعات

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

3 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية  -

شهادة تسجيل مواد او وصل دفع. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



169

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

شهادة ساكن مدينة

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياشهادة ساكن مدينة

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية . -

إثبات ملكية ورخصة بناء او عقد ايجار او فاتورة تلفون او مياه وكهرباء. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



170

شهادة إثبات وجود او عدم وجود ملكية 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياشهادة إثبات وجود او عدم وجود ملكية

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية . -

إثبات ملكية من األمالك ان وجدت. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا

قسم 
الهندسة



171

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

شهادة إثبات وفاة

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياشهادة إثبات وفاة

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

شهادة إثبات وفاة. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد  -

السند القانوني

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



172

شهادة تقدير مساحة

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياشهادة تقدير مساحة

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا وقسم املساحة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية . -

إثبات ملكية من األمالك. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املساحة. -

تحويل الطلب مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
اسكرتاريا

قسم 
المساحة



173

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

شهادة براءة ذمة لقطعة أرض

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياشهادة براءة ذمة لقطعة أرض

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية . -

إثبات ملكية من األمالك. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



174

إثبات اشتراك مياه وكهرباء )تمنح للمشترك شخصيا فقط( 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياإثبات اشرتاك مياه وكهرباء

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية وحضور املشرتك شخصيا. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
اسكرتاريا



175

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

إثبات شركة او حرفة تعمل في مجال معين 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياإثبات رشكة او حرفة تعمل يف مجال معني

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات شهادة تسجيل. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



176

إثبات حريق منزل 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياإثبات حريق منزل

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا والهندسة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية . -

إثبات العالقة مع املوقع. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الهندسة

شعبة 
اسكرتاريا



177

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

إثبات طالق 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياإثبات طالق

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

شهادة طالق من املحكمة الرشعية . -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



178

إثبات عدم وجود خطوط سيرفيس في المحافظة

جهة التنفيذاسم الخدمة

إثبات عدم وجود 

خطوط سريفيس يف املحافظة

شعبة السكرتاريا

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية لطالب الشهادة. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



179

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

إثبات عدم وجود مستحقات للبلدية 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياإثبات عدم وجود مستحقات للبلدية

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

شعبة 
السكرتاريا



180

إثبات عمل على برنامج بطالة

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياإثبات عمل عىل برنامج بطالة

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



181

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

إثبات هدم منزل من قبل االحتالل 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياإثبات هدم منزل من قبل االحتالل

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا والهندسة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية . -

إثبات العالقة مع املوقع. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم الهندسة. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الهندسة

شعبة 
السكرتاريا



182

إثبات وجود مواطن خارج البالد 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياإثبات وجود مواطن خارج البالد

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية ملقدم الطلب . -

صورة عن جواز سفر املقيم يف الخارج. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



183

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

إثبات وجود مستحقات وأقساط في البلدية أو للبلدية 

جهة التنفيذاسم الخدمة

إثبات وجود مستحقات وأقساط 

يف البلدية أو للبلدية

شعبة السكرتاريا

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا واملالية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية . -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم املالية. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
المالية

شعبة 
السكرتاريا



184

شهادة إثبات اغالق محل تجاري 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياشهادة إثبات إغالق محل تجاري

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

3 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية . -

 إثبات ملكية. -

اخر رخصة حرف. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



185

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

شهادة براءة ذمة 

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياشهادة براءة ذمة

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

شعبة 
السكرتاريا



186

طلب شهادة خبرة

جهة التنفيذاسم الخدمة

شعبة السكرتارياطلب شهادة خربة

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومشعبة السكرتاريا

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية . -

نموذج التدريب. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور. -

تحويل الطلب اىل قسم الشؤون اإلدارية. -

تحويل الطلب اىل شعبة السكرتاريا. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الشؤون 
االدارية

شعبة 
السكرتاريا



187

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

طلب توظيف

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الشؤون اإلداريةطلب توظيف

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

1 يومقسم الشؤون اإلدارية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

املؤهل العلمي . -

الخربات. -

اي متطلبات أخرى تخص الطلب. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الشؤون اإلدارية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الشؤون 
االدارية



188

وظيفة معلن عنها

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الشؤون اإلداريةوظيفة معلن عنها

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

حسب رشوط االعالنقسم الشؤون اإلدارية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

املؤهل العلمي . -

الخربات. -

اي متطلبات أخرى تخص الطلب املعلن عنه. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الشؤون اإلدارية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الشؤون 
االدارية



189

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

طلب تدريب

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الشؤون اإلداريةطلب تدريب

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

2يومقسم الشؤون اإلدارية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

نموذج طلب التدريب. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الشؤون اإلدارية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الشؤون 
االدارية



190

طلب تطوع

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الشؤون اإلداريةطلب تطوع

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

3 ايامقسم الشؤون اإلدارية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الشؤون اإلدارية. -

يحول الطلب اىل األقسام املعنية. -

قسم الشؤون اإلدارية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الشؤون 
االدارية

األقسام 
المعنية

الشؤون 
االدارية



191

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

شكوى على موظف

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الشؤون اإلداريةشكوى عىل موظف

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

3 ايامقسم الشؤون اإلدارية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الشؤون اإلدارية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الشؤون 
االدارية



192

طلب فتح حساب بنكي

جهة التنفيذاسم الخدمة

قسم الشؤون اإلداريةطلب فتح حساب بنكي

مدة التنفيذالدوائر المساعدة

2يومقسم الشؤون اإلدارية

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد -

السند القانوني

األنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الشؤون اإلدارية. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

الشؤون 
االدارية



193

رى
خــ

ت أ
مــا

ـد
خ

براءة ذمة

الية عمل براءة ذمة

أوال : تعريف مصطلح براءة الذمة :

سياسات  يف  قلقيلية  بلدية  تعتمد 

التحصيل  كفاءة  رفع  عىل  عملها 

باملستحقات  لاليفاء  املكلفني  ودفع 

أجل  من  وذلك  عليهم  املرتتبة 

بلدية  قبل  من  الخدمة  إعطائهم 

قلقيلية ويأتي ذلك من خالل تطبيق 

اجراء الحصول عىل براءة ذمة وذلك 

عند الحاجة اىل أي خدمة او شهادة 

من البلدية مهما كان نوعها .

وصل  - عمل  املواطن  من  يطلب 

املعامله  عملية  إلجراء  طباعة 

موظف  لدى  ذمة  براءة  وعمل 

الجمهور وبراءة  يف مركز خدمة 

الذمة عبارة عن نموذج يتم وضع الذمم املرتتبة عىل طالب الخدمة او العقار الذي يسكن فيه .

اذا وجد ان مقدم الطلب يوجد عليه ذمم يتم دفع جزء من املبلغ نقداً وجدولة املتبقي  -

بموجب شيكات او كمبياالت .

ثانياً : الحاالت التي تطلب فيها براءة الذمة :

طلب الحصول عىل خدمة من قسم الكهرباء ) اشرتاك ، نقل , توقيف ، إعادة توصيل ... الخ( .  .1

طلب الحصول عىل خدمة من قسم املياه والرصف الصحي ) اشرتاك ،  نقل  توقيف ،   .2

إعادة توصيل ... الخ ( .

طلب الحصول عىل براءة ذمة لشهادات ) قطعة ارض , تقدير مسافة ، اثبات ساكن ،   .3

مطابقة اسم ... الخ ( .

طلب الحصول عىل معاملة من قسم الهندسة )فتح ملف , رخصة بناء ، تجديد رخصة ،   .4

نقل ملكية ... الخ ( .

طلب الحصول عىل رخصة حرف وصناعات ) رخصة جديدة ، توقيف رخصة ... الخ (  .5
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إصدار رخصة حرف وصناعات

جهة التنفيذاسم الخدمة

مركز خدمة الجمهورإصدار رخصة حرف وصناعات

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

1 أسبوعمركز خدمة الجمهور وقسم الصحة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

إثبات ملكية محل أو صورة عن عقد ايجار. -

شهادة عدم ممانعة امنية لبعض الحرف والصناعات . -

شهادة مزاولة مهنة لبعض الحرف من وزارة الصحة.     -

فحص طبي لبعض الحرف من وزارة الصحة. -

رخصة دفاع مدني. -

الرسوم المطلوبة

حسب املوقع املراد النقل منه واليه -

السند القانوني

القانون األردني لسنة 1958 م. -

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الصحة. -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الصحة

مركز خدمة 
الجمهور
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إصدار رخصة بائع متجول

جهة التنفيذاسم الخدمة

مركز خدمة الجمهورإصدار رخصة بائع متجول

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

1 يوممركز خدمة الجمهور وقسم الصحة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

24 دينار  -

السند القانوني

القانون األردني لسنة 1958 م. -

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الصحة. -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الصحة

مركز خدمة 
الجمهور
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توقيف رخصة حرف وصناعات

جهة التنفيذاسم الخدمة

مركز خدمة الجمهورتوقيف رخصة حرف وصناعات

مدة التنفيذاالقسام المساعدة

1 يوممركز خدمة الجمهور وقسم الصحة

الوثائق المطلوبة 

صورة هوية شخصية. -

الرسوم المطلوبة

ال يوجد  -

السند القانوني

القانون األردني لسنة 1958 م. -

االنظمة واإلجراءات املتبعة يف بلدية قلقيلية. -

إجراءات التنفيذ

إحضار األوراق الثبوتية . -

تقديم الطلب اىل موظف االستقبال يف مركز خدمة الجمهور . -

تحويل الطلب اىل قسم الصحة. -

تحويل الطلب اىل مركز خدمة الجمهور. -

مسار العمل

مركز خدمة 
الجمهور

قسم 
الصحة

مركز خدمة 
الجمهور


