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  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات

 

1 

 الشئون اإلدارية واملاليةقسم 

 :طلب توظيف .1
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 4 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 شهادات خبرة •

 صور شخصية •

 الشهادة الجامعية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 متابعة الشئون اإلدارية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور  إبالغ المواطن بقرار البلدية

 1720 الزمنيةمجموع المدة 

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لشئون اإلداريةا 

  



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات

 

2 

 الشئون اإلدارية واملاليةقسم 

 :شهادة خربة .2
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 4 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 لطلباوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة الشئون اإلدارية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة الجباية تسديد رسوم الخدمة لدى الجباية

 10 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة 

 10 متابعة قلم الجمهور وتسليم الشهادة للمواطن إبالغ المواطن بقرار البلدية

 1730 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لشئون اإلداريةا 
 ئون الموظفينش 
 لجبايةا 

  



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات

 

3 

 اليةالشئون اإلدارية واملقسم 

 :موظفشهادة  .3
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 0 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 4 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب 

 1680 قرار الشئون القانونية ص الطلب فح

 20 قرار الشئون اإلدارية فحص الطلب 

 10 متابعة شئون الموظفين فحص الطلب 

 10 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة 

 10 متابعة قلم الجمهور الشهادة إبالغ المواطن بقرار البلدية وتسليمه

 1740 مجموع المدة الزمنية

 

 القة:الدوائر ذات الع

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لشئون اإلداريةا 
 ئون الموظفينش 

  



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات

 

4 

 الشئون اإلدارية واملاليةقسم 

 :طلب تطوع .4
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 0 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 4 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 شهادات خبرة •

 ور شخصيةص •

 الشهادة الجامعية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 متابعة الشئون اإلدارية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور دية إبالغ المواطن بقرار البل

 1720 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لشئون اإلداريةا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات

 

5 

 الشئون اإلدارية واملاليةقسم 

 إفادة إدارية : .5
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 4 (عمل )يومالزمن الالزم للتنفيذ 

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب 

 20 قرار الشئون اإلدارية فحص الطلب 

 10 تابعةم شئون الموظفين فحص الطلب 

 10 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة 

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية وتسليمه الشهادة

 1740 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لشئون اإلداريةا 
 ئون الموظفينش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 اليةالشئون اإلدارية واملقسم 

 :أعمال على الطريق –اسرتداد رسوم تأمني  .6
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 4 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 وصل تأمين البناء )النسخة األصلية( •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة قرار/متابعة جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب 

 20 قرار الشئون اإلدارية فحص الطلب 

 10 قرار الهندسة التنظيم فحص الطلب 

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية تسليم مبلغ التأمين للمواطن

 10 متابعة قلم الجمهور ابالغ المواطن بإتمام العملية

 1750 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 

 لشئون القانونيةا 
 لشئون اإلداريةا 
 لجبايةا 

  



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 الشئون اإلدارية واملاليةقسم 

 تنظيم: –اسرتداد رسوم تأمني  .7
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 وم الطلبرس

 0 رسوم الخدمة

 4 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 وصل تأمين البناء )النسخة األصلية( •

 وصل الدفع •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار الشئون اإلدارية فحص الطلب والمستندات

 10 قرار الهندسة التنظيم فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية تسليم مبلغ التأمين للمواطن

 10 متابعة قلم الجمهور مام العمليةابالغ المواطن بإت

 1750 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لشئون اإلداريةا 
 لجبايةا 

 

 

 

 

 

 

 

  



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 الشئون اإلدارية واملاليةقسم 

 جدولة مستحقات: .8
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 4 (عمل لالزم للتنفيذ )يومالزمن ا

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار لماليةالشئون ا فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية تسديد المستحقات 

 10 متابعة قلم الجمهور ابالغ المواطن بإتمام العملية

 1740 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لماليةالشئون ا 
 لجبايةا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 الشئون اإلدارية واملاليةقسم 

 :طلب إعفاء .9
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 4 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور م الطلب والمستنداتاستال

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار الشئون المالية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية تسديد مستحقات

 10 متابعة جمهورقلم ال ابالغ المواطن بإتمام العملية

 1740 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لماليةالشئون ا 

 لجبايةا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 الشئون اإلدارية واملاليةقسم 

 شهادة خلو طرف:  .10
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 4 (عمل )يوم الزمن الالزم للتنفيذ

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار الشئون المالية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية تسديد مستحقات

 10 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة

 10 متابعة قلم الجمهور وتسليمه الشهادة ابالغ المواطن بإتمام العملية

 1750 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 ئون القانونيةلشا 

 لماليةالشئون ا 
 لجبايةا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 الشئون اإلدارية واملاليةقسم 

 شهادة بعدم وجود اشرتاك مياه:  .11
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 4 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 يذ:خطوات التنف
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار الشئون المالية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية تسديد مستحقات

 10 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة

 10 متابعة قلم الجمهور ابالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الشهادة

 1750 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 

 لماليةالشئون ا 
 لجبايةا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 واإلعالمالعالقات العامة قسم 

 شهادة حياة: .12
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 4 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار الشئون اإلدارية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة 

 10 بعةمتا قلم الجمهور وتسليمه الشهادة ابالغ المواطن بإتمام العملية

 1740 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لشئون اإلداريةا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 العالقات العامة واإلعالمقسم 

 شهادة إقامة: .13
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 4 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 ثائق المطلوبة:الو

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار الشئون اإلدارية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور بقرار البلدية إبالغ المواطن 

 10 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة 

 10 متابعة قلم الجمهور ابالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الشهادة

 1740 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لشئون اإلداريةا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 لعالقات العامة واإلعالماقسم 

 شهادة بيان عائلي: .14
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 4 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور لمستنداتاستالم الطلب وا

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار الشئون اإلدارية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة 

 10 متابعة قلم الجمهور شهادةابالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه ال

 1740 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لشئون اإلداريةا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 العالقات العامة واإلعالمقسم 

 شهادة عاطل عن العمل: .15
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 4 (عمل زم للتنفيذ )يومالزمن الال

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار داريةالشئون اإل فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة 

 10 متابعة قلم الجمهور ابالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الشهادة

 1740 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 اإلدارية لشئونا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 العالقات العامة واإلعالمقسم 

 شهادة معيل: .16
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 4 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 خطوات التنفيذ:
 دقيقة() المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار الشئون اإلدارية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة 

 10 متابعة قلم الجمهور تمام العملية وتسليمه الشهادةابالغ المواطن بإ

 1740 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لشئون اإلداريةا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات
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 العالقات العامة واإلعالمقسم 

 شكوى: .17
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 5 (عمل زمن الالزم للتنفيذ )يومال

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار ئون اإلداريةالش فحص الطلب والمستندات

 20 متابعة الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات

 20 متابعة الصحة والبيئة فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية وبإتمام العملية

 1760 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 ونيةلشئون القانا 
 لشئون اإلداريةا 
 لهندسة والتنظيما 
 لصحة والبيئةا 
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 العالقات العامة واإلعالمقسم 

 شهادة عدم ممانعة كهرباء: .18
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 طوات التنفيذ:خ
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار الشئون اإلدارية فحص الطلب والمستندات

 420 عةمتاب الهندسة والتنظيم وفحص العقار الطلب والمستندات فحص

 20 متابعة الصحة والبيئة الطلب والمستندات فحص

 10 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية وبإتمام العملية

 2150 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 

 لشئون اإلداريةا 
 سة والتنظيملهندا 
 لصحة والبيئةا 
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 العالقات العامة واإلعالمقسم 

 شهادة عدم ممانعة حتويل اشرتاك كهرباء: .19
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 وصل الدفع •

 ت التنفيذ:خطوا
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار الشئون اإلدارية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم وفحص العقار الطلب والمستندات فحص

 20 متابعة الصحة والبيئة الطلب والمستندات فحص

 10 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية وبإتمام العملية

 2150 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 

 لشئون القانونيةا 
 لشئون اإلداريةا 
 لتنظيملهندسة واا 
 لصحة والبيئةا 
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 العالقات العامة واإلعالمقسم 

 شهادة أضرار: .20
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار الشئون اإلدارية فحص الطلب والمستندات

 420 متابعة الهندسة والتنظيم وفحص العقار الطلب والمستندات فحص

 20 ابعةمت الصحة والبيئة الطلب والمستندات فحص

 10 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية وبإتمام العملية

 2150 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 

 لشئون اإلداريةا 
 لهندسة والتنظيما 
 لصحة والبيئةا 
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 قات العامة واإلعالمالعالقسم 

 شهادة مسافة )مواصالت(: .21
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور لمستنداتاستالم الطلب وا

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار الشئون اإلدارية فحص الطلب والمستندات

 420 متابعة الهندسة والتنظيم وتحديد المسار وفحص العقار الطلب والمستندات فحص

 10 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة

 10 متابعة قلم الجمهور رار البلدية وبإتمام العمليةإبالغ المواطن بق

 2140 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لشئون اإلداريةا 
 لهندسة والتنظيما 
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 العالقات العامة واإلعالمقسم 

 إيقاف معاملة: .22
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 طلبرسوم ال

 10 رسوم الخدمة

 4 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات

 1680 قرار الشئون القانونية الطلب والمستندات فحص

 20 قرار الشئون اإلدارية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة الصحة والبيئة فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إيقاف المعاملة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية وبإتمام العملية

 1750 ة الزمنيةمجموع المد

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لشئون اإلداريةا 

 لهندسة والتنظيما 
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 قسم اهلندسة والتنظيم

 طلب موقع عام .23
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 50 رسوم الخدمة

 6 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 بة:الوثائق المطلو

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 ...( -حصر إرث  –سندات الملكية )طابو  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم ستنداتفحص الطلب والم

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة الحرف والصناعات فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة الهندسة والتنظيم واعتماده من رئيس الهندسة والتنظيم طباعة الموقع العام

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الطلب

 2230 مجموع المدة الزمنية

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 قسم اهلندسة والتنظيم

 ترخيص مبىن: .24
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 بحسب مساحة المبنى رسوم الخدمة

 20 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 مخطط هندسي معتمد من النقابة •
 الموقع العام •

 تعهد إشراف •

 شهادة تحمل •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات وموقع العقار

 20 متابعة الشئون المالية المواطنفحص الطلب والمستحقات على 

 10 متابعة الحرف والصناعات فحص الطلب والمستندات

 4200 قرار اللجنة المحلية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة المياه فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 ابعةمت الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة الهندسة والتنظيم واعتماده من رئيس الهندسة والتنظيم سند ترخيصطباعة 

 10 متابعة قلم الجمهور السندإبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه 

 8120 مجموع المدة الزمنية

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 الية والجبايةلشئون الما 
 لحرف والصناعاتا 
 للجنة المحليةا 
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 قسم اهلندسة والتنظيم

 بناء تراخيص بوجود افادة .25
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 6 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 فيذ:خطوات التن
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية مالية في الجباية عمل تسوية

 60 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة

 10 متابعة قلم الجمهور الشهادةإبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه 

 2200 مجموع المدة الزمنية

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 يةلشئون المالية والجباا 
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 قسم اهلندسة والتنظيم

 شهادة مسكن: .26
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 6 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 سندات ملكية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة عة/قرارمتاب جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات وملفات التنظيم

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية بايةعمل تسوية مالية في الج

 60 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الشهادة

 2200 مجموع المدة الزمنية

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 قسم اهلندسة والتنظيم

 إذن بناء: .27
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 6 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 سندات ملكية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 قة()دقي المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات وملفات التنظيم

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستندات

 10 عةمتاب قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الشهادة

 2220 مجموع المدة الزمنية

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 ن المالية والجبايةلشئوا 
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 قسم اهلندسة والتنظيم

 إذن هدم: .28
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 100 رسوم الخدمة

 6 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 سندات ملكية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار لتنفيذجهة ا النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات وملفات التنظيم والعقار

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور لمواطن بقرار البلديةإبالغ ا

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الشهادة

 2220 مجموع المدة الزمنية

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 شئون القانونيةلا 
 لهندسة والتنظيما 
 لشئون المالية والجبايةا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات

 

29 

 قسم اهلندسة والتنظيم

 إذن حفر حفرة امتصاصية )بئر صرف صحي(: .29
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 50 رسوم الخدمة

 6 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 شخصيةصورة الهوية ال •

 ترخيص المبنى •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار دسة والتنظيمالهن فحص الطلب والمستندات وملفات التنظيم والعقار وموقع البئر

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة

 10 متابعة مهورقلم الج إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الشهادة

 2220 مجموع المدة الزمنية

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 قسم اهلندسة والتنظيم

 :ترخيص او بناء ملكية عن تنازل .30
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 6 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 سندات ملكية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 ارقر الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة قلم الجمهور طباعة الشهادة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الشهادة

 2200 مجموع المدة الزمنية

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 لشئون المالية والجبايةا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 قسم اهلندسة والتنظيم

 :البناء رخصة عن صورة .31
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 6 (عمل )يومالزمن الالزم للتنفيذ 

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار ندسة والتنظيماله فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة قلم الجمهور طباعة الصورة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الشهادة

 2200 مجموع المدة الزمنية

 ئر ذات العالقة:الدوا

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 

 لشئون المالية والجبايةا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات

 

32 

 قسم اهلندسة والتنظيم

 ترخيص مزرعة: .32
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 بحسب مساحة المبنى رسوم الخدمة

 20 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 لوبة:الوثائق المط

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 سندات ملكية •

 مخطط هندسي معتمد من النقابة •
 الموقع العام •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات وموقع العقار

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة الحرف والصناعات فحص الطلب والمستندات

 4200 قرار اللجنة المحلية فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة المياه فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة الهندسة والتنظيم طباعة سند ترخيص واعتماده من رئيس الهندسة والتنظيم

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه السند

 8120 لزمنيةمجموع المدة ا

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 لشئون المالية والجبايةا 
 لحرف والصناعاتا 
 للجنة المحليةا 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات

 

33 

 

 

 قسم اهلندسة والتنظيم

 :التنظيم ملف من مبىن حالة اثبات .33
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 6 (عمل ن الالزم للتنفيذ )يومالزم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم لب والمستندات وموقع العقارفحص الط

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة قلم الجمهور طباعة إفادة 

 10 متابعة قلم الجمهور اطن بإتمام العملية وتسليمه السندإبالغ المو

 2220 مجموع المدة الزمنية

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 لشئون المالية والجبايةا 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات

 

34 

 

 قسم اهلندسة والتنظيم

 :بناء تراخيص وجود بعدم افادة .34
 تنظيمالهندسة وال القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 6 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية تنداتفحص الطلب والمس

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات 

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة الجمهورقلم  طباعة إفادة 

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه السند

 2220 مجموع المدة الزمنية

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 

 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 لشئون المالية والجبايةا 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات

 

35 

 

 قسم اهلندسة والتنظيم

 :التماس .35
 ندسة والتنظيماله القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 14 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 عام  موقع •

 افقي سقطم •

 خاص موقع •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة لم الجمهورق استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات وموقع العقار

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 3360 قرار اللجنة المحلية فحص الطلب والمستندات من اللجنة المحلية

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه السند

 5520 مجموع المدة الزمنية

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 للجنة المحليةا 
 لشئون المالية والجبايةا 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات

 

36 

 

 قسم اهلندسة والتنظيم

 :الرتخيص رسوم تقسيط .36
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 6 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات 

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور المواطن بقرار البلدية إبالغ

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه السند

 2160 مجموع المدة الزمنية

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 ن المالية والجبايةلشئوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 قسم اهلندسة والتنظيم

 إعفاء رسوم تنظيم: .37
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 6 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات وملف التنظيم

 20 قرار الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور بقرار البلديةإبالغ المواطن 

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه السند

 2160 مجموع المدة الزمنية

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 

 والجباية لشئون الماليةا 
 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 قسم اهلندسة والتنظيم

 اعرتاض على قرار جلنة حملية: .38
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 14 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات وموقع العقار

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 3360 قرار اللجنة المحلية المستندات من اللجنة المحليةفحص الطلب و

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه السند

 5520 مجموع المدة الزمنية

 

 العالقة:الدوائر ذات 

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 للجنة المحليةا 
 لشئون المالية والجبايةا 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 قسم اهلندسة والتنظيم

 استعالم عن أرض أو شارع: .39
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار والتنظيمالهندسة  فحص الطلب والمستندات والمخطط الهيكلي والتفصيلي

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه السند

 1760 نيةمجموع المدة الزم

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 

 لهندسة والتنظيما 
 لشئون المالية والجبايةا 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 قسم اهلندسة والتنظيم

 حتديد مسار شارع: .40
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 10 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 بة:الوثائق المطلو

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 سندات ملكية •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 قرار الهندسة والتنظيم لتفصيليفحص الطلب والمستندات والمخطط الهيكلي وا

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه السند

 1760 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 لشئون المالية والجبايةا 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 قسم اهلندسة والتنظيم

 اعرتاض على خمطط تفصيلي: .41
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 14 (ملع الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 اثبات ملكية •

 التراخيص •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم ب والمستندات والمخطط الهيكلي والتفصيليفحص الطل

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 3360 قرار اللجنة المحلية فحص الطلب والمستندات من اللجنة المحلية

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية في الجباية عمل تسوية مالية

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه السند

 5520 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 للجنة المحليةا 
 لشئون المالية والجبايةا 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 الصيانة - قسم اهلندسة والتنظيم

 صيانة شوارع: .42
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة الجمهورقلم  استالم الطلب 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب 

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب ومعاينة الشارع وإمكانية تنفيذ الصيانة

 20 قرار الشئون المالية فحص الطلب والتكاليف

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة والتنظيمالهندسة  تنفيذ أعمال الصيانة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية 

 2160 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 

 لهندسة والتنظيما 
 لشئون الماليةا 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 الصيانة - قسم اهلندسة والتنظيم

 تسوية شوارع: .43
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب 

 1680 قرار ن القانونيةالشئو فحص الطلب 

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب ومعاينة الشارع وإمكانية تنفيذ التسوية

 20 قرار الشئون المالية فحص الطلب والتكاليف

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الهندسة والتنظيم تنفيذ أعمال التسوية

 10 متابعة قلم الجمهور إتمام العملية إبالغ المواطن ب

 2160 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 

 لهندسة والتنظيما 
 لشئون الماليةا 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 الصيانة - قسم اهلندسة والتنظيم

 شوارع: رصف -تعبيد  .44
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 خدمةرسوم ال

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب 

 420 قرار الهندسة والتنظيم فيذ المشروعفحص الطلب ومعاينة الشارع وإمكانية تن

 20 قرار الشئون المالية فحص الطلب والتكاليف

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية 

 2150 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 قانونيةلشئون الا 
 لهندسة والتنظيما 
 لشئون الماليةا 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات

  
 

 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات
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 الصيانة - قسم اهلندسة والتنظيم

 نقل عمود كهرباء: .45
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 7 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار التنفيذ جهة النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب 

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب ومعاينة الموقع وإمكانية تنفيذ النقل

 20 قرار الشئون المالية فحص الطلب والتكاليف

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 420 متابعة الصيانة تنفيذ عملية النقل إن أمكن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية 

 2570 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 والصيانة لهندسة والتنظيما 

 لشئون الماليةا 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات
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 الصيانة - دسة والتنظيمقسم اهلن

 تركيب شبكة إنارة: .46
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 7 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة لجمهورقلم ا استالم الطلب 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب 

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب ومعاينة الشارع وإمكانية تنفيذ المشروع

 20 قرار الشئون المالية فحص الطلب والتكاليف

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 420 متابعة الصيانة تركيب الشبكة إن أمكن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية 

 2570 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيم والصيانةا 

 لشئون الماليةا 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات
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 الصيانة - قسم اهلندسة والتنظيم

 تركيب فانوس إنارة: .47
 ندسة والتنظيماله القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 7 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب 

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب ومعاينة الشارع وإمكانية تركيب الفانوس

 20 قرار الشئون المالية فحص الطلب والتكاليف

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 420 متابعة الصيانة تركيب الفانوس إن أمكن

 10 ابعةمت قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية 

 2570 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيم والصيانةا 

 لشئون الماليةا 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات
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 الصيانة - قسم اهلندسة والتنظيم

 صيانة فانوس إنارة: .48
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 7 (عمل للتنفيذ )يوم الزمن الالزم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب 

 420 قرار والتنظيمالهندسة  فحص الطلب ومعاينة الشارع وإمكانية تنفيذ الصيانة

 20 قرار الشئون المالية فحص الطلب والتكاليف

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 420 متابعة الصيانة عمل الصيانة إن أمكن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية 

 2570 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيم والصيانةا 

 لشئون الماليةا 
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 طلبات اإلمسنت – قسم اهلندسة والتنظيم

 احلصول على مواد بناء: .49
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبفع رسوم وصل د •

 صورة الهوية •

 رخص البناء •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب 

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب وملف التنظيم

 20 قرار الشئون المالية فحص الطلب 

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية تسوية المستحقات 

 10 متابعة قلم الجمهور وتسجيل المواطن في الكشفإبالغ المواطن بإتمام العملية 

 2160 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 ظيملهندسة والتنا 
 والجباية لشئون الماليةا 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات
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 طلبات اإلمسنت – قسم اهلندسة والتنظيم

 تفعيل دفعات اإلمسنت: .50
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار نفيذجهة الت النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب 

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب وملف التنظيم

 20 قرار الشئون المالية فحص الطلب 

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية قات تسوية المستح

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسجيل المواطن في الكشف

 2160 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 

 والجباية لشئون الماليةا 

 

 

 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات
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 املياه - قسم اهلندسة والتنظيم

 ركيب اشرتاك مياه جديد:ت .51
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 بحسب نوع االشتراك رسوم الخدمة

 8 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 اثبات ملكية •

 مخطط موقع خاص أو عام •

 مخططات هندسية للعقار •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 تنفيذ:خطوات ال
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات والمخططات

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية وبإحضار عداد في حالة الموافقة

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 420 متابعة قسم المياه فحص العداد من قبل قسم المياه

 420 متابعة قسم المياه تركيب االشتراك 

 10 متابعة قلم الجمهور ةإبالغ المواطن بإتمام العملي

 3000 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 سم المياهق 
 لشئون المالية والجبايةا 

 

 

 



  دليل اإلجراءات
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 املياه - قسم اهلندسة والتنظيم

 تفعيل اشرتاك: إعادة .52
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 بحسب نوع االشتراك الخدمة رسوم

 8 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 اثبات ملكية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية مستنداتفحص الطلب وال

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات والمخططات

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية وبإحضار عداد في حالة الموافقة

 10 متابعة الجباية بايةعمل تسوية مالية في الج

 420 متابعة قسم المياه فحص العداد من قبل قسم المياه

 420 متابعة قسم المياه تركيب االشتراك 

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية

 3000 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 نظيملهندسة والتا 
 سم المياهق 
 لشئون المالية والجبايةا 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات
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 املياه - قسم اهلندسة والتنظيم

 :يف نفس القسيمة نقل اشرتاك مياه .53
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 بحسب نوع االشتراك رسوم الخدمة

 7 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 ةصورة الهوية الشخصي •

 اثبات ملكية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات والمخططات

 20 متابعة الشئون المالية لب والمستحقات على المواطنفحص الط

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 420 متابعة قسم المياه نقل االشتراك 

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية

 2580 يةمجموع المدة الزمن

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 سم المياهق 
 لشئون المالية والجبايةا 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات
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 املياه - قسم اهلندسة والتنظيم

 نقل اشرتاك مياه يف قسيمة أخرى: .54
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 بحسب نوع االشتراك رسوم الخدمة

 7 (عمل من الالزم للتنفيذ )يومالز

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 اثبات ملكية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات والمخططات

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 420 متابعة قسم المياه نقل االشتراك 

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية

 2580 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 سم المياهق 
 لشئون المالية والجبايةا 

 

 

 

 



  دليل اإلجراءات
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 املياه - قسم اهلندسة والتنظيم

 تنازل عن ملكية اشرتاك مياه: .55
 الهندسة والتنظيم صالقسم المخت

 5 رسوم الطلب

 30 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية الطرفين •

 اثبات ملكية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة لجمهورقلم ا استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات والمخططات

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية لجباية وتعديل البياناتعمل تسوية مالية في ا

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية

 2180 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات

 

56 

 املياه - قسم اهلندسة والتنظيم

 :مياه عدادكشف على  .56
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 30 رسوم الخدمة

 6 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات 

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 420 متابعة قسم المياه لكشف عن العدادا

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية ونتيجة الكشف

 2580 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 سم المياهق 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 املياه - يمقسم اهلندسة والتنظ

 صيانة عداد مياه: .57
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 30 رسوم الخدمة

 6 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة لجمهورقلم ا استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات 

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة جبايةال عمل تسوية مالية في الجباية

 420 متابعة قسم المياه وعمل الصيانة إن أمكن الكشف عن العداد

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية

 2580 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 سم المياهق 
 ةلشئون المالية والجبايا 
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 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات

 

58 

 املياه - قسم اهلندسة والتنظيم

 توقيف مؤقت الشرتاك مياه: .58
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 30 رسوم الخدمة

 6 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 ة()دقيق المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات 

 20 قرار الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية وتعيل البيانات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية

 2160 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 

 لشئون المالية والجبايةا 
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 املياه - تنظيمقسم اهلندسة وال

 تغيري عداد مياه: .59
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 بحسب نوع االشتراك رسوم الخدمة

 8 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور والمستندات  استالم الطلب

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات والمخططات

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور فقةإبالغ المواطن بقرار البلدية وبإحضار عداد في حالة الموا

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 420 متابعة قسم المياه فحص العداد من قبل قسم المياه

 420 متابعة قسم المياه تركيب العداد الجديد 

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية

 3000 مجموع المدة الزمنية

 

 ذات العالقة:الدوائر 

 لم الجمهورق 

 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 سم المياهق 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 املياه - قسم اهلندسة والتنظيم

 :(عدم ممانعة من متديد خط مياه ناقل )خاص .60
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 األعمالبحسب نوع  رسوم الخدمة

 8 (عمل للتنفيذ )يوم الزمن الالزم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 اثبات ملكية •

 مخطط موقع خاص أو عام •

 تحدد مسار الخط وبينات الخط الناقلمخططات هندسية  •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة جمهورقلم ال استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 قرار الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات والمخططات

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية جبايةعمل تسوية مالية في ال

 420 متابعة قسم المياه فحص العداد من قبل قسم المياه

 420 متابعة قسم المياه تركيب االشتراك 

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية

 3000 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 تنظيملهندسة والا 
 سم المياهق 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 احلرف والصناعات –الصحة العامة والبيئة قسم 

 رخصة حرفة جديدة: .61
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 الحرفةبحسب نوع  رسوم الخدمة

 6 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 ملكية أو عقد إيجار سند •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 طلب الدفاع المدني •

 طلب الصحة •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 420 متابعة الهندسة والتنظيم فحص الطلب والمستندات والمخططات

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 60 متابعة الحرف والصناعات فحص الطلب والمستندات 

 10 متابعة قلم الجمهور وتسليمة مخاطبات الجهات المعنية إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة قلم الجمهور الجهات المختصة استالم وفحص الخطابات موقعة ومعتمدة من

 20 متابعة الجرف والصناعات طباعة رخصة الحرف والصناعات وتسليمها للمواطن

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 10 متابعة قلم الجمهور وتسليمه الرخصة إبالغ المواطن بإتمام العملية

 2250 مجموع المدة الزمنية

 

 ر ذات العالقة:الدوائ

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 لهندسة والتنظيما 
 الحرف والصناعات –سم الصحة والبيئة ق 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 احلرف والصناعات –الصحة العامة والبيئة قسم 

 شهادة بعدم وجود حرفة: .62
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 20 رسوم الخدمة

 5 (عمل لالزم للتنفيذ )يومالزمن ا

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 متابعة الشئون المالية والمستحقات على المواطنفحص الطلب 

 60 متابعة الحرف والصناعات فحص الطلب والمستندات 

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 10 بعةمتا قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الشهادة

 1800 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 

 الحرف والصناعات –سم الصحة والبيئة ق 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 بلدية خزاعة دليل اإلجراءات

 

63 

 احلرف والصناعات –الصحة العامة والبيئة قسم 

 تعديل بيانات ملف احلرف والصناعات: .63
 يمالهندسة والتنظ القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 20 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية اتفحص الطلب والمستند

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 60 متابعة الحرف والصناعات فحص الطلب والمستندات وطباعة الرخصة الجديدة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الرخصة الجديدة

 1800 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 

 الحرف والصناعات –سم الصحة والبيئة ق 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 لصناعاتاحلرف وا –الصحة العامة والبيئة قسم 

 استخراج رخصة حرفة بدل فاقد: .64
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 20 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور الم الطلب والمستندات است

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 60 متابعة الحرف والصناعات فحص الطلب والمستندات وطباعة الرخصة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الرخصة الجديدة

 1800 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 

 الحرف والصناعات –سم الصحة والبيئة ق 
 لية والجبايةلشئون الماا 
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 احلرف والصناعات –الصحة العامة والبيئة قسم 

 تغيري نوع احلرفة: .65
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 20 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 طلب الدفاع المدني •

 لب الصحةط •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 60 متابعة صناعاتالحرف وال فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة الحرف والصناعات تعديل البيانات وطباعة رخصة جديدة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الرخصة الجديدة

 1860 المدة الزمنية مجموع

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 الحرف والصناعات –سم الصحة والبيئة ق 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 احلرف والصناعات –الصحة العامة والبيئة قسم 

 رفة:مؤقت حل توقيف .66
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 20 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 60 متابعة الحرف والصناعات فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة تالحرف والصناعا تعديل البيانات وطباعة شهادة بالتوقيف

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الشهادة

 1860 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 الحرف والصناعات –سم الصحة والبيئة ق 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 والصناعات احلرف –الصحة العامة والبيئة قسم 

 إعادة فتح ملف احلرف والصناعات: .67
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 20 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 ()دقيقة المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 60 متابعة الحرف والصناعات فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور  إبالغ المواطن بقرار البلدية

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة الحرف والصناعات تعديل البيانات وطباعة رخصة جديدة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الرخصة الجديدة

 1860 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 ونيةلشئون القانا 
 الحرف والصناعات –سم الصحة والبيئة ق 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 احلرف والصناعات –الصحة العامة والبيئة قسم 

 جتديد حرفة: .68
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 بحسب نوع الحرفة رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب 

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 60 متابعة الحرف والصناعات فحص الطلب 

 10 متابعة قلم الجمهور غ المواطن بقرار البلدية إبال

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة الحرف والصناعات تعديل البيانات وطباعة رخصة جديدة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الرخصة الجديدة

 1860 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 الحرف والصناعات –سم الصحة والبيئة ق 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 احلرف والصناعات –الصحة العامة والبيئة قسم 

 إغالق حرفة: .69
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 5 (عمل مالزمن الالزم للتنفيذ )يو

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 60 متابعة الحرف والصناعات فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة الحرف والصناعات تعديل البيانات 

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية 

 1860 موع المدة الزمنيةمج

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 الحرف والصناعات –سم الصحة والبيئة ق 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 احلرف والصناعات –الصحة العامة والبيئة قسم 

 شهادة بوجود حرفة: .70
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 20 دمةرسوم الخ

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 صورة الهوية الشخصية •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة قلم الجمهور استالم الطلب والمستندات 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب والمستندات

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 60 متابعة الحرف والصناعات فحص الطلب والمستندات

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة الحرف والصناعات تعديل البيانات وطباعة الشهادة

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية وتسليمه الشهادة

 1860 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 الحرف والصناعات –سم الصحة والبيئة ق 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 الصناعاتاحلرف و –الصحة العامة والبيئة قسم 

 إعفاء رسوم حرف وصناعات: .71
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 تابعةم قلم الجمهور استالم الطلب 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب 

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 60 متابعة الحرف والصناعات فحص الطلب 

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة الحرف والصناعات ات تعديل البيان

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية 

 1860 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 الحرف والصناعات –سم الصحة والبيئة ق 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 لنظافة والبيئةا –الصحة العامة والبيئة قسم 

 إلغاء خمالفة مكرهة صحية: .72
 الهندسة والتنظيم القسم المختص

 5 رسوم الطلب

 0 رسوم الخدمة

 5 (عمل الزمن الالزم للتنفيذ )يوم

 الوثائق المطلوبة:

 طلب •

 الطلبوصل دفع رسوم  •

 خطوات التنفيذ:
 )دقيقة( المدة متابعة/قرار جهة التنفيذ النشاط

 10 متابعة جمهورقلم ال استالم الطلب 

 1680 قرار الشئون القانونية فحص الطلب 

 20 متابعة الشئون المالية فحص الطلب والمستحقات على المواطن

 60 متابعة الحرف والصناعات فحص الطلب 

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بقرار البلدية 

 10 متابعة الجباية عمل تسوية مالية في الجباية

 60 متابعة الحرف والصناعات البيانات  تعديل

 10 متابعة قلم الجمهور إبالغ المواطن بإتمام العملية 

 1860 مجموع المدة الزمنية

 

 الدوائر ذات العالقة:

 لم الجمهورق 
 لشئون القانونيةا 
 الحرف والصناعات –سم الصحة والبيئة ق 
 لشئون المالية والجبايةا 
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 1 طلب توظيف.1

 2 شهادة خبرة.2

 3 شهادة موظف.3

 4 طلب تطوع.4

 5 إفادة إدارية .5

 6 أعمال على الطريق –استرداد رسوم تأمين .6

 7 تنظيم –استرداد رسوم تأمين .7

 8 جدولة مستحقات.8

 9 طلب إعفاء.9

 10 شهادة خلو طرف.10

 11 شهادة بعدم وجود اشتراك مياه.11

 12 شهادة حياة.12

 13 شهادة إقامة.13

 14 شهادة بيان عائلي.14

 15 شهادة عاطل عن العمل.15

 16 شهادة معيل.16

 17 شكوى.17

 18 شهادة عدم ممانعة كهرباء.18

 19 شهادة عدم ممانعة تحويل اشتراك كهرباء.19

 20 شهادة أضرار.20

 21 شهادة مسافة )مواصالت(.21

 22  إيقاف معاملة.22

 23 طلب موقع عام.23

 24  ترخيص مبنى.24

 25  افادة بوجود تراخيص بناء.25

 26  شهادة مسكن.26

 27  إذن بناء.27

 28  إذن هدم.28

 29  إذن حفر حفرة امتصاصية )بئر صرف صحي(.29

 30  تنازل عن ملكية بناء او ترخيص.30

 31  صورة عن رخصة البناء.31

 32 ترخيص مزرعة.32

 33  اثبات حالة مبنى من ملف التنظيم.33

 34  افادة بعدم وجود تراخيص بناء.34

 35  التماس.35

 36  تقسيط رسوم الترخيص.36

 37  إعفاء رسوم تنظيم.37

 38  راض على قرار لجنة محليةاعت.38
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 39  استعالم عن أرض أو شارع.39

 40  تحديد مسار شارع.40

 41  اعتراض على مخطط تفصيلي.41

 42  صيانة شوارع.42

 43  تسوية شوارع.43

 44  رصف شوارع -تعبيد .44

 45  نقل عمود كهرباء.45

 46  تركيب شبكة إنارة.46

 47  تركيب فانوس إنارة.47

 48  صيانة فانوس إنارة.48

 49  الحصول على مواد بناء.49

 50  تفعيل دفعات اإلسمنت.50

 51  تركيب اشتراك مياه جديد.51

 52  اشتراك إعادة تفعيل.52

 53  نقل اشتراك مياه في نفس القسيمة.53

 54  نقل اشتراك مياه في قسيمة أخرى.54

 55  تنازل عن ملكية اشتراك مياه.55

 56  كشف على عداد مياه.56

 57  صيانة عداد مياه.57

 58  توقيف مؤقت الشتراك مياه.58

 59  تغيير عداد مياه.59

 60  مياه ناقل )خاص( عدم ممانعة من تمديد خط.60

 61  رخصة حرفة جديدة.61

 62  شهادة بعدم وجود حرفة.62

 63  تعديل بيانات ملف الحرف والصناعات.63

 64  استخراج رخصة حرفة بدل فاقد.64

 65  تغيير نوع الحرفة.65

 66  توقيف مؤقت لحرفة.66

 67  إعادة فتح ملف الحرف والصناعات.67

 68  تجديد حرفة.68

 69  إغالق حرفة.69

 70  شهادة بوجود حرفة.70

 71  وصناعاتإعفاء رسوم حرف .71

 72  إلغاء مخالفة مكرهة صحية.72


