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تنويــه:
قد يطرأ تغيير على بعض 
أو كل محتويات الدليل دون 
إشعار مسبق.
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بــلـدية الخـلــيــل
عين خير الدين، شارع الملك عبد اهلل

هاتف: 2228121/2/3 02
الطوارئ: 102

فاكس: 2215889 02
info@hebron-city.ps :البريد اإللكتروني

WWW.HEBRON-CITY.PS

GIZ تم انجاز هذا الدليل بدعم من
BMZ وبتفويض من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية
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مرافق تابعة
لبلـــديـة الخليــــل

الهاتف العنوان مرافق تـابـعة لبلدية الخليل

2299545 �سارع عني �سارة مركز اإ�سعاد الطفولة

2217006 املحاور �ضالة بلدية اخلليل الريا�ضية املغلقة

2225825 �سارع عني �سارة اإ�ضتاد احل�ضني بن علي الدويل

2233497 واد القا�ضي مكتبة بلدية اخلليل

2220639 باب الزاوية مكتبة بلدية اخلليل

2220638 ال�ضح�ضاح,  بجانب دائرة ال�ضري حمطة فح�ص املركبات )الدينموميرت(

2235255 احلرايق �ضوق اخل�ضار املركزي

2299585 واد القا�ضي  م�ضلخ بلدية اخلليل

--- خلة املغاربة حديقة ال�ضالم

--- دوار ابن ر�ضد حديقة ابن ر�ضد

--- املنطقة ال�ضناعية جممع احلرف وال�ضناعات

--- واد القا�ضي- بالقرب من مدر�ضة طارق املركز الثقايف الريا�ضي

--- واد القا�ضي- بالقرب من مدر�ضة طارق حديقة الزهراء

--- واد التفاح جممع بلدية اخلليل املركزي لل�ضيارات العمومية

--- عني خري الدين)بلدية اخلليل( قاعة �ضالة بلدية اخلليل)دار البلدية(

--- الب�ضة مركز ال�ضباب

2233566 قب اجلانب )بجانب الكرنتينا( امل�ضتودعات املركزية

2228844 عني خري الدين اإطفائية بلدية اخلليل
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 اإعـادة اإيـ�ضال ا�ضـرتاك مـيـاه
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طـلبات احلـ�ضول عـلى موافقة لإ�ضتخدام من�ضاأة )�ضناعي, جتاري, خدمات(

طـلـب تـعـديـل ا�ضـتـخـدام بـنـاء

 طـلـب اإذن تـرمـيـم بـنـاء

 طـلـب اإذن هــدم بـنـاء

طلبات �صهادة اإذن اإ�صغال لغاية احل�صول على خدمات الكهرباء                                                                

 طلب خدمة كهرباء )1 فاز(وت�ضمل ا�ضرتاك جديد / نقل ا�ضرتاك قائم

 طلب خدمة كهرباء ) 3 فاز ( وت�ضمل ا�ضرتاك جديد /نقل ا�ضرتاك قائم/ زيادة قدرة ا�ضرتاك قائم
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صناعة الفخـــار                                                                                                                     
مدينة الخليل
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

األخوات واألخوة                                                                                                                            
تحية طيبة وبعد،،،

التطوير   اإىل  تهدف  عملية  خطوات  من  اخلليل  بلدية  به  تقوم  ملا  ا�ضتكمال 

الإداري واملايل وحتقيقا لهدف حت�ضني الكفاءة والفاعلية يف اخلدمات املقدمة  

هذا  باإ�ضدار  البلدية  اجلمهور.قامت  خدمات  مركز  خالل  من  للمواطنني 

يتطلبه احل�ضول  ما  للمواطنني  التو�ضيح  اأجل  الدليل خلدمات اجلمهور من 

من  املواطن  يتمكن  حتى  لذلك  املطلوبة  الإجراءات  وبيان  اخلدمات  على 

احل�ضول على  اخلدمة  ب�ضهولة وي�ضر وباأق�ضر فرتة زمنية ممكنة.

التوا�ضل  على  املواطن  ي�ضاعد  الإدارية  بالإجراءات  اخلا�ص  الإ�ضدار  هذا 

الفعال والن�ضط مع البلدية للح�ضول على حقوقه من خدمات وتقدمي ما عليه 

من التزامات جتاه تطوير مدينته ووطنه.

يبني هذا الدليل الوثائق املطلوبة من اأجل احل�ضول على اخلدمات وم�ضار �ضري 

العمل داخل البلدية من خالل اأنظمة الكرتونية حمو�ضبة  , كذلك وي�ضع اإطارا 

اإمتام اخلدمة املطلوبة .ونهيب باملواطنني الكرام املبادرة يف  اأجل  زمنيا من 

التطوير  اأجل موا�ضلة  وتقدمي مبادراتهم من  البلدية  والتوا�ضل مع  الت�ضال 

للخدمات املقدمة.

ن�ضكر لكم يف بلدية اخلليل عمق انتمائكم لبلديتكم اآملني اأن يكون هذا الدليل 

املواطنني واحرتاما  الإجراءات على  الت�ضهيل  العمل على  بادرة خري موا�ضلة 

لوقتكم الثمني.

دليل خدمات الجمهور

مع أطيب التحيات

خالدعسيلي
رئيس بلدية الخليل
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صناعة الخزف والزجاج                                                                                                                     
مدينة الخليل
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الجمهور الكريم،،،
ن�ضع بني اأيديكم  هذا الدليل ال�ضامل للخدمات التي تقدمها بلدية اخلليل وكيفية التقدم للح�ضول عليها وبيان ما يلزم من وثائق ل�ضتكمال متطلبات 

احل�ضول على اخلدمة املطلوبة. وي�ضر بلدية اخلليل ومن خالل مركز خدمات اجلمهور تقدمي خمتلف خدماتها يف اأجواء تتوفر فيها معايري كفاءة 

تقدمي اخلدمات من �ضهولة تقدمي الطلبات واحلفاظ على خ�ضو�ضية كل مواطن واإعطاء الوقت الكايف يف التعامل مع اجلمهور بهدف تقدمي اخلدمة 

بجودة عالية ومن خالل موظفني موؤهلني للتعامل مع اخلدمات باأنواعها ويتم متابعة الطلب بعد تقدميه من خالل مركز خدمات اجلمهور حلني 

تنفيذه بالتن�ضيق مع الأق�ضام ذات العالقة ويتم اإبالغ مقدم الطلب بالردود من خالل مركز خدمات اجلمهور.

ع ا�ضتنادا اإىل القوانني ذات الخت�ضا�ص اإ�ضافة  وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن الوثائق املطلوبة ومتطلبات احل�ضول على خمتلف اخلدمات قد اقرها امل�ضرِّ

اخلا�ضة  للحقوق  وحفظا  اإقراره  يف  العامة  امل�ضلحة  حتقيق  اإىل  ي�ضتند  ذلك  وجميع  اخلليل.  بلدية  يف  به  املعمول  الداخلي  النظام  مرجعية  اإىل 

باملواطنني.

وقد جاء اإ�ضدار هذا الدليل حر�ضا من بلدية اخلليل على  �ضبط معايري تقدمي اخلدمات للمواطنني حتريا للعدالة, وحتقيقا لل�ضفافية يف اإجراءات 

تقدمي خدماتنا, و كذلك فاإن حر�ص بلدية اخلليل على حق املواطن يف معرفة ما با�ضتطاعته احل�ضول عليه من خدمات من بلدية اخلليل كان 

من اأهم اأ�ضباب اإ�ضدار دليل خدمات اجلمهور. الذي نتطلع من خالله امل�ضاركة معكم يف الرتقاء مبدينتنا عرب تقدمكم للح�ضول على اخلدمات 

املختلفة.

مع تحيات دائرة خدمات الجمهور
مدير الدائرة نور الدين خ�صر القوا�صمي

تقديم

جمهورنا
الكـــريم...

الللتللأكللد مللن إسللتللام بطاقة  يللرجللى 
الحصول  بطلب  التقدم  بعد  مراجعة 

على أي من خدماتنا.
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خدمات
الميللاه
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15يوم الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق والجراءات املطلوبة:

براءة ذمة من �ضريبة الأمالك.	•

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

لدى تقدمي الطلب من قبل جهة اعتبارية )ال�ضركات / اجلمعيات /...( يرفق �ضهادة ت�ضجيل وتفوي�ص باملتابعة.	•

اإ�ضدار خمطط موقع لدى مندوب ق�ضم الGIS يف مركز خدمات اجلمهور عن املوقع املق�ضود باخلدمة.	•

التوقيع على منوذج الطلب.	•

طلب اشلتراك مياه

يضاف للوثائق المطلوبة في حال كون الموقع خارج حدود بلدية الخليل: 

جهة التنفيذ: قسم المياه

مسار العمل:

•	.)C عدم ممانعة احلكم املحلي )مناطق

عدم ممانعة الهيئة املحلية يف حال كان املوقع تابع لهيئة اأخرى.	•

خمطط موقع م�ضدق ح�ضب الأ�ضول.	•

ق�ضم املياهالدائرة املاليةالأق�ضام الهند�ضيةق�ضم الفوترة والتحققاتمركز خدمات اجلمهور

01

أوالً: خدمات المياه
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15يوم الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق والجراءات املطلوبة:

براءة ذمة من �ضريبة الأمالك للموقع املراد النقل اليه.	•

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

لدى تقدمي الطلب من قبل جهة اعتبارية )ال�ضركات / اجلمعيات /...( يرفق �ضهادة ت�ضجيل وتفوي�ص باملتابعة.	•

اإ�ضدار خمطط موقع لدى مندوب ق�ضم الGIS يف مركز خدمات اجلمهور عن املوقع املق�ضود باخلدمة.	•

التوقيع على منوذج الطلب.	•

نلقلل اشلتلراك مليلاه

يضاف للوثائق المطلوبة في حال كون الموقع خارج حدود بلدية الخليل: 

جهة التنفيذ: قسم المياه

مسار العمل:

•	. )C عدم ممانعة احلكم املحلي )مناطق

عدم ممانعة الهيئة املحلية يف حال كان املوقع تابع لهيئة اأخرى .	•

خمطط موقع م�ضدق ح�ضب الأ�ضول .	•

ق�ضم املياهالدائرة املاليةالأق�ضام الهند�ضيةق�ضم الفوترة والتحققاتمركز خدمات اجلمهور

02
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7 اأيــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق والجراءات املطلوبة:

 براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

لدى تقدمي الطلب من قبل جهة اعتبارية )ال�ضركات / اجلمعيات /...( يرفق �ضهادة ت�ضجيل وتفوي�ص باملتابعة.	•

اإ�ضدار خمطط موقع لدى مندوب ق�ضم الGIS يف مركز خدمات اجلمهور عن املوقع املق�ضود باخلدمة.	•

التوقيع على منوذج الطلب. 	•

إيلقلاف اشلتلراك مليلاه

جهة التنفيذ: قسم المياه

مسار العمل:

ق�ضم املياهالدائرة الإداريةق�ضم الفوترة والتحققاتمركز خدمات اجلمهور

03

خدمات المياه
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10 اأيــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق والجراءات املطلوبة:

 براءة ذمة من �ضريبة الأمالك.	•

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية.	•

 �ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

لدى تقدمي الطلب من قبل جهة اعتبارية )ال�ضركات / اجلمعيات /...( يرفق �ضهادة ت�ضجيل وتفوي�ص باملتابعة.	•

اإ�ضدار خمطط موقع لدى مندوب ق�ضم الGIS يف مركز خدمات اجلمهور عن املوقع املق�ضود باخلدمة.	•

التوقيع على منوذج الطلب.	•

إعلادة إيلصال اشلتراك مليلاه

جهة التنفيذ: قسم المياه

مسار العمل:
ق�ضم املياهالدائرة املاليةالأق�ضام الهند�ضيةق�ضم الفوترة والتحققاتمركز خدمات اجلمهور

04
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5 اأيــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق والجراءات املطلوبة:

ح�ضور اأطراف التنازل.	•

براءة ذمة الطرفني والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية .	•

 �ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية للمتنازل واملتنازل له .	•

لدى تقدمي الطلب من قبل جهة اعتبارية )ال�ضركات / اجلمعيات /...( يرفق �ضهادة ت�ضجيل وتفوي�ص باملتابعة .	•

التوقيع على منوذج الطلب .	•

اللتلنلازل بلاشلتلراك مليلاه

جهة التنفيذ: قسم التحققات والفوترة

مسار العمل:
التحققات والفوترةمركز خدمات اجلمهور الدائرة املالية

05

خدمات المياه
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15 يــــــــــوم الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق والجراءات املطلوبة:

براءة ذمة من �ضريبة الأمالك.	•

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية .	•

لدى تقدمي الطلب من قبل جهة اعتبارية )ال�ضركات / اجلمعيات /...( يرفق �ضهادة ت�ضجيل وتفوي�ص باملتابعة.	•

اإ�ضدار خمطط موقع لدى مندوب ق�ضم ال GIS يف مركز خدمات اجلمهور عن املوقع املق�ضود باخلدمة.	•

التوقيع على منوذج الطلب .	•

زيلادة ُقلطلر اشلتراك مليلاه 06

جهة التنفيذ: قسم المياه

مسار العمل:
ق�ضم املياهالدائرة املاليةالأق�ضام الهند�ضيةق�ضم الفوترة والتحققاتمركز خدمات اجلمهور
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3 اأيــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق وال�صروط املطلوبة:

فرتة العرتا�ص خالل 14 يوم من تاريخ �ضدور الفاتورة املعرت�ص عليها.	•

براءة ذمة مقدم الطلب من م�ضتحقات البلدية .	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية .	•

التوقيع على منوذج الطلب .	•

طلللب فلحلص علداد/ اعلتراض عللى فلاتورة ملياه

جهة التنفيذ: قسم التحققات والفوترة باإلشتراك مع قسم المياه

مسار العمل:

ق�ضم املياهمركز خدمات اجلمهور التحققات والفوترة

07

خدمات المياه
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مشهد عام 
مدينة الخليل
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خدمات
األبنية
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30 يـــــــــــوم الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق املطلوبة:

براءة ذمة مقدم الطلب من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

�ضورة و�ضعية لالأر�ص املراد البناء عليها.	•

وثيقة اإثبات عالقة بالأر�ص.	•

املخططات الهند�ضة للبناء املقرتح من مكتب هند�ضي جماز وم�ضادق عليها من نقابة املهند�ضني.	•

موافقة املجاورين للبناء املقرتح.	•

رخلصلة بلنلاء جللديللد

جهة التنفيذ: قسم األبنيـــة

مسار العمل:

01

ثانيًا: خـدمـات األبـنـيــة

مركز خدمات اجلمهور

ق�ضــــم ال�ضحــــــة

ق�ضــــم الأبنيـــــة

جلنـــــة الأبنيــــــة

ق�ضــــم امل�ضـــــاحة

الدائرة املالية

ق�ضم التخطيط/ الدائرة الهند�ضية

ق�ضــــم الأبنيـــــة
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تلجلديلد رخلصلة

جهة التنفيذ: قسم األبنيـــة

مسار العمل:

02

ق�ضــــم الأبنيـــــةالدائرة املاليةجلنـــــة الأبنيــــــةق�ضــــم الأبنيـــــةمركز خدمات اجلمهور

15 يــــــــــــوم الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق املطلوبة:

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املطلوب ترخي�ضه من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

�ضورة عن رخ�ضة البناء. 	•
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30 يـــــــــــوم الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق املطلوبة:

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

املخططات الهند�ضة للبناء املقرتح من مكتب هند�ضي جماز وم�ضادق عليها من نقابة املهند�ضني.	•

موافقة املجاورين للبناء املقرتح.	•

إضلافلة ملللحلق 03

خـدمـات األبـنـيــة

جهة التنفيذ: قسم األبنيـــة

مسار العمل:

مركز خدمات اجلمهور

ق�ضــــم ال�ضحــــــة

ق�ضــــم الأبنيـــــة

جلنـــــة الأبنيــــــة

ق�ضــــم امل�ضـــــاحة

الدائرة املالية

ق�ضم التخطيط/ الدائرة الهند�ضية

ق�ضــــم الأبنيـــــة
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10 اأيــــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق املطلوبة:

كتاب من اجلهة طالبة املوافقة.	•

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

وثيقة اإثبات عالقة بالعقار.	•

طللبات الحلصول عللى موافقة إلستخدام منشأة
)صناعي، تجاري، خدمات(

جهة التنفيذ: الدائرة اإلدارية - ديوان البلدية

مسار العمل:

04

ديوان بلدية اخلليلمهند�ص املدينةق�ضــــم الأبنيـــــةمركز خدمات اجلمهور
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خـدمـات األبـنـيــة

20 يـــــــــــوم الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق املطلوبة:

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

وثيقة اإثبات ملكية.	•

خمطط تعديلي معتمد من نقابة املهند�ضني.	•

طلللب تلعلديلل اسلتلخللدام بلنلاء 05

جهة التنفيذ: قسم األبنيـــة

مسار العمل:

مركز خدمات اجلمهور

ق�ضــــم ال�ضحــــــة

ق�ضــــم الأبنيـــــة

جلنـــــة الأبنيــــــة

ق�ضــــم امل�ضـــــاحة

ق�ضــــم الأبنيـــــةالدائرة املالية

ق�ضم التخطيط/ الدائرة الهند�ضية
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5 اأيــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق املطلوبة:

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

وثيقة اإثبات ملكية.	•

اإيداع تاأمينات مببلغ 500 دينار ل�ضمان ح�ضن التنفيذ.	•

اإ�ضدار خمطط موقع لدى مندوب ق�ضم ال GIS يف مركز خدمات اجلمهور عن املوقع املق�ضود باخلدمة.	•

طلللب إذن تلرمليم بلنلاء 06

جهة التنفيذ: الدائرة اإلدارية - ديوان البلدية

مسار العمل:

ديوان بلدية اخلليلالدائرة املاليةق�ضــــم الأبنيـــــةمركز خدمات اجلمهور
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10 اأيـــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق املطلوبة:

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

وثيقة اإثبات ملكية.	•

اإيداع تاأمينات مببلغ 2000 دينار ل�ضمان ح�ضن التنفيذ.	•

عدم ممانعة من وزارة ال�ضياحة والآثار.	•

اإ�ضدار خمطط موقع لدى مندوب ق�ضم ال GIS يف مركز خدمات اجلمهور عن املوقع املق�ضود باخلدمة.	•

طلللب إذن هدم بلنلاء 07

خـدمـات األبـنـيــة

جهة التنفيذ: الدائرة اإلدارية - ديوان البلدية

مسار العمل:

ق�ضــــم الكهرباءق�ضــم امليــــــاهمركز خدمات اجلمهور

ديوان بلدية اخلليلالدائرة املاليةق�ضــــم الأبنيــــــة

ق�ضــــم ال�ضحة
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تراث فلسطيني 
مدينة الخليل
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خدمات
الكهرباء
طلبات شهادة إذن إشغال 
لغاية الحصول على 
خدمات الكهرباء
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ثالثًا: خدمات الكهرباء 
طلبات شهادة إذن إشغال لغاية الحصول على خدمات الكهرباء

يوميـــن الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق املطلوبة:

براءة ذمة من �ضريبة الأمالك.	•

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

لدى تقدمي الطلب من قبل جهة اعتبارية )ال�ضركات / اجلمعيات /...( يرفق �ضهادة ت�ضجيل وتفوي�ص باملتابعة.	•

ي�ضاف للوثائق م�ضتند بالبيانات الفنية لال�ضرتاك )طلبات نقل ال�ضرتاك(.	•

اإ�ضدار خمطط موقع لدى مندوب ق�ضم ال GIS يف مركز خدمات اجلمهور عن املوقع املق�ضود باخلدمة.	•

طلب خدمة كهرباء )1 فاز(
وتشمل اشتراك جديد/ نقل اشتراك قائم

يضاف للوثائق المطلوبة في حال كون الموقع خارج حدود بلدية الخليل: 

جهة التنفيذ: الدائرة اإلدارية/ ديوان بلدية الخـلـيــل

مسار العمل:

•	.)C عدم ممانعة احلكم املحلي )مناطق

عدم ممانعة الهيئة املحلية يف حال كان املوقع تابع لهيئة اأخرى.	•

خمطط موقع م�ضدق ح�ضب الأ�ضول.	•

الديــــــوانالدائرة املاليةالأق�ضام الهند�ضيةق�ضم الفوترة والتحققاتمركز خدمات اجلمهور

01



35

10 اأيــــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق املطلوبة:

براءة ذمة من �ضريبة الأمالك.	•

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

لدى تقدمي الطلب من قبل جهة اعتبارية )ال�ضركات / اجلمعيات /...( يرفق �ضهادة ت�ضجيل وتفوي�ص باملتابعة.	•

ي�ضاف للوثائق م�ضتند بالبيانات الفنية لال�ضرتاك ) طلبات نقل ال�ضرتاك , زيادة قدرة ال�ضرتاك (.	•

اإ�ضدار خمطط موقع لدى مندوب ق�ضم ال GIS يف مركز خدمات اجلمهور عن املوقع املق�ضود باخلدمة.	•

طلب خدمة كهرباء )3 فاز(
وتشمل اشتراك جديد/ نقل اشتراك قائم/ زيادة قدرة اشتراك قائم 

يضاف للوثائق المطلوبة في حال كون الموقع خارج حدود بلدية الخليل: 

جهة التنفيذ: الدائرة اإلدارية/ ديوان بلدية الخـلـيــل

مسار العمل:

•	.)C عدم ممانعة احلكم املحلي )مناطق

عدم ممانعة الهيئة املحلية يف حال كان املوقع تابع لهيئة اأخرى.	•

خمطط موقع م�ضدق ح�ضب الأ�ضول.	•

املجل�ص البلديق�ضم الفوترة والتحققاتمركز خدمات اجلمهور الديــــــوانالدائرة املاليةالأق�ضام الهند�ضية

02
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خدمات
الصرف الصحي
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10 اأيــــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق املطلوبة:

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

رخ�ضة البناء.	•

خمطط موقع معتمد من قطاع الت�ضالت.	•

اإ�ضدار خمطط موقع لدى مندوب ق�ضم ال GIS يف مركز خدمات اجلمهور عن املوقع املق�ضود باخلدمة.	•

طللبات إيصال ملنلشلأة بلشلبكة الصرف الصحي 01

رابعًا: خدمات الصرف الصحي

جهة التنفيذ: قـسـم الـصـحـة

مسار العمل:

ق�ضم الأبنيةق�ضم ال�ضحةمركز خدمات اجلمهور

ق�ضم ال�ضحةالدائرة املاليةكهرباء اخلليل

ق�ضم املياه
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فــــــــــوراً الفرتة الالزمة لالجناز   

طلب صيانلة ملجلرى صلرف صلحي علام أو خلاص 02

جهة التنفيذ: قـسـم الـصـحـة

مسار العمل:

يتم التقدم بالطلب بالت�ضال الهاتفي اأو التقدم ملركز خدمات اجلمهور مبا�ضرة و يتم على الفور حتويل الطلب لق�ضم ال�ضحة 

لالإجراء.

 وعلى مقدم الطلب مراجعة مركز خدمات اجلمهور خالل يومني لدفع الر�ضوم يف حال كان املجرى خا�ص .
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خدمات
رخص الحرف والصناعات

صناعاتنا الوطنية نفتخر 
بها فلنساهم بإرتقائها
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7 اأيــــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق املطلوبة:

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية.	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية.	•

وثيقة بيان العالقة بالعقار.	•

موافقة مبدئية من وزارة ال�ضحة.	•

موافقة املوؤ�ض�ضات ذات العالقة ح�ضب نوع احلرفة وفق اجلدول التايل: )جدول اأ(.	•

يجدد الطلب �ضنويا.	•

اإ�ضدار خمطط موقع لدى مندوب ق�ضم ال GIS يف مركز خدمات اجلمهور عن املوقع املق�ضود باخلدمة.	•

طلللبلات إصلدار رخلصلة اللحلرف واللصلنلاعلات 01

خامسًا: خدمات الحرف والصناعات

جهة التنفيذ: مركز خدمات الجمهور

مسار العمل:

مركز خدمات اجلمهورمديرية �صحة اخلليلق�ضــــم الأبنيـــــةمركز خدمات اجلمهور



43

يومــــــــــان الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق وال�صروط املطلوبة:

يتم الإلغاء عن ال�ضنة احلالية فقط.	•

اآخر موعد ل�ضتقبال طلبات الإلغاء هو )30 حزيران ( .	•

اآخر رخ�ضة حرف و�ضناعات �ضادرة .	•

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية .	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية .	•

فــــــــــوراً الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق املطلوبة:

رخ�ضة حرف و�ضناعات للحرفة اجلديدة.	•

إللغلاء رخلصلة حلرف وصلنلاعلات

طلللبلات تللعلديلل نللوع الحلرفللة

03

02

جهة التنفيذ: مركز خدمات الجمهور

مسار العمل:

مركز خدمات اجلمهورمركز خدمات اجلمهور GIS ق�ضم ال
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جدول رقم ) أ (

خدمات الحرف والصناعات

المـؤسـسات المـطـلوب مـوافقتها حـسـب نـوع الحرفـة

املوؤ�ص�صات املطلوب موافقتها نوع احلرفة / املهنة

�ضلطة النقد الفل�ضطينية ال�ضرافة

وزارة الإت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات مكاتب الإت�ضالت

وزارة الإت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات جتارة الأجهزة ال�ضلكية والال�ضلكية والهواتف اخلوية

وزارة الإت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات �ضركة خدمات الإنرتنت

وزارة الإت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات مكاتب الربيد

وزارة الإت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات حمالت بيع اأجهزة ال�ضتقبال من الأقمار ال�ضناعية

وزارة الإعالم مكاتب ال�ضحافة والن�ضر

وزارة الإعالم وكالت الأنباء

وزارة الإعالم املكتبات

وزارة الإعالم املطابع

وزارة الإعالم دور الن�ضر والتوزيع والدعاية والعالن

وزارة الإعالم مكاتب الأبحاث والدرا�ضات وقيا�ص الراأي

وزارة الإعالم الرتجمة

وزارة الإعالم البث الإذاعي والتلفزيوين

وزارة الإعالم ال�ضحف واملجالت

دائرة رقابة التاأمني- وزارة املالية مكاتب التاأمني

وزارة النقل واملوا�ضالت كراج/ قطع غيار/ معر�ص �ضيارات

وزارة الداخلية �ضالون حالقة
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املوؤ�ص�صات املطلوب موافقتها نوع احلرفة / املهنة

وزارة الداخلية ا�ضتوديوهات

وزارة الداخلية حمالت البلياردو

وزارة الداخلية حمالت الفيديو

وزارة الداخلية املقاهي/ املطاعم

م�ضلخ بلدية اخلليل اللحامون

وزارة النقل واملوا�ضالت مكاتب النقل )تك�ضي عمومي(

وزارة الداخلية »ح�ضن ال�ضري وال�ضلوك« مدار�ص تعليم ال�ضياقة

وزارة الداخلية »ح�ضن ال�ضري وال�ضلوك, وزارة النقل واملوا�ضالت, وزارة ال�ضياحة والآثار« �ضركات تاأجري ال�ضيارات

وزراة ال�ضياحة والآثار, وزارة الداخلية �ضركات ال�ضياحة وال�ضفر

وزارة الأوقاف, وزارة الداخلية مكاتب احلج والعمرة

دائرة البيطرة حمالت بيع املواد والأدوات واملبيدات الزراعية والبيطرية

دائرة البيطرة م�ضانع الأعالف

دائرة البيطرة الفقا�ضات

دائرة البيطرة م�ضانع املنتجات احليوانية )املرتديال, املعلبات(

دائرة البيطرة حمالت ذبح الطيور

دائرة البيطرة معامل اإنتاج الألبان باأنواعها

دائرة البيطرة زرائب وحظائر وا�ضطبالت

دائرة البيطرة حمالت بيع الع�ضائر واملرطبات

كل مالحظة عند  سنويا  طلبها  ويتم  سنويا  المطلوبة  الوثائق  تجديد  يتم 
طلب تجديد رخص الحرف والصناعات.
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طلبـات
شهادة بلدية الخليل
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الفرتة الزمنية لالإجناز الطلــــــــــب

يوميـــــــن 1- اإثبات �صكن

يوميـــــــن 2- اإثبات عقار مغلق

يوميـــــــن 3- اإثبات اإخالء عقار

يوميـــــــن 4- اإثبات انتفاع من عقار

يوميـــــــن 5- اإثبات عدم امتالك عقار

يوميـــــــن 6- مزاولة مهنة

يوميـــــــن 7- عدم مزاولة مهنة/ اإلغاء رخ�صة احلرف وال�صناعات

يوم واحد 8- براءة ذمة

طلبات شهادة بلدية الخليل

سادسًا: طلبات شهادة بلدية الخليل

•
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الوثائق وال�صروط املطلوبة:

	••براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية .  

	••�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية .  

	••اإح�ضار الوثيقة  التي تثبت احلالة املراد احل�ضول على ال�ضهادة ب�ضاأنها .  

	••خطاب من اجلهة طالبة ال�ضهادة .  

	••اإ�ضدار خمطط موقع لدى مندوب ق�ضم ال GIS يف مركز خدمات اجلمهور عن املوقع املق�ضود باخلدمة .  

	••ي�ضرتط رخ�ضة حرف �ضناعات عن الفرتة املطلوب اإ�ضدار �ضهادة مزاولة مهنة خاللها.)�ضهادة مزاولة مهنة(  

	••توقيع مقدم الطلب على النموذج املعباأ  

	••ي�ضاف للوثائق ال�ضابقة بخ�ضو�ص �ضهادة براءة الذمة املوجهة لدائرة �ضريبة الأمالك ودائرة ت�ضجيل الأرا�ضي ما يلي :  

1.  منوذج طلب �ضهادة معتمد من �ضريبة الأمالك – معامالت دائرة �ضريبة الأمالك .  

2.   وثيقة ملكية للعقار/ اأو الأر�ص – معامالت دائرة ت�ضجيل الأرا�ضي.  

	••ي�ضاف لل�ضروط املطلوبة بخ�ضو�ص طلبات �ضهادة اإثبات عقار مغلق و�ضهادة اإثبات اإخالء عقار ما يلي:  

1.   يتم اإ�ضدار ال�ضهادة عن ال�ضنة احلالية فقط.  

2.   اآخر موعد ل�ضتالم الطلبات هو )30 حزيران ( .  

جهة التنفيذ: الدائرة اإلدارية/ ديوان البلدية.

مسار العمل:

ديوان البلديةمركز خدمات اجلمهور GIS ق�ضم ال
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خدمات
الرسللوم والضللرائب
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طلبات االعتراض على رسوم عقار بسبب اإلغاق 01

سابعًا: خدمات الرسوم والضرائب

المتحققة  والفواتير  والضرائب  الرسوم  أنواع  جميع  جباية  يتم 
تتم  كما  الجمهور.  خدمات  مركز  خال  من  المواطنين  على 

تسوية جميع ذمم المكلفين من خال المركز.

7 اأيــــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق وال�صروط املطلوبة:

يتم العرتا�ص عن ال�ضنة احلالية فقط وي�ضرتط جتديد طلب العرتا�ص �ضنويا مادام �ضبب العرتا�ص قائما .	•

اآخر موعد ل�ضتقبال طلبات العرتا�ص هو )30 حزيران ( .	•

براءة ذمة مقدم الطلب من م�ضتحقات البلدية .	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية .	•

* احلد الأدنى - جتاري ) ر�ضوم نفايات 10 دينار, �ضريبة املعارف 10.5 دينار (.

جهة التنفيذ: مركز خدمات الجمهور

مسار العمل:

مركز خدمات اجلمهورمركز خدمات اجلمهور GIS ق�ضم ال



53

طلبات تعديل بيانات المكلفين بالرسوم والضرائب 02

فوراً الفرتة الالزمة لالجناز   

لغايات تحديث بيانات المكلفين لدى بلدية الخليل، وتجنبا لقيد رسوم 
خدمات  مركز   - الخليل  بلدية  مراجعة  يجب  الخطأ،  المكلف  على 
عقار/  ملكية  تغيير  حللاالت   في  المعنية،  األطللراف  قبل  من  الجمهور، 
إخاء مأجور/ استئجار عقار/ فرز، أو أية تغيرات تطرأ على بيانات العقارات 
بأنواعها، مصطحبين األوراق الثبوتية، وبلدية الخليل ال تتحمل مسؤولية 
التبليغ  يتم  لم  ما  المواطنين  الرسوم على  احتساب  اختافات في  أية 

بشكل رسمي.

الوثائق وال�صروط املطلوبة:

ح�ضور الأطراف ذات العالقة.	•

براءة ذمة الطرفني والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية .	•

�ضورة عن الوثيقة ال�ضخ�ضية للمكلف اجلديد والقدمي .	•

الوثائق املوؤيدة للتعديل .	•

توقيع الطرفني على النموذج املعباأ.	•
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طلـــــب
تصديق مخطط لغايات 
معامات الطابو والفرز
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طللللب تلصديلق ملخطلط للغايلات معامات الطابو والفرز •

ثامنًا: طلب تصديق مخطط 
لغايات معامالت الطابو والفرز

7 اأيــــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق املطلوبة:

خمطط اإفراز  .	•

•	. CD خمطط الإفراز على

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية ح�ضب الأ�ضماء الواردة باملخطط .	•

براءة ذمة من م�ضتحقات البلدية لالأ�ضماء والعقارات الواردة �ضمن املخطط .	•

وثيقة اإثبات ملكية .	•

جهة التنفيذ: قسم المساحة

مسار العمل:

ق�ضم التخطيط/ الدائرة الهند�ضيةق�ضم امل�ضاحةمركز خدمات اجلمهور ق�ضم امل�ضاحةالدائرة املاليةق�ضم الأبنية
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طلبات
إصدار رخصة عرض 
الافتات واإلعانات 
واليافطات
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طلبات إصدار رخصة عرض الافتات واإلعانات 
واليافطات وتشمل:

الفتات إعانية )مؤسسات اإلعان(/ خاصة/ قماشية )مؤقتة(

•

تاسعًا: طلبات إصدار رخصة عرض 
الالفتات واإلعالنات واليافطات

3 اأيــــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

الوثائق املطلوبة:

براءة ذمة مقدم الطلب والعقار املق�ضود بالطلب من م�ضتحقات البلدية .	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية .	•

رخ�ضة احلرف وال�ضناعات �ضارية املفعول .	•

ن�ضخة عن العقد املوقع يف حال كان املوقع م�ضتاأجر من البلدية .	•

ر�ضم ت�ضويري لليافطة .	•

وثيقة تاأمني لليافطة )امل�ضوؤولية املدنية( �ضارية املفعول.	•
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• يراعى عدم احتواء اليافطة على عبارات أو رسومات تتنافى مع القيم الدينية 	
وتقاليد البلد .

• يشترط أن تكون اللغة العربية هي البارزة على اليافطة .	
• يحظر وضع اليافطة في الشارع العام أو الرصيف أو أي مكان يعيق المارة أو 	

يشكل خطر أو يحجب الشواخص المتعلقة بالمرور .
• اليافطة القماشية / المؤقتة يجب إزالتها بعد أسبوعين من عرضها .	
• عدم معارضة المجاورين بدعوى الحجب أو الضرر .	

جهة التنفيذ: الدائرة اإلدارية - ديوان البلدية

وبخالف تطبيق الشروط أعاله تقوم طواقم البلدية بإزالتها دون حق لالعتراض .

شروط خاصة:

مسار العمل:

ديوان البلديةالدائرة املاليةالأق�ضام الهند�ضيةمركز خدمات اجلمهور
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خدمات
الصحة البيئية

الــخــلــيــل بــلــدنــا 
فلنحافظ على
نظافتها
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عاشرًا: خدمات الصحة البيئية

1-3 اأيــــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

ل يطلب اأي وثائق

وت�صمل اخلدمات التالية:

1. طلب حاوية نفايات .  

2. طلب مكافحة البعو�ص واجلرذان .  

3. طلب اتالف مواد – على مقدم الطلب مراجعة مركز خدمات اجلمهور خالل يومني لدفع الر�صوم املقدرة .  

4. الرقابة ال�صحية وت�صمل الرقابة على :الكالب ال�صالة ،مكاره �صحية .  

5. خدمات ا�صتخدام مكب النفايات- على مقدم الطلب مراجعة مركز خدمات اجلمهور خالل يومني لدفع الر�صوم املقدرة .  

جهة التنفيذ: قسم الصحة البيئية

مسار العمل:

 يتم التقدم بالطلب ملركز خدمات اجلمهور ويتم حتويل الطلب مبا�ضرة لق�ضم ال�ضحة البيئية لالإجراء, اأو الت�ضال الهاتفي .

خدمات الصحة البيئية •
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خدمات
الزراعة والبستنة
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حادي عشر: خدمات الزراعة والبستنة

3-10 اأيــــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

ل يطلب اأي وثائق

وت�صمل اخلدمات التالية:

1. طلب زراعة اأماكن عامة .  

2. طلب تقليم اأ�صجار وتهذيب وق�ص يف الأماكن العامة .  

3. طلب زراعة اأ�صجار اأمام املنازل واملحالت التجارية .  

4. طلب اإزالة اأ�صجار / اأ�صرار من الأ�صجار .  

5. طلب �صمان اأر�ص للبلدية بهدف الزراعة .  

6. طلب زراعة للموؤ�ص�صات واملدار�ص .  

جهة التنفيذ: قسم الزراعة والبستنة

مسار العمل:

التقدم بالطلب لدى مركز خدمات اجلمهور ويتم حتويل الطلب مبا�ضرة لق�ضم الزراعة والب�ضتنة لالإجراء.

خدمات الزراعة والبستنة •
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خدمات
الطللللللللللرق
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15 يــــــــوم الفرتة الالزمة لالجناز   

ال�صروط والوثائق املطلوبة:

اأن ليقل عدد املتقدمني للطلب عن 10 من املنتفعني .	•

براءة ذمة مقدمي الطلب .	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية ملقدمي الطلب .	•

طلب شق طريق
أوالً: خـــدمات الطــــرق العــــامة

01

ثاني عشر: خــدمات الطـــرق

جهة التنفيذ: قســـم الطـــرق

مسار العمل:

ق�ضم الأبنيةق�ضم الطرقمركز خدمات اجلمهور

ق�ضم الطرقالدائرة املاليةق�ضم التخطيط/ الدائرة الهند�ضية

ق�ضم امل�ضاحة
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15 يــــــــوم الفرتة الالزمة لالجناز   

ال�صروط والوثائق املطلوبة:

اأن ليقل عدد املتقدمني للطلب عن 5 من املنتفعني .	•

براءة ذمة مقدمي الطلب .	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية ملقدمي الطلب .	•

طلللب تلعلبليد طلريللق
أوالً: خـــدمات الطــــرق العــــامة

02

جهة التنفيذ: قســـم الطـــرق

مسار العمل:

ق�ضم الطرقالدائرة املاليةق�ضم الطرقمركز خدمات اجلمهور
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5 اأيـــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

ال�صروط والوثائق املطلوبة:

براءة ذمة مقدم الطلب  .	•

 �ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية ملقدم الطلب   .	•

خمطط للموقع  .	•

كتاب من اجلهة طالبة الإذن )للموؤ�ض�ضات( .	•

طلللب إذن حلفلريلات
أوالً: خـــدمات الطــــرق العــــامة

03

خــدمات الطـــرق

جهة التنفيذ: الدائرة اإلدارية/ ديوان بلدية الخليل

مسار العمل:

ديوان البلديةالأق�ضام الهند�ضيةمركز خدمات اجلمهور
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15 يــــــــوم الفرتة الالزمة لالجناز   

ال�صروط والوثائق املطلوبة:

اأن ليقل عدد املتقدمني للطلب عن 5 من املنتفعني .	•

براءة ذمة مقدمي الطلب .	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية ملقدم الطلب .	•

خمطط للموقع .	•

كتاب من اجلهة طالبة اخلدمة )للموؤ�ض�ضات (.	•

طلللب إنلشلاء ملطلب/ رقلع اسلفلتيه
أوالً: خـــدمات الطــــرق العــــامة

04

جهة التنفيذ: قســـم الطـــرق

مسار العمل:

ق�ضم الطرقمركز خدمات اجلمهور
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15 يــــــــوم الفرتة الالزمة لالجناز   

ال�صروط والوثائق املطلوبة:

براءة ذمة مقدم الطلب  .	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية ملقدم الطلب   .	•

خمطط للموقع  .	•

كتاب من اجلهة طالبة الإذن )للموؤ�ض�ضات( .	•

طلللب إنلشلاء رصليلف
أوالً: خـــدمات الطــــرق العــــامة

05

خــدمات الطـــرق

جهة التنفيذ: قســـم الطـــرق

مسار العمل:

ق�ضم الطرقالأق�ضام الهند�ضيةمركز خدمات اجلمهور
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15 يــــــــوم الفرتة الالزمة لالجناز   

وت�صمل اخلدمات التالية

1. طلب اإن�صاء حمطة انتظار ركاب.  

2. طلب تخطيط خط امل�صاة.  

3. طلب و�صع �صواخ�ص للمرور.  

4. طلب اإقامة حواجز/ دربزينات.  

ثانيًا: خـــدمات األمان على 
الطرق والمفارق

جهة التنفيذ: قســـم الطـــرق

مسار العمل:

ق�ضم الطرقمركز خدمات اجلمهور
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طلبـات
اإلعتراض والتعديل 
على الشوارع 
المقترحة
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10 اأيـــــــــام الفرتة الالزمة لالجناز   

ال�صروط والوثائق املطلوبة:

براءة ذمة مقدمي الطلب .	•

�ضورة عن وثيقة اإثبات �ضخ�ضية .	•

كتاب من اجلهة املعرت�ضة/ طالبة التعديل)للموؤ�ض�ضات (.	•

طلبات االعتراض والتعديل على الشوارع المقترحة

ثالث عشر: االعتراض والتعديل على 
الشوارع المقترحة 

جهة التنفيذ: المجلس البلدي

مسار العمل:

املجل�ص البلدي ق�ضم التخطيط - الدائرة الهند�ضيةمركز خدمات اجلمهور

•
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شكاوى ومقترحات الجمهور
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املحلي  املجتمع  مع  ال�ضراكة  على  اخلليل  بلدية  انطالقا من حر�ص 

للجميع  الفر�ضة  اإتاحة  على  وحر�ضا  فئاتهم  مبختلف  واملواطنني 

لإي�ضال �ضكواهم واإميانا بحق اجلميع احل�ضول على خدمات البلدية 

املختلفة متى مت موافقة ال�ضروط املطلوبة.

قامت البلدية با�ضتحداث نظام �ضكاوى يتم مبوجبه ا�ضتالم ومتابعة 

الذي  اجلمهور  خدمات  مركز  لدى  املقدمة  واملقرتحات  ال�ضكاوى 

ذات  الأق�ضام  مع  والتن�ضيق  باملتابعة  خا�ضة  وحدة  خالل  من  يقوم 

للرد  مقدمها  مع  والت�ضال  القرتاح  اأو  ال�ضكوى  مبو�ضوع  العالقة 

عليه ح�ضب النظام املتبع.
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تعريف بالضرائب والرسوم



• ر�صوم النفايات: تقوم بلدية اخلليل �ضمن واجباتها جتاه املدينة بالعديد 	

وتوفري  الأوبئة  من  وخلوها  املدينة  نظافة  اإىل  تهدف  التي  املهام  من 

والتجارية  وال�ضناعية  ال�ضكانية  التجمعات  ينا�ضب  مبا  نفايات  حاويات 

عن  وبعيدا  �ضحية  �ضروط  �ضمن  املجمعة  للنفايات  مكب  وتخ�ضي�ص 

القيام بواجبها على  البلدية  اأبناء املدينة  العمراين. وي�ضارك  الزدحام 

اأكمل وجه ودون تق�ضري من خالل دفع ر�ضوم النفايات املفرو�ضة ا�ضتنادا 

لقانون البلديات رقم 29 ل�ضنة 1955.

• التعليم 	 قطاع  يف  حيويا  دورا  اخلليل  بلدية  تلعب  الـمـعـارف:  �صـريـبـة   

لبناء  الأرا�ضي  بتوفري  اجلانب  هذا  مهامها يف  �ضمن  وتقوم  املدينة  يف 

بذلك من خالل جلنة خا�ضة  وتقوم  ال�ضيانة  باأعمال  والقيام  املدار�ص 

�ضريبة  جباية  م�ضوؤولياتها  �ضمن  من  والتي  املحلية  املعارف  جلنة  هي 

 20 رقم  املعارف  قانون  من   46 للمادة  ا�ضتنادا  املكلفني  من  املعارف 

ل�ضنة -1955 م�ضاهمة من ال�ضكان يف هذا القطاع الهام .

• ر�صوم اليافطات والإعالنات: حر�ضا على تخطيط املدينة ح�ضب املعايري 	

التي تقوم على و�ضعها بلدية اخلليل و التي تهدف خلدمة ال�ضكان. تقوم 

البلدية بتنظيم عر�ص اليافطات و الإعالنات و تقوم با�ضتيفاء الر�ضوم 

تنفيذا لنظام الالفتات و الإعالنات رقم 1 مبقت�ضى املادة)2( واملادة 

15/اأ  ل�ضنة 1997 من قانون الهيئات املحلية .

• بلدية اخلليل مبنح  رخ�ضة 	 الـحـرف وال�صـنـاعـات: تقوم  ر�صـوم رخـ�ص 

رقم  ال�ضناعات  و  احلرف  لقانون  ا�ضتنادا  وال�ضناعات  احلرف 

16/1953 والتي يتم منحها بناء على معايري تطبيق �ضروط ال�ضحة 
وال�ضالمة املهنية حر�ضا على �ضالمة �ضاحب احلرفة ومرتادي املحالت 

واأ�ضحاب احلرف باأنواعها.
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تعريف بالضرائب والرسوم

القيـــــــــــمة نوع ال�صريبة/ الر�صم

ر�صــــــــــــــوم النــــفــــــــــايـــات

18 دينار 1- �ضكن )1-3( غرف

24 دينار 2- �ضكن )4-5( غرف

36 دينار 3- �ضكن اأكرث من 5 غرف

28 دينار 4- خمزن

ح�ضب اجلدول )ب( 5- جتـــاري

)متثل 7% من قيمة التخمني ح�ضب �ضجالت �ضريبة الأمالك(.   �صريبة املعارف  

ح�ضب اجلدول )ج( ر�صوم رخ�ص احلرف وال�صناعات 

ر�صــــــــــــــوم اليـــــــافطــــــات

2
5 دنانري/ م عادي

2
30 دينار/ م موؤ�ض�ضات اإعالنية

20 دينار )3م حد اأق�ضى( يافطة قما�ضية

ويبين الجدول أدناه قيم الضرائب والرسوم السنوية المفروضة 
على عقارات المكلفين.
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جلللللدول )ب(

كــ�صـف ر�صـوم الـنـفـايــات )جتاري(

)JOD(القيمة الـفـئـة )حـ�صـب الـقـانـون( )JOD(القيمة الـفـئـة )حـ�صـب الـقـانـون(

36 م�ضورون 36 خمابز

36 حمام�ص 45 حلويات

44 مالهي ومطاعم ومقاهي 65 �ضمك

125 فنادق 46 مطاحن

104 غ�ضيل وت�ضحيم ال�ضيارات 36 حبوب واأعالف

78 حمروقات وزيوت معدنية 62 بقال باجلملة

36 بيع واإ�ضالح دراجات 36 بقال باملفرق

104 م�ضانع درجة اأوىل 62 خ�ضار وفواكه باجلملة

78 م�ضانع درجة ثانية 44 خ�ضار وفواكه باملفرق

65 م�ضانع درجة ثالثة 46 معا�ضر الزيت

30 مكاتب 90 دواجن

36 مواد زراعية 46 معامل فخار

36 كراجات واإ�ضالح مركبات 36 نوفوتيه )الب�ضة قدمية(

36 كهربائي �ضيارات 36 كوي غ�ضيل و�ضبغ مالب�ص

36 بيع غاز 65 حلام
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تعريف بالضرائب والرسوم

كــ�صـف ر�صـوم الـنـفـايــات )جتاري(

)JOD(القيمة الـفـئـة )حـ�صـب الـقـانـون( )JOD(القيمة الـفـئـة )حـ�صـب الـقـانـون(

45 بنوك 36 �ضالون جتميل

36 قطع غيار �ضيارات 36 �ضوف و�ضعر

65 اإ�ضالح اإطارات 36 ديكور

36 ميكانيكي 104 ك�ضارات

36 �ضياغة و�ضرافة 30 بيع وت�ضليح نظارات

36 اأ�ضرطة و�ضاعات 36 اأدوات منزلية

30 �ضيدلية, عيادة, خمترب 36 بيع اأحذية

30 م�ضتودع اأدوية 36 حداد ) عربي اأو �ضمكري(

30 ميكانيكي اأ�ضنان 36 خياطة وتنجيد

50 م�ضنع اأدوية 36 ت�ضليح اأحذية

36 اأجهزة كهربائية 104 م�ضانع اأحذية درجة اأوىل

30 مدار�ص �ضواقة 78 م�ضانع اأحذية درجة ثانية

30 زرائب اأبقار 36 زهور وهدايا
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كــ�صـف ر�صـوم الـنـفـايــات )جتاري(

)JOD(القيمة الـفـئـة )حـ�صـب الـقـانـون( )JOD(القيمة الـفـئـة )حـ�صـب الـقـانـون(

30 اأقنان دجاج 46 م�ضاغل الفراء

65 حداد درجة اأوىل 36 بيع �ضنط

52 حداد درجة ثانية 46 م�ضانع الزجاج

78 ا�ضكايف 36 بيع زجاج ومرايا

50 معامل طوب وبالط 36 دهان واأدوات �ضحية

80 ماكنجي 36 جتهيزات م�ضتعملة

900 م�ضت�ضفيات خا�ضة 10 كراج �ضيارة خا�ضة

36 �ضنع مثلجات وخزنها 10 اأي بناية اأخرى

65 معمل معكرونة 28 خمازن

65 معمل خملل 36 مناجر

90 م�ضتودع حلوم و�ضمك حمفوظة 20 معاهد التعليم واملوؤ�ض�ضات واجلمعيات

280 معامل مياه غازية 36 متفرقات

30 مواد بناء



90

تعريف بالضرائب والرسوم

كــ�صــف ر�صــوم رخــ�ص احلــرف وال�صـنـاعـات

)JOD(القيمة نوع احلرفة
الـفـئـة )حـ�صـب 

الـقـانـون(
)JOD(القيمة نوع احلرفة

الـفـئـة )حـ�صـب 

الـقـانـون(

29 النظارات الطبية �ضنف اأول 48-24 احللويات �ضنف اأول

60-24 بيع مالب�ص جديدة )نوفوتيه( �ضنف اأول 36-24 الأفران �ضنف اأول

60-38 اأدوات منزلية �ضنف اأول 43-24 امل�ضروبات واملرطبات �ضنف اأول

48-36 معار�ص بيع الأحذية �ضنف اأول 36-24 بيع ال�ضمك باأنواعه �ضنف اأول

36 حداد, جنار, موا�ضرجي �ضنف اأول 58-24 املطاحن �ضنف اأول

60-24 م�ضاغل اخلياطة والنجارين �ضنف اأول 36-24 م�ضتودعات احلبوب �ضنف اأول

24 �ضمكريون �ضنف اأول 60-40 البقالة �ضنف اأول

36-24 م�ضانع الأحذية )كندرجي( �ضنف اأول 43-24 اخل�ضار والفواكه �ضنف اأول

24 ت�ضليح الأحذية �ضنف اأول 48-24 معامل معكرونة �ضنف اأول

48-29 تنجيد وبرادي وديكور �ضنف اأول 36-24 رخ�ص الألبان �ضنف اأول

24 فاخورة �ضنف اأول 48-24 معا�ضر الزيتون �ضنف اأول

48-36 هدايا واألعاب �ضنف اأول 48-24 الدواجن �ضنف اأول

48-36 �ضالونات التجميل �ضنف اأول 48-24
 م�ضتودعات اللحوم وال�ضماك

املجمدة

�ضنف اأول

36-24 م�ضانع الفرو �ضنف اأول 24 املطابخ العمومية �ضنف اأول

48-29 �ضنع وبيع احلقائب �ضنف اأول 29
 و�ضائل نقل احلليب واللحوم

والأ�ضماك

�ضنف اأول

48-29 �ضنع الزجاج �ضنف اأول 60-36 معامل التعليب �ضنف اأول

48-24 بيع الزجاج �ضنف اأول 24-36 نرثيات وعطور �ضنف اأول

جلللللدول )ج(
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كــ�صــف ر�صــوم رخــ�ص احلــرف وال�صـنـاعـات

)JOD(القيمة نوع احلرفة
الـفـئـة )حـ�صـب 

الـقـانـون(
)JOD(القيمة نوع احلرفة

الـفـئـة )حـ�صـب 

الـقـانـون(

60 مواد بناء ولوازم جنارين �ضنف اأول 60-36 معامل ال�ضابون �ضنف اأول

29 اأدوات �ضحية �ضنف اأول 84-48
 معامل البالط والطوب

واخلزف

�ضنف اأول

29 بيع الدهانات �ضنف اأول 48-24 الب�ضة قدمية �ضنف اأول

29 جتهيزات م�ضتعملة �ضنف اأول 24 امل�ضابغ �ضنف اأول

48-29 �ضتوديوهات الت�ضوير �ضنف اأول 36-24 غ�ضيل وكوي املالب�ص �ضنف اأول

24 بيع الزهور �ضنف اأول 36 خمازن املواد الغذائية �ضنف اأول

36-29 املحام�ص �ضنف اأول 24 تنظيف امل�ضارين �ضنف اأول

36-24 مواد واأدوات التنظيف �ضنف اأول 86 برك �ضباحة وحمامات عمومية �ضنف اأول

24 رحال اخليل �ضنف اأول 48 حمامات عمومية عربية �ضنف ثاين

48 زرائب اأبقار الألبان �ضنف ثالث 24 املدابغ �ضنف اأول

48 م�ضانع الألبان �ضنف ثالث 36-24 اللحامون �ضنف اأول

24 امل�ضالخ �ضنف ثالث 24 احلالقون �ضنف اأول

24 ذبح الدواجن �ضنف ثالث 36-24 بيع ال�ضوف وال�ضعر �ضنف اأول



92

تعريف بالضرائب والرسوم

كــ�صــف ر�صــوم رخــ�ص احلــرف وال�صـنـاعـات

)JOD(القيمة نوع احلرفة
الـفـئـة )حـ�صـب 

الـقـانـون(
)JOD(القيمة نوع احلرفة

الـفـئـة )حـ�صـب 

الـقـانـون(

48-24 معامل العلف �ضنف ثالث 24 جتفيف اجللود �ضنف اأول

72-24 املطاعم واملقاهي والبلياردو �ضنف ثاين 60-36 املختربات الطبية �ضنف اأول

144-36 الفنادق �ضنف ثاين 43-29 بيع لوازم الزينة �ضنف اأول

72 غ�ضيل وت�ضحيم ال�ضيارات �ضنف ثاين 48 تك�ضري احلجارة بالآلت �ضنف اأول

36-24 بيع الدراجات �ضنف ثاين 24 م�ضتودعات حفظ ال�ضمدة �ضنف اأول

48 حمالت البنا�ضر �ضنف ثاين 36-24 بيع زيوت معدنية �ضنف ثاين

48-24 منا�ضري احلجارة �ضنف ثاين 84-60
 بيع املحروقات والزيوت

املعدنية

�ضنف ثاين

60-36 املكتبات �ضنف ثاين 60-24
 املحال التي تدار باآلت

ميكانيكية

�ضنف ثاين

120 مكاتب ال�ضرافة �ضنف ثاين 84-36 اأقنان الدجاج والزرائب �ضنف ثاين

60-36 ت�ضجيل وبيع الأ�ضرطة �ضنف ثاين 84-60 مكاتب املوا�ضالت وال�ضفريات �ضنف ثاين

84-60 ال�ضيدليات �ضنف ثاين 48 ت�ضنيع وبيع املواد الزراعية �ضنف ثاين

84-60 م�ضتودعات الأدوية �ضنف ثاين 90-60 كراجات ال�ضيارات �ضنف ثاين

43 ميكانيكو الأ�ضنان �ضنف ثاين 60 �ضاحات لوقوف ال�ضيارات �ضنف ثاين

60 حت�ضري الأدوية �ضنف ثاين 36 كهربائي مركبات �ضنف ثاين

24 بائعون متجولون �ضنف ثاين 84-36 خمازن الأخ�ضاب ومواد البناء �ضنف ثاين

60-38 ال�ضياغة وبيع الذهب �ضنف ثاين 60-48 بيع الأثاث �ضنف ثاين
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كــ�صــف ر�صــوم رخــ�ص احلــرف وال�صـنـاعـات

)JOD(القيمة نوع احلرفة
الـفـئـة )حـ�صـب 

الـقـانـون(
)JOD(القيمة نوع احلرفة

الـفـئـة )حـ�صـب 

الـقـانـون(

60-24
 بيع الأجهزة الكهربائية

والكمبيوتر

�ضنف ثاين 24 بيع الغاز يف مناطق البلدية �ضنف ثاين

60-36
بيع الثالجات والربادات 

والغ�ضالت

�ضنف ثاين 144 البنوك �ضنف ثاين

48-29 ت�ضليح �ضاعات �ضنف ثاين 60-36 املكاتب �ضنف ثاين

24-12 ت�ضليح ماكينات خياطة �ضنف ثاين 48-36 قطع غيار ال�ضيارات �ضنف ثاين

60-36 مدار�ص ال�ضياقة �ضنف ثاين 48 بيع الإطارات �ضنف ثاين

60-48 ديكور �ضنف ثاين 60-48 فك وتقطيع ال�ضيارات �ضنف ثاين
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رسوم الخدمات

ر�صــــــــــوم اخلــــدمــــات

قيــمـــــــــة الـــر�صــــــــــوم نــــــــــوع اخلدمــــــــة

100 �صيكل اإذن اإ�صـــــــــــــــغــــــــــال

طـــلبـــــــــــــــــــــات الــميــــــــــــــــــــــاه

980 �ضيكل ا�ضرتاك مياه )داخل حدود البلدية(

260 �ضيكل نقل اإ�ضرتاك مياه

155 �ضيكل اإعادة و�ضل ا�ضرتاك مياه

320 �ضيكل )يدفعها املتنازل له( تنازل باإ�ضرتاك مياه

30 �ضيكل فح�ص عداد مياه/ اعرتا�ص على فاتورة

• ي�ضاف ر�ضوم م�ضاهمة �ضبكة خارج حدود البلدية مبلغ »840« �ضيكل.	

• كما ي�ضاف تكاليف اأي مواد اإ�ضافية .	

كما هي بتاريخ إصدار هذا الدليل
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ر�صــــــــــوم الأبــنــيــة

180 �ضيكل ر�ضوم فتح ملف اأبنية

2
11 �ضيكل/م �ضكن

2
17 �ضيكل/م جتاري

2
0.90 �ضيكل /م �سور

58 �ضيكل/ الوحدة حفر امت�ضا�ص

23.5 �ضيكل / ال�ضنة جتديد رخ�ضة

32 دينار ر�ضوم ترميم بناء
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الــ�صــــــرف الــ�صحــــــي

2
2 دينار / م

�ضكن

40 دينار/ الوحدة

جتـــــــــــــــــاري

120 دينار / الوحدة 2
لغاية  42 م

2
 الزائدة عن  42م

2
120 دينار 2+ دينار / م 2

ما زاد عن 42 م

اأثمـــــــــــــــان املـيـــــــــــــــــــــــــاه

3
4 �ضيكل/م )

3
من ) 1 – 20 م

3
5 �ضيكل/م  فما فوق(

3
)21م

رسوم الخدمات
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جمهورنا الكريم ،،،

جاء إصدار هذه النشرة التعريفية  انطاقا 
من هدف بلدية الخليل مشاركتكم في 

نهضة مدينتنا وازدهارها وإطاعكم على 
الخدمات التي نقدمها لكم وبيان واجبات 

البلدية تجاه المواطن وواجبات المواطن 
تجاه البلدية.

كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم  
وشكواكم لدى مركز خدمات الجمهور 

والتفضل بزيارة موقع بلدية الخليل 
االلكتروني:

WWW.HEBRON-CITY.PS
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ملحق/ نماذج من الوثائق المطلوبة
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ملحق/ نماذج من الوثائق المطلوبة


