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 المحتويات..
 23 المقدمة 
 اإلدارات المقدمة لمخدمة 

 االدارة العامة لمبترول
24-25 

 26 .خدمة الترخيص السنوي موزع غاز 
 27  خدمة موزع غاز جديد 
 02  دةخدمة إذن مبدئي ترخيص محطة جدي 
 00  خدمة إذن نيائي ترخيص محطة جديدة 
 00  خدمة فحص عينة بترول 
 01  خدمة إذن تصنيع صيريج نقل وقود 
 02 .خدمة إذن تصنيع صيريج تخزين وقود 
  03 خدمة طمبيات وقود وغاز 
                                     04 لضريبة األمالك العامة اإلدارة 
  05 نقل إرثخدمة 
  06 قيد استخراجخدمة 
 07 األصل لإلفادات تصديق شيادة طبق خدمة 
 02 األصل لممستندات تصديق صورة طبق خدمة 
  00 تغيير ممكيةخدمة 
  00 الذمة براءة و الطرف خموخدمة 
                                      01 العامة لموازم العامة اإلدارة 
 02 والمواد األثاث تسميم خدمة 
 03 لموزارات المحروقات تسميم دمةخ 
 04 لمحكومة مقرات استئجار خدمة 
                                       05 لمخزينة اإلدارة العامة 
 06 والمواطنين لمموردين شيكات تسميم خدمة 
 07 الضرائب لصالح لمشركات مقاصة عمل خدمة 
 12 والوزارات والشركات لممواطنين كشوفات عمل خدمة 
                                     10 اإلدارة العامة لمحسابات 
 ( مضافة ضريبة من ردية -ايرادات من ردية - اماناتخدمة رديات) 10 
  11 المقاصاتخدمة 
  12 لممتقاعدين طرف خموخدمة 
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                            13 لمرواتب العامة اإلدارة 
  14 ر موظف(غي-خلو طرف )موظفخدمة 
  15 تحويل من مستحقات لصالح البلديةخدمة 
  16 شيقل )كهرباء( 071إيقاف استقطاع خدمة 
 17 تحويل من المستحقات لصالح شركة الكيرباء حسب نسبة الراتب 
  22 الجامعات )حسب االتفاقيات الموقعة بين وزارة المالية و الجامعات(خدمة 
  20 %32من المتأخرات بنسبة  ضرسوم كلية فلسطين للتمريخصم خدمة 
  20 رسوم المجلس الفلسطيني الطبيخدمة 
  21 استالم وادخال ملفات المتقاعدين )مدنيين+ عسكريين(خدمة 
                              22 المضافة القيمة لضريبة العامة االدارة 
  23 )فردى( فتح ممف ضريبيخدمة 
 24 فتح ممف ضريبي لشركة اجنبية خدمة 
 25 فتح ممف ضريبي لشركة عادية او شركة مساىمة    خدمة 
 26   فتح ممف ضريبي لشركة أو مؤسسة غير ربحية خدمة 
 27 ( فتح ممف مشتغل معفي )المؤسسات والجمعيات الخيرية خدمة 
 32  تجميد ممف   خدمة 
 30 إغالق الممف خدمة 
  30 متابعة السياراتخدمة 
  31 خمو طرفخدمة 
  32 مو طرف لمطابو  خخدمة 
  34-33 االرجاع النقدي  خدمة 
                             35 لتكنولوجيا المعمومات العامة االدارة 
 36 استعالم قسيمة الراتب خدمة 
 37 االستعالم عن المتأخرات خدمة 
 42 تفاصيل حركة المتأخرات خدمة 
 40 تسديد الرسوم الجامعية خدمة 
 40 العطاءات والمناقصات استعالم عن خدمة 
                          41 اإلدارة العامة لمجمارك والمكوس 
  42 ترخيص السيارات المستوردة الجديدةخدمة 

  43 ترخيص السيارات المستعممة المستوردةخدمة 

  44 تحويل استخدام السيارة من عمومي الى مالكي )خصوصي(خدمة 

  45 المعفاةفك قيد جمركي لمسيارات خدمة 
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  46 شطب السيارةخدمة 

  47 ترخيص الدراجات النارية المستوردة عن طريق مصرخدمة 

  52 التخميص عمى الطرود البريديةخدمة 

  50 إعفاء وكالة األمم المتحدةخدمة 

  50 إعفاءات البمدياتخدمة 

  51 إعفاء الجمعياتخدمة 

  52 إصدار شيادة منشاخدمة 

  53 رخصة تجارة تبغخدمة 

  54 تجديد رخصة تجارة تبغخدمة 

  56-55 ألول مرة إذان استيراد سجائرخدمة 

  57 التخميص الجمركي عمى البضائعخدمة 

  62 أمانات المسافرينخدمة 

  60 اعفاء المعاقين والمركبات الدبموماسيةخدمة 

 60 اعفاء االغراض الشخصية واليدايا خدمة 

 61 التخميص الجمركي عمى البضائع خدمة 

 62 االستعالم عن الحجوزات خدمة 

 63 منح شيادة مخمص جمركى خدمة 

 64 التخميص الجمركي عمى البضائع خدمة 
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 المقدمة:
فيييييييي اطييييييييار سيييييييعي وزارة المالييييييييية نحييييييييو تطيييييييوير جييييييييودة الخيييييييدمات المقدميييييييية لمجميييييييييور 

طيييييييياراً منظميييييييياً عمييييييييدت الييييييييوزارة إلييييييييى اصييييييييدار دليييييييييل اجييييييييراءات الخييييييييدمات الييييييييذي يع ييييييييد ا
تقيييييييدميا اليييييييوزارة فيييييييي العدييييييييد مييييييين المجييييييياالت  التيييييييييتنييييييياول مجموعييييييية مييييييين الخيييييييدمات 

 المتعمقة بعمل الوزارة.

ىيييييييذا اليييييييدليل لتسيييييييييل االجيييييييراءات المطموبييييييية لمحصيييييييول  إلنشييييييياءوقيييييييد دعيييييييت الحاجييييييية 
 عمى ىذه الخدمات وفق االصول والنظم المتبعة في الوزارة.

جمييييييييييور وطيييييييييالبي الخيييييييييدمات بماىيييييييييية كميييييييييا يسييييييييياعد ىيييييييييذا اليييييييييدليل عميييييييييى توعيييييييييية ال
داراتيييييييييا وشييييييييرح االجييييييييراءات والشييييييييروط التييييييييي إالخييييييييدمات المقدميييييييية ميييييييين الييييييييوزارة عبيييييييير 
 يجب استيفاؤىا لمحصول عمى ىذه الخدمات .

دارات جييييييييييداً إلنجييييييييياح ىيييييييييذا اليييييييييدليل ليسييييييييياعد الميييييييييواطن عميييييييييى وقيييييييييد بيييييييييذلت كافييييييييية اإل
اإلداري وتقويييييييييية معرفيييييييية االجييييييييراءات المطموبيييييييية بأقييييييييل وقييييييييت وجيييييييييد وتطييييييييويراً ليييييييي داء 

العالقييييييييية وتطويرىيييييييييا بيييييييييين اليييييييييوزارة والميييييييييواطن وتأميييييييييل وزارة الماليييييييييية أن يكيييييييييون ىيييييييييذا 
 الدليل منيجًا لضبط وتطوير االجراءات وتسييميا.
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اإلدارة العامت للبرتول
 

 
 الترخيص السنوي موزع غاز

 موزع غاز جديد

 ترخيص محطة جديدةإذن مبدئي 

 إذن نيائي ترخيص محطة جديدة

 فحص عينة بترول

 إذن تصنيع صيريج نقل وقود

 إذن تصنيع صيريج تخزين وقود

 طمبيات وقود وغاز
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 02020202تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                          2020  قم اإلجراء:قم اإلجراء:ر ر 

 

 

 

 الغاز موزعو :الخدمةيدة من الجية المستف

 الشفاء مستشفى بجوار - غزة - لمبترول العامة اإلدارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 اإللكتروني وزارة المالية موقع-2         اإلدارة مقر-1 :قنوات تقديم الخدمة

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 عمى الخدمة: متطمبات وشروط الحصول
 معتمد غاز موزع يكون أن -1

 :الوثائق والمستندات المطموبة

 .وسموك سير حسن شيادة -1

 .ليا التابع المحطة موافقة -2

 .الرسوم دفع وصل -3

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 في اإلدارة. التراخيص قسم لدى المعاممة فتح -1

 .البريد بنك في رسوم دفع -2

 .الرخصة تسميم -3

 

 

 شيكل 222:  لمخدمة الرسوم المقررة يوم واحد :الخدمة إلنجاززم متوسط الوقت الال 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة -لمبترول  العامة اإلدارة :الجية المختصة باالستفسار بنك في تدفع

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 الموزعين قناة - التميغرام برنامج :بالخدمة شعاراإل طريق

 الموزعين قناة
 

 الخدمةاسم 

 غاز موزع السنوي الترخيص
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 02020202تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              2020  رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

  

 المواطنونغاز جديد  موزعو :الخدمةالجية المستفيدة من 

 الشفاء تشفىمس بجوار - غزة - لمبترول العامة اإلدارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 اإللكتروني وزارة المالية موقع-2         اإلدارة مقر-1 :قنوات تقديم الخدمة

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 عام. 52 – 21 بين يتراوح عمره-2.                                حكومي موظف يكون أال -1    

 .وسيارة مخزن ويممك مدني، دفاع دورة عمى حاصل-3    
 :الوثائق والمستندات المطموبة

 .معتمدة غاز محطة من استيعاب -2.                       وسموك سير حسن شيادة-1

 .حكومي موظف كونو عدم اثبات -4.                             الرسوم دفع وصل -3

 .المينة شروطب بااللتزام عدلي تعيد -5

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 في اإلدارة. التراخيص قسم لدى المعاممة فتح -4

 .البريد بنك في رسوم دفع -5

 .الرخصة تسميم -6

 

 

 شيكل 322:  لمخدمة الرسوم المقررة ثالثة ايام :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .والتراخيص الفنية الشؤون دائرة -لمبترول  العامة اإلدارة :الجية المختصة باالستفسار بنك في تدفع

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .الموزعين قناة -التميغرام  برنامج :بالخدمة شعاراإل طريق

 الموزعين قناة

 الخدمةاسم 

 جديد غاز موزع
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  صدار:صدار:تاريخ اإلتاريخ اإل                                                                                                              2121  رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:
02020202 

 

 

 

 المواطنون الخدمة:الجية المستفيدة من 

 الشفاء مستشفى بجوار - غزة -لمبترول  العامة اإلدارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 اإللكتروني موقع وزارة المالية-2اإلدارة          مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
يداع مساحي، إفراز -1      .المبدئي المركزية المجنة قرار -2     .               المحطة وا 
نشائية، ىندسية خرائط  -4                  .المدني الدفاع من مبدئية موافقة -3      .الخاصة المحطة وخرائط وا 
 .إيجار أو يةممك وشياد جدوى، دراسة -5    

 :الوثائق والمستندات المطموبة

 .المبدئي المركزية المجنة قرار -2.                       وسموك سير حسن شيادة -1

نشائي ىندسية خرائط -4       .    إيجار أو ممكية وشياد جدوى، دراسة -3                        .الخاصة المحطة وخرائط وا 

  :الخدمة إجراءات الحصول عمى

 .المحطة عن الميداني الكشف -2         .والتراخيص الفنية الشؤون دائرة المعاممة فتح -1

 .            محطة إلنشاء مبدئي إذن عمى الحصول -4.                       الرسوم دفع آلية عمى االتفاق -3

ستة  :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 
 أشير

 واحدة لمرة وقود محطة ترخيص رسوملمخدمة:   الرسوم المقررة
 .غاز دوالر 52222 ،وقود دوالر 12222

 .والتراخيص الفنية الشؤون دائرة -لمبترول  العامة اإلدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .المحطات قناة -يغرام التم برنامج :بالخدمة اإلشعار طريق

 الموزعين قناة
 

 الخدمةاسم 

 جديدة محطة ترخيص دئيمب إذن
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  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              2222  رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:
02020202 

 

 

 

 المواطنون الخدمة:الجية المستفيدة من 

 ءالشفا مستشفى بجوار - غزة -لمبترول  العامة اإلدارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 اإللكتروني موقع وزارة المالية-2اإلدارة          مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .النيائي المدني الدفاع قرار -2     .               النيائي المركزية المجنة قرار -1    
                   .النيائية مديةالب رخصة -3    

 :الوثائق والمستندات المطموبة

 .النيائي المدني الدفاع قرار -2.                       النيائي المركزية المجنة قرار -1

   .                     النيائية البمدية رخصة -3
  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .المحطة عن الميداني الكشف -2         .والتراخيص الفنية الشؤون دائرة المعاممة فتح -1

 .                      الرسوم تسديد -3

  :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 أسبوع

 واحدة لمرة محطة ترخيص رسوملمخدمة:   الرسوم المقررة
 .غاز دوالر 52222 دوالر، 12222 وقود

 .والتراخيص الفنية الشؤون دائرة -لمبترول  العامة ةاإلدار  :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .المحطات قناة -التميغرام  برنامج :بالخدمة اإلشعار طريق

 الموزعين قناة
 

 

 الخدمةاسم 

 جديدة محطة ترخيص نيائي إذن
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  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              2323  رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:
02020202 

 

 

 

 أو المحطات المؤسسات أو المواطنون  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 المحطات أو

 

 الشفاء مستشفى بجوار - غزة -لمبترول  العامة اإلدارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 نياإللكترو  موقع وزارة المالية-2اإلدارة          مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
     .               عينة فحص طمب -1    

 :الوثائق والمستندات المطموبة

 .المطموبة الرسوم دفع -2.                       وقود عينة فحص طمب -1

            .            النيائية البمدية رخصة -3
  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .العينة فحص إجراء -2         .والتراخيص الفنية الشؤون دائرة المعاممة فتح -1

 .                      العينة نتيجة تسميم -3

 . شيكل 222 رسوملمخدمة:   الرسوم المقررة يومان :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .والتراخيص الفنية الشؤون دائرة -لمبترول  العامة اإلدارة :صة باالستفسارالجية المخت 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

  - :بالخدمة اإلشعار طريق

 الموزعين قناة
 

 

 

 الخدمةاسم 

 بترول عينة فحص
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  إلصدار:إلصدار:تاريخ اتاريخ ا                                                                                                              2424  رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:
02020202 

 

 

 

 المحطات أصحاب:  الخدمةالجية المستفيدة من 

 المحطات أو

 

 الشفاء مستشفى بجوار - غزة -لمبترول  العامة اإلدارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 اإللكتروني موقع وزارة المالية-2اإلدارة          مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 لموقع اإللكترونيا
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
     .               صيريج تصنيع إذن عمى الحصول طمب -1    

 :الوثائق والمستندات المطموبة

 .المواصالت وزارة موافقة -2.                       لمصيريج اليندسية المخططات -1

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .اليندسية المخططات فحص -2.              والتراخيص الفنية الشؤون دائرة المعاممة حفت -1

 .                      بعد الصيريج بمعايرة مشروط مبدئي تصنيع إذن منح -3

  -لمخدمة:   الرسوم المقررة يوم واحد :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .والتراخيص الفنية الشؤون دائرة -لمبترول  العامة ارةاإلد :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

  - :بالخدمة اإلشعار طريق

 الموزعين قناة
 

 

 

 الخدمةاسم 

 وقود نقل صيريج تصنيع إذن
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              2525رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 المحطات أصحاب  الخدمة:ية المستفيدة من الج

 المحطات أصحاب

 المحطات أو

 

 الشفاء مستشفى بجوار - غزة -لمبترول  العامة اإلدارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 اإللكتروني موقع وزارة المالية-2اإلدارة          مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 اإللكتروني الموقع
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 صيريج.                    تصنيع إذن عمى الحصول طمب -1    

 :الوثائق والمستندات المطموبة

 المدني. الدفاع وزارة موافقة -2لمصيريج.                        اليندسية المخططات -1

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 اليندسية. المخططات فحص -2والتراخيص.               الفنية الشؤون دائرة المعاممة فتح -1

 دفنو.                       قبل الصيريج بمعايرة مشروط مبدئي تصنيع إذن منح -3

  -لمخدمة:   الرسوم المقررة يوم واحد :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .والتراخيص الفنية الشؤون دائرة -لمبترول  العامة اإلدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

  - :بالخدمة اإلشعار طريق

 الموزعين قناة
 

 

 

 الخدمةاسم 

 وقود تخزين صيريج تصنيع إذن
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              2626رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 المحطات أصحاب  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 المحطات أصحاب وقود  

 المحطات أو

 

 الشفاء مستشفى بجوار - غزة -لمبترول  العامة اإلدارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 اإللكتروني موقع وزارة المالية-2اإلدارة          مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 بالمحروقات.                    بالعمل ليا مرخص شركة تكون ان -1    

 :الوثائق والمستندات المطموبة

 شيكات.                       ،حواالت، طمبيات -1

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

              شيكات. تسميم تحويل عاراش ارسال طمبية عمل -1

  -لمخدمة:   الرسوم المقررة يوم واحد :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .والتراخيص الفنية الشؤون دائرة -لمبترول  العامة اإلدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .sms التميغرام رسائل برنامج :بالخدمة اإلشعار يقطر 

  

 

 

 

 

 الخدمةاسم 

 وغاز وقود طمبيات
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اإلدارة
 

العامت
 

لضريبت
 

األمالك
 

 نقل إرث

 قيد استخراج

 تغيير ممكية

 الذمة براءة و الطرف خمو

 األصل لإلفادات تصديق شيادة طبق

 األصل لممستندات تصديق صورة طبق
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              2727رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 المواطنين  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات أصحاب وقود  

 المحطات أو

 

بجوار سمطة -الشفاء مستشفى جنوب- غزة -األمالك لضريبة العامة اإلدارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 الطاقة.

 اإلدارة.          مقر-1وات تقدم الخدمة: قن

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .                   (دوري وكيل او خاص أو عام وكيل أو وريث) مباشرة عالقة صاحب يكون أن -1    

 :الوثائق والمستندات المطموبة

    حصر إرث أصمي أو مصدق طبق األصل. -2.                   صيةشخ ىوية صورة -1

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 دفع الرسوم. -2.                        الخدمة موظف لدى المعاممة فتح -1

 شيكل 122لمخدمة:   الرسوم المقررة أسبوع :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .األمالك لضريبة العامة اإلدارة :تفسارالجية المختصة باالس 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .SMSرسالة :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 

 الخدمةاسم 

 إرث نقل
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              0202رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 المواطنين  مة:الخدالجية المستفيدة من 

 

 المحطات أصحاب وقود  

 المحطات أو

 

بجوار سمطة -الشفاء مستشفى جنوب- غزة -األمالك لضريبة العامة اإلدارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 الطاقة.

 اإلدارة.          مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 ت وشروط الحصول عمى الخدمة:متطمبا
 .                   (دوري وكيل او خاص أو عام وكيل أو وريث) مباشرة عالقة صاحب يكون أن -1    

 :الوثائق والمستندات المطموبة

 .وفاة شيادة أو وريث كان حالة في إرث حصر-2                            شخصية ىوية صورة -1

  :الخدمة إجراءات الحصول عمى

 دفع رسوم. -2.             الخدمة موظف لدى المعاممة فتح -1

 شيكل 92لمخدمة:   الرسوم المقررة يوم واحد :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .األمالك لضريبة العامة اإلدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 التراخيصو  الفنية الشؤون دائرة 

 .SMSرسالة :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 

 

 الخدمةاسم 

 قيد استخراج
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              0000رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 

 المواطنين  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات أصحاب وقود  

 المحطات أو

 

بجوار سمطة -الشفاء مستشفى جنوب- غزة -األمالك لضريبة العامة دارةاإل مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 الطاقة.

 اإلدارة.          مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .                   (دوري يلوك او خاص أو عام وكيل أو وريث) مباشرة عالقة صاحب يكون أن -1    

 :الوثائق والمستندات المطموبة

 .                           اإلدارة عن صادرة أصمية حديثة إفادة -1

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .الرسوم دفع-2.                          الخدمة موظف لدى المعاممة فتح -1

 شيكل 22لمخدمة:   الرسوم المقررة ساعة ربع :دمةالخ إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .األمالك لضريبة العامة اإلدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .SMSرسالة :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 

 

 الخدمةاسم 
 لإلفادات األصل طبق ادةشي تصديق
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              0000رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 المحاكم  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

بجوار سمطة -الشفاء مستشفى جنوب- غزة -األمالك العامة لضريبة اإلدارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 الطاقة.

 ارة.         اإلد مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .لإلدارة الحكومية المؤسسات أو المحاكم من موجة كتاب -1    

 - :الوثائق والمستندات المطموبة

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .لإلدارة موجة كتاب-1

 شيكل 22لمخدمة:   الرسوم المقررة يومان :الخدمة ازإلنجمتوسط الوقت الالزم 

 .األمالك لضريبة العامة اإلدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .SMSرسالة :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 

 

 

 الخدمةاسم 
 لممستندات األصل طبق صورة تصديق
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              0101رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 المواطنين  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

بجوار سمطة -الشفاء مستشفى جنوب- غزة -األمالك العامة لضريبة اإلدارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 الطاقة.

 اإلدارة.          رمق-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .(بائع أو مشتري)بصفتو مباشر بشكل العالقة صاحب يكون أن -1    

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 .        لممشتري البيع عقد-3اليوية.        صورة-2طمب.               تقديم-1

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .2عدد شيود و والمشتري البائع حضور -2شيكل رسوم تخمين.                             222دفع  -1

 .التخمين سعر عمى بناءً  األرض ثمن من%  1 دفع -3

 .اإلدارة موظف بحضور الداخمي البيع عقد عمى التوقيع -4        

 سعر عمى بناءً  األرض قيمة من%  1لمخدمة:   الرسوم المقررة أسبوع :الخدمة إلنجاززم متوسط الوقت الال 
 المجنة. تخمين

 .األمالك لضريبة العامة اإلدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .SMSرسالة :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 الخدمةاسم 
 ممكية تغيير
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              0202اإلجراء:اإلجراء:رقم رقم 

 

 

 

 والمؤسسات. والشركات المواطنين  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

بجوار سمطة -الشفاء مستشفى وبجن- غزة -األمالك العامة لضريبة اإلدارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 الطاقة.

 اإلدارة.          مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .(دوري وكيل او خاص أو عام وكيل أو وريث)مباشرة عالقة صاحب يكون أن -1    

  :بةالوثائق والمستندات المطمو 

 .المرخص المشتغل رقم أو المؤسسة صاحب أو المواطن ىوية صورة-2طمب.               تقديم-1

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .الطمب عمى التوقيع-1      

 شيكل 27لمخدمة:   الرسوم المقررة أسبوع :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .األمالك لضريبة لعامةا اإلدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .SMSرسالة :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 

 الخدمةاسم 
 الذمة براءة و الطرف خمو
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اإلدارة
 

العامت
 

للوازم
 

العامت
 والمواد األثاث تسميم 

 لموزارات المحروقات تسميم

 لمحكومة مقرات استئجار
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 02002077  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              0303ء:ء:رقم اإلجرارقم اإلجرا

 

 

 

 .الحكومية والمؤسسات الوزارات  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .ارسف محطة بجوار - اليواء تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 .         الوزارة مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .معتمد مندوب وجود -1    

  :الوثائق والمستندات المطموبة

خراج ادخال مستند-2.              الطالبة الوزارة ختم-1  .مختوم وا 

  :الحصول عمى الخدمةإجراءات 

 .سعر عرض او العطاء عمى الشراء-2.                 الطالبة الجية كتاب-1      

 الوكيل من المعتمدة االستالم لجنة خالل من الطالبة لمجية األثاث تسميم-4.         معتمدة بمجنة األثاث استالم-3      

 مجاناً لمخدمة:   الرسوم المقررة اليوم بنفس :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .العامة المخازن - العامة الموازم :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 مكاتبات -4ىاتفى      اتصال -Sms      3 -2مباشر.    حضور-1 :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 الخدمةاسم 
 والمواد األثاث تسميم
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              0404رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 

 .الحكومية والمؤسسات الوزارات  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار - اليواء تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 .         الوزارة مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .معتمد مندوب وجود -2.                      الوزارة ختم-1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 .المحروقات استالم مستند-1

  :صول عمى الخدمةإجراءات الح

 .لمتسميم وتجييزىا وفرزىا بوناتالكا ختم-2.                 فيو كشف وعمل وزارة لكل االحتياج تحديد-1      

 .السنوي العطاء حسب المعتمدة البترول شركة من الكابونات استالم-3      

 .المعتمد الكشف حسب بوناتالكا الوزارات تسميم-4      

               :الخدمة إلنجازالالزم متوسط الوقت  
 شير كل بداية

 مجاناً لمخدمة:   الرسوم المقررة

 .العامة المخازن - العامة الموازم :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 مكاتبات -4ىاتفي      اتصال -Sms      3 -2مباشر.    حضور-1 :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 الخدمةاسم 
 لموزارات المحروقات تسميم
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              0505رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 .وزاراتال  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار - اليواء لت - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 .         الوزارة مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .معتمد مندوب -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 .الوكيل من معتمد الطالبة الجية من مكاتبات -1

  :ات الحصول عمى الخدمةإجراء

 .الطالبة لمجية المرصودة الميزانية من التأكد -2.               الوزارة وكيل من معتمد الطالبة الجية من كتاب -1      

 .المطموبة المواصفات حسب عقار عن البحث إجراءات لبدء الطالبة الجية مع التواصل -3      

 .القانونية الدائرة مع بالتعاون العقود عملو  العقار صاحب مع االتفاق -4      

 مجاناً لمخدمة:   الرسوم المقررة               يومين خالل :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم  

 .الفني والدعم المجان متابعة - العامة الموازم :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص يةالفن الشؤون دائرة 

 - :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 الخدمةاسم 
 ةلمحكوم مقرات استئجار
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اإلدارة
 

العامت
 

للخسينت
 والمواطنين لمموردين شيكات تسميم 

 الضرائب لصالح لمشركات مقاصة عمل

 والوزارات والشركات لممواطنين كشوفات عمل
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              0606رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 .والوزارات والشركات المواطنين  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار - اليواء تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 .         الوزارة مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 لموقع اإللكترونيا

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .بنفسو الشيك صاحب حضور -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 .وجد ان والختم اليوية -1       

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .لممستفيد الوزارة عمى مالي مستحق وجود -1      

 مجاناً لمخدمة:   الرسوم المقررة يوم واحد               :الخدمة إلنجازالوقت الالزم  متوسط

 .النقدية دائرة - الخزينة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .ىاتفي اتصال :بالخدمة اإلشعار طريق

   

  

  

 الخدمةاسم 
 والمواطنين موردينلم شيكات تسميم
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              0707رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 .الشركات  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار - اليواء تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 .         الوزارة مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .الدفع وصل مع عمييم بالمستحق الضريبية الدوائر من كتاب تقديم -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 الختم. -2المقاصة     قيد مالي من اإلدارة العامة لمحسابات بتنفيذ -1        

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .لممستفيد الوزارة عمى مالي مستحق وجود -1      

 مجاناً لمخدمة:   الرسوم المقررة يوم واحد               :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم     

 .النقدية دائرة - الخزينة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية نالشؤو دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .االيرادية الدوائر الى المعاممة ارسال :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 

 الخدمةاسم 
 الضرائب لصالح لمشركات مقاصة عمل
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                            0202رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 .والوزارات والشركات المواطنين  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار - اليواء تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 .         الوزارة مقر-1قنوات تقدم الخدمة: 

 الموقع اإللكتروني

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 من ينوب عنو. او بنفسو المستفيد حضور -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 .وجد ان والختم اليوية -1        

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .لممستفيد الوزارة عمى مالي مستحق وجود -1         

 مجاناً لمخدمة:   مقررةالرسوم ال يوم واحد               :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .النقدية دائرة - الخزينة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 المستفيد. حضور :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 

 الخدمةاسم 
 والوزارات والشركات لممواطنين كشوفات عمل
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اإلدارة
 

العامت
 

للحساباث
 مضافة ريبةض من ردية -ايرادات من ردية - امانات من ردية 

 المقاصات

 لممتقاعدين طرف خمو
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                          0000رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 .مواطنينال و شركاتالو  وزاراتال  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار - اليواء تل - غزة -المالية وزارة مقر :فروع تقديم الخدمة أماكن وعناوين

   .االيرادات دائرة -2    .       المالية وزارة-1قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .ووكيم او نفسو الشخص حضور -3.     الشركة مندوب -2.     الوزارة مندوب -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 .الدفع ايصال- الرواتب سند-المستفيد ىوية- الوكيل موافقة -2.    ىوية صورة -1        

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .الردية اعتماد- المعاممة تدقيق - ردية عمل-المعاممة دراسة -1         

 .رسوم بدونلمخدمة:   الرسوم المقررة عةسا نصف :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .الحسابات :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .ىاتفي اتصال :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 

 الخدمةاسم 
 ردييييييات

 (مضافة ضريبة - ايرادات – امانات)
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 02020202  صدار:صدار:تاريخ اإلتاريخ اإل                                                                                                          0000رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 .والوزارات والشركات المواطنين  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار - اليواء تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 .         االيرادات دائرة-2                       المالية وزارة  -1قنوات تقدم الخدمة: 

 

 الموقع اإللكتروني
 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .البمدية مندوب -2.     الوزارة مندوب -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 .الوكيل موافقة -3.     العالقة ذات الوزارة موافقة -2.    البمدية من كتاب -1        

  :الحصول عمى الخدمةإجراءات 

 .المقاصة اعتماد- المقاصة تدقيق- مقاصة عمل- المعاممة دراسة -1         

 .رسوم بدونلمخدمة:   الرسوم المقررة ساعة نصف :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .الحسابات :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص يةالفن الشؤون دائرة 

 .بالمندوب ىاتفي اتصال :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 

 الخدمةاسم 
 المقاصات
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                          0101رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 .الُمتقاعدين الموظفين  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار - اليواء تل - غزة -المالية وزارة مقر :وع تقديم الخدمةأماكن وعناوين فر 

          .   المالية وزارة-1قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .وكيمو او نفسو الموظف حضور -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 .ىوية صورة -1        

  :الحصول عمى الخدمةإجراءات 

 .الطرف خمو ختم - النظام عمى فحص -1         

 رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة ساعة نصف :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .الحسابات :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .نفسو الشخص حضور :الخدمةب اإلشعار طريق

  

 

 

 

 الخدمةاسم 
 لممتقاعدين طرف خمو
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اإلدارة
 

العامت
 

للرواتب
 

 غير موظف(-خمو طرف )موظف

 تحويل من مستحقات لصالح البمدية

 شيقل )كيرباء( 052إيقاف استقطاع 

 الجامعات )حسب االتفاقيات الموقعة بين وزارة المالية و الجامعات(

 حسب نسبة الراتب تحويل من المستحقات لصالح شركة الكيرباء

 رسوم كمية فمسطين لمتمريض

 رسوم المجمس الفمسطيني الطبي

 صرف المستحق لممستفيدين )المحاكم النظامية والشرعية (

 استالم وادخال ممفات المتقاعدين )مدنيين+ عسكريين(
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 02020202  إلصدار:إلصدار:تاريخ اتاريخ ا                                                                                                          0202رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 

 .ينالمواطن  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار - اليوا تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

    اإلدارة العامة لمرواتب و التقاعد          المالية وزارة  -1قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 أو من ينوب عنو نفسو الشخص -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة

  اليوية بطاقة -1        

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 او من ينوب عنو  نفسو المواطن حضور -1         

خالل خمس  :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 
 قدقائ

 رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة

 . دائرة المراجعاتالرواتب :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 الخدمةاسم 
 (فموظ غير-موظف) طرف خمو
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 02020202  إلصدار:إلصدار:تاريخ اتاريخ ا                                                                                                          0303رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 

  نفسو او األقارب من الدرجة األولى او الثانية الموظف الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار -اليوا تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

          .   المالية وزارة-1قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 حضور الموظف نفسو إلي وزارة المالية )اإلدارة العامة لمرواتب والتقاعد(

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 .المالية وزارة إقرار تعبئة،  البمدية فاتورة،  البمدية من الخصم طمب -1        

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .المطموبة الوثائق واحضار لوزارة المالية  نفسو الموظف حضور -1         

 رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة يوم.  :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 دائرة المراجعات .الرواتب :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 استمارة راتب الموظف  - :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 الخدمةاسم 
 البمدية لصالح مستحقات من تحويل
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                          0404رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

  

 .الموظفين: الخدمة من المستفيدة الجية

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار -اليوا تل - غزة -لماليةا وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

      )االدارة العامة لمرواتب والتقاعد(. المالية وزارة-1قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 حضور الموظف نفسو إلى وزارة المالية )االدارة العامة لمرواتب والتقاعد(. -1        

  :مطموبةالوثائق والمستندات ال

 فاتورة كيرباء ، سداد آلي أو مسبق الدفع أو مسدد  -1        

 مالحظة / اذا كان الموظف مستأجر يجب عميو إحضار عقد ايجار و حمف يمين و فاتورة الكيرباء يجب أن تكون

 مسدد او مسبق دفع او سداد آلي

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 المالية  عمى وزارة الموظف حضور -1         

 رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة يومين  :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .دائرة المراجعات .الرواتب :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق

 

 الخدمةاسم 
 شيقل 052إيقاف استقطاع 
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                          0505رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 الموظف نفسو واألقارب من الدرجة األولي.  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار - اليوا تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

          .   )االدارة العامة لمرواتب والتقاعد( المالية وزارة-1وات تقدم الخدمة: قن

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 حضور الموظف نفسو إلى وزارة المالية . -1         

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 الشركة ليتم الخصم عنيم .  cdم في إرسال شركة الكيرباء اسم الموظفين المراد الخصم عني -1        

 مالحظة / يجب عمى الموظف المستأجر إحضار حمف يمين و عقد إيجار و التوقيع عمى إقرار بالخصم داخل وزارة المالية

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 لشركة الكيرباء لتعبئة استبان خاصة بالشركة. الموظف حضور -1         

  :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

  ترسل الشركة كل ثالث شيور مرة 

 تنفيذ المعاممة داخل وزارة المالية خالل اسبوع  

 رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة

 
 .الرواتب :الجية المختصة باالستفسار

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق

   

 تحويل من المستحقات 
 لصالح شركة الكيرباء )حسب نسبة الراتب (
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                        0606م اإلجراء:م اإلجراء:رقرق

 

 

 

 االبنة. -االبن –األم  -األب -األخت -األخ-الموظف نفسو الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 الحاسوب الحكومي  :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

          .   موقع وزارة المالية المالية وزارة-1ات تقدم الخدمة: قنو 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .المعاممة صاحب -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 الدخول عمى موقع وزارة المالية وتعبئة الطمب.  -1        

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 لحاسوب الحكومي ا  -1         

اسبوع من  :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 
 تقديم الطمب عمى الموقع. 

 رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة

 
 .الرواتب :الجية المختصة باالستفسار

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق

  

  

  

  

 الخدمةاسم 
)حسب االتفاقيات الموقعة بين الجامعات

  وزارة المالية والجامعات(
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                        0707جراء:جراء:رقم اإلرقم اإل

 

 

 

 ، االبنة، الزوج، الزوجة.االبن نفسو، الموظف الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار -اليوا تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

          .   المالية وزارة-1قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .المعاممة صاحب -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 .المبمغ بخصم لمتمريض فمسطين كمية من كتاب-1        

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .المالية بوزارة الطمب وتعبئة لمتمريض فمسطين كمية من افادة -1         

 رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة يوم.  :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .الرواتب :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .خصم في استمارة الراتبظيور ال :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

  

 الخدمةاسم 
من  لمتمريض فمسطين كمية رسومخصم 

 %32المتأخرات بنسبة 



  الخدمات جراءاتإدليل                                                                                                         وزارة المالية

42 

 

 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                        1212رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 .الموظف الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار - اليوا تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

          .   المالية وزارة-1قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .المعاممة صاحب -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 .المبمغ بخصم الفمسطيني الطبي مجمس من كتاب-1        

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .الفمسطيني الطبي مجمس خالل من الطمب تقديم المستحقات من االخرى% 52 و الرسوم قيمة من% 52 دفع -1     

 رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة يوم.  :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .الرواتب :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 صوالتراخي الفنية الشؤون دائرة 

 .ظيور الخصم في استمارة الراتب :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

  

 الخدمةاسم 
 الطبي الفمسطيني المجمس رسوم
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                        1010قم اإلجراء:قم اإلجراء:ر ر 

 

 

 

 .المتقاعدين الموظفين الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار -اليوا تل - غزة -المالية وزارة مقر :يم الخدمةأماكن وعناوين فروع تقد

          .   المالية وزارة-1قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 حضور الموظف نفسو او وكيمو. -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة

 خدمة لمموظفالتأكد من وصول ممف نياية ال -1         

 تعبئة النماذج الالزمة بصرف الراتب التقاعدي. -2

 احضار المستندات الالزمة من حصر أرث + حجة وصاية + وكالة .... إلخ. -3

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 الموظف نفسو أو الوكيل. -1

 رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة يوم.  :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .الرواتب :ة المختصة باالستفسارالجي 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 الخدمةاسم 
 (عسكريين+مدنيين) المتقاعدين ممفات وادخال استالم
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االدارة
 

العامت
 

لضريبت
 

القيمت
 

املضافت
 

 )فردى( فتح ممف ضريبي

 فتح ممف ضريبي لشركة اجنبية

   فتح ممف ضريبي لشركة عادية او شركة مساىمة

 فتح ممف ضريبي لشركة أو مؤسسة غير ربحية

 ( فتح ممف مشتغل معفي )المؤسسات والجمعيات الخيرية

 تجميد ممف

 إغالق الممف

 متابعة السيارات

 خمو طرف

 خمو طرف لمطابو  

 الفاتورة الصفرية والمعفاة  

 االرجاع النقدي  
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                         1100رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 ومشتغمين. مكمفين الخدمة:الجية المستفيدة من 
 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 األقصى. جامعة بجوار اليوا، تل -غزة- االيرادات مجمع مقر -1 :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 مقر شركة الكيرباء سابقا.–دوار بنى سييال  – خانيونس -خانيونس مكتب مقر -2                                   

 زمو. دوار - الشمال -الشمال مكتب مقر - 3                                  
 اإليرادات.             مجمع-1: قنوات تقدم الخدمة 

 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 عنو. وكيل أو - المكمف -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة
 .صورة الهوية -4.    صورة عن السجل التجاري-3.     صورة عن رخصة البلدية -2.       طلب فتح ملف-1

 عدم حضور المكلف.توكيل المحاسب في حال  -6.           عقد اإليجار أو عنوان الملك ورقم التلفون -5

 لخدمة: إجراءات الحصول عمى ا
 .التأكد من عدم وجود قضية أو ديون عمي أقارب من الدرجة األولي لطالب التسجيل -1
 تعبئة نماذج التسجيل االلكتروني. -2
 إعطاء المشتغل تصريح التسجيل. -3
 إعطاء المشتغل نموذج استالم وتعيد )مسك حسابات نظامية(. -4
رساليات. -5  إعطاء المشتغل تصريح بطباعة فواتير وا 
 .ريوم من انتياء الشي 15خالل  لممف في الشير األول من فتحوالمحاسبة عمى ا -6

 .رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة دقيقة.  15 :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .المضافة القيمة لضريبة -العامة االدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق

   

 الخدمةاسم 
 )فردى(ضريبي ممف فتح
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                         1111رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 ومشتغمين. مكمفين الخدمة:الجية المستفيدة من 
 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 األقصى. جامعة بجوار اليوا، تل -غزة- راداتاالي مجمع مقر -1 :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 مقر شركة الكيرباء سابقا.–دوار بنى سييال  – خانيونس -خانيونس مكتب مقر -2                                   
 زمو. دوار - الشمال -الشمال مكتب مقر - 3                                  

 ادات.            اإلير  مجمع-1: قنوات تقدم الخدمة 

 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 عنو. وكيل أو - المكمف -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة
 .ختم الشركة -4.    كشف حساب البنك -3.     األوراق الثبوتية لمشركة -2.       طلب فتح ملف-1

 .عنوان الشركة او )عقد اإليجار( -6.           كتاب بالمفوض عن الشركة بالتوقيع -5

 إجراءات الحصول عمى الخدمة: 
 .تعبئة نماذج التسجيل. -1
 إعطاء المشتغل تصريح التسجيل. -2
 إعطاء المشتغل نموذج استالم وتعيد. -3
رساليات.  -4  إعطاء المشتغل تصريح بطباعة فواتير وا 

 ر.تقديم المشتغل الكشف الدوري عن إجمالي الربح عن الصفقات خالل الشي -5

 .ريوم من انتياء الشي 15خالل  المحاسبة عمى الممف في الشير األول من فتحو -6

 .رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة دقيقة.  15 :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .المضافة القيمة لضريبة -العامة االدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون رةدائ 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق

 

 الخدمةاسم 
 اجنبية لشركة ضريبي ممف فتح



  الخدمات جراءاتإدليل                                                                                                         وزارة المالية

47 

 

 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                         1212رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 ومشتغمين. مكمفين الخدمة:الجية المستفيدة من 
 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 األقصى. جامعة بجوار اليوا، تل -غزة- االيرادات مجمع مقر -1 :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 مقر شركة الكيرباء سابقا.–دوار بنى سييال  – خانيونس -خانيونس مكتب مقر -2                                   
 زمو. دوار - الشمال -الشمال مكتب مقر - 3                                  

 اإليرادات.             مجمع-1: دمةقنوات تقدم الخ 

 

 

 

 عنو. وكيل أو - المكمف -1 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
  :الوثائق والمستندات المطموبة

 .توكيل المحاسب -3    .عقد اإليجار-ختم الشركة -2      صورة عن رخصة البمدية. -طمب فتح ممف -1
 التأسيس. وعقد صورة عن قانون الشركات والنظام الداخمي -5  .كشف حساب البنك -صورة عن السجل التجاري -4

 شيكل لمعادية(.152شيكل لمشركات المساىمة، 252فاتورة محامي )في حال عدم وجودىا دفع  -6
 إجراءات الحصول عمى الخدمة: 

 التأكد من عدم وجود قضية أو ديون عمي أقارب من الدرجة األولي لطالب التسجيل. -1
 التسجيل االلكتروني.تعبئة نماذج  -2
 إعطاء المشتغل تصريح التسجيل. -3

 إعطاء المشتغل نموذج استالم وتعيد )مسك حسابات نظامية(. -4

رساليات. -5  إعطاء المشتغل تصريح بطباعة فواتير وا 

 .ريوم من انتياء الشي 15خالل  المحاسبة عمى الممف في الشير األول من فتحو -6
 .رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة دقيقة. 22 :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .المضافة القيمة لضريبة -العامة االدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق

   

 الخدمةاسم 
   مساىمة شركة او عادية لشركة ضريبي ممف فتح
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                     1313رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 ومشتغمين. مكمفين الخدمة:الجية المستفيدة من 
 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 األقصى. جامعة بجوار اليوا، تل -غزة- االيرادات مجمع مقر -1 :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 مقر شركة الكيرباء سابقا.–دوار بنى سييال  – خانيونس -خانيونس مكتب مقر -2                                   
 زمو. دوار - الشمال -الشمال مكتب مقر - 3                                  

 اإليرادات.             مجمع-1: قنوات تقدم الخدمة 

 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 عنو. وكيل أو - المكمف -1        

  :والمستندات المطموبة الوثائق
 .توكيل المحاسب -4    .عقد اإليجار-ختم الشركة -3      صورة عن رخصة البمدية. -2طمب فتح ممف -1
 التأسيس. وعقد صورة عن قانون الشركات والنظام الداخمي -6  .كشف حساب البنك -صورة عن السجل التجاري-5
 شيكل لمعادية(.152كل لمشركات المساىمة، شي252فاتورة محامي )في حال عدم وجودىا دفع  -7

 إجراءات الحصول عمى الخدمة: 
 .التأكد من عدم وجود قضية أو ديون عمي أقارب من الدرجة األولي لطالب التسجيل -1
 .تعبئة نماذج التسجيل -2
 إعطاء المشتغل تصريح التسجيل) مشتغل معفى(. -3

 .لي في نياية كل سنةبتقديم الحسابات الختامية والمركز الما الشركة  إلزام -4

 .رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة دقيقة. 22 :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم  

 .المضافة القيمة لضريبة -العامة االدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق

 

 خدمةالاسم 
   مساىمة ربحية غير لشركة ضريبي ممف فتح
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                         1414رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 

 ومشتغمين. مكمفين الخدمة:الجية المستفيدة من 
 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 قصى.األ جامعة بجوار اليوا، تل -غزة- االيرادات مجمع مقر -1 :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 مقر شركة الكيرباء سابقا.–دوار بنى سييال  – خانيونس -خانيونس مكتب مقر -2                                   
 زمو. دوار - الشمال -الشمال مكتب مقر - 3                                  

 اإليرادات.             مجمع-1: قنوات تقدم الخدمة 

 

 

 

 الحصول عمى الخدمة:متطمبات وشروط 
 عنو. وكيل أو - المكمف -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة
 عقد اإليجار. -3           صورة عن ترخيص وزارة الداخمية. -2      طمب فتح ممف من رئيس مجمس اإلدارة. -1
 ختم الجمعية.-6       لجمعية.النظام الداخمي وعقد تأسيس ا -5                 صورة عن ىويات األعضاء. -4

 إجراءات الحصول عمى الخدمة: 
 .التأكد من عدم وجود قضية أو ديون عمي أقارب من الدرجة األولي لطالب التسجيل -1
 .تعبئة نماذج التسجيل -2
 إعطاء المشتغل تصريح التسجيل) مشتغل معفى(. -3

 .ة كل سنةإلزام الجمعية بتقديم الحسابات الختامية والمركز المالي في نياي -4

 
 .رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة دقيقة. 15 :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .المضافة القيمة لضريبة -العامة االدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق 

  

 الخدمةاسم 
 المؤسسات) معفي مشتغل ممف فتح

 ( والشركات الغير ربحية الخيرية والجمعيات
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 02020202ريخ اإلصدار: ريخ اإلصدار: تاتا                                                                                                        1515رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 ومشتغمين. مكمفين الخدمة:الجية المستفيدة من 
 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 األقصى. جامعة بجوار اليوا، تل -غزة- االيرادات مجمع مقر -1 :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 مقر شركة الكيرباء سابقا.–دوار بنى سييال  – خانيونس -خانيونس مكتب مقر -2                                   
 زمو. دوار - الشمال -الشمال مكتب مقر - 3                                  

 اإليرادات.             مجمع-1: قنوات تقدم الخدمة 

 

 

 

 عنو. وكيل أو - المكمف -1 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
  :الوثائق والمستندات المطموبة

 طمب تجميد ممف من المكمف.  -1

 إحضار الفواتير واإلرساليات المطبوعة وتسميميا لمدائرة. -2

 إجراءات الحصول عمى الخدمة: 
 فحص ممف المكمف من حيث تقديم الكشوفات الدورية حتى تاريخ طمب التجميد. -1

 فحص ممف المكمف إذا كان عمية قضايا. -2

 ن عمية فواتير مقاصة ولم يحاسب عمييا.فحص ممف إذا كا -3

 .حمف يمين من المحكمة في حالة فقدان دفاتر الفواتير -4

 التجميد. إذا ترتب عميو التزام مالي فيجب دفعو قبل إجراء -5

 تعبئة نموذج التجميد. -6

 .إعطاء المكمف نموذج يفيد أنو تم تجميد الممف -7

 .رسوم بدونلمخدمة:  وم المقررةالرس دقيقة. 22 :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .المضافة القيمة لضريبة -العامة االدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق

   

 الخدمةاسم 
 ممف تجميد
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 02020202ريخ اإلصدار: ريخ اإلصدار: تاتا                                                                                                      1616رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 ومشتغمين. مكمفين الخدمة:الجية المستفيدة من 
 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 األقصى. جامعة بجوار اليوا، تل -غزة- االيرادات مجمع مقر -1 :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 مقر شركة الكيرباء سابقا.–دوار بنى سييال  – خانيونس -خانيونس مكتب مقر -2                                   
 زمو. دوار - الشمال -الشمال مكتب مقر - 3                                  

 اإليرادات.             مجمع-1: قنوات تقدم الخدمة 

 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 عنو. وكيل أو - المكمف -1        

  :المطموبة الوثائق والمستندات
 شيادة سمبية من البمدية صادرة عن دائرة الحرف  التي يتبع ليا المكمف.    -2              طمب إغالق ممف . -1

 تسميم دفاتر الفواتير واإلرساليات لمدائرة . -4                                 شيادة سمبية من السجل التجاري . -3
 لة فقدان دفاتر الفواتير .حمف يمين من المحكمة في حا-5

 إجراءات الحصول عمى الخدمة: 
 .فحص صفقات المشتغل والقضايا واإلشعارات والمقاصة إن وجد -1
 إذا ترتب عميو التزام مالي فيجب دفعو قبل إجراء اإلغالق الداخمي. -2
 .إعطاء المكمف إفادة بإغالق الممف -3
 

 .رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة قة. دقي32 :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .المضافة القيمة لضريبة -العامة االدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق 

 
 

 

 الخدمةاسم 
 الممف إغالق
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                         1717رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 ومشتغمين. مفينمك الخدمة:الجية المستفيدة من 
 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 األقصى. جامعة بجوار اليوا، تل -غزة- االيرادات مجمع مقر -1 :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 مقر شركة الكيرباء سابقا.–دوار بنى سييال  – خانيونس -خانيونس مكتب مقر -2                                   

 زمو. دوار - الشمال -الشمال مكتب مقر - 3                                  
 اإليرادات.             مجمع-1: قنوات تقدم الخدمة 

 

 

 

 عنو. وكيل أو - المكمف -1        متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
  :الوثائق والمستندات المطموبة

 .المشتري ىوية صورة-2                 .السيارة رخصة صورة -1
 إجراءات الحصول عمى الخدمة: 

 يتم عمل إيصال لمسيارة في كل شير من قبل الموظف المختص. -1
جراءات الترخيص. -2  يتم منح خمو طرف في حال تسديد الدفعات الشيرية لصالح الطرق وا 
 والمواصالت لإلفادة عنيا.في حال عدم تسجيميا لدى ضريبة القيمة المضافة يتم إرسال استفسار إلى وزارة النقل  -3
 الفحص عمى ىوية المشترى لتأكد من عدم وجود مستحقات مالية عميو. -4
 يتم الفحص عمى برنامج الحاسوب إذا كان عمى السيارة أي مستحقات مالية )عمى البائع(. -5
المعاممة إلى رئيس قسم إذا كان عمى السيارة مستحقات يتم عمل حساب بقيمة الدين من قبل الموظف المختص بعدىا يتم تحويل  -6

 .ومدير الدائرة المشتغمين
 يتم عمل إيصال بقيمة الدين بعد الحصول عمى خصم ان وجد. -7
قفال ممف البائع في حال التنازل -8  .بعد دفع اإليصال يتم فتح ممف لممشترى وا 
 يتم منح البائع خمو طرف لمتنازل لصالح المشترى موجو إلى وزارة النقل والمواصالت. -9

 
 
 
 

 .رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة دقيقة. 15 :الخدمة إلنجازسط الوقت الالزم متو 

 .المضافة القيمة لضريبة -العامة االدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق

 

 الخدمةاسم 
 السيارات متابعة
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                         2222رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 ومشتغمين. مكمفين الخدمة:الجية المستفيدة من 
 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 األقصى. جامعة بجوار اليوا، تل -غزة- االيرادات مجمع مقر -1 :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 مقر شركة الكيرباء سابقا.–دوار بنى سييال  – خانيونس -خانيونس مكتب مقر -2                                   

 زمو. دوار - الشمال -الشمال مكتب مقر - 3                                  
 اإليرادات.             مجمع-1: قنوات تقدم الخدمة 

 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 عنو. وكيل أو - المكمف -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة
 .المكمف عمية حصل طرف خمو آخر أو جديد مكمف حال في التسجيل تصريح إحضار -1
 .شيرية دفعة أخر أو الشيرية الدفعات دفتر إحضار-2

 إجراءات الحصول عمى الخدمة: 
 .مواعيدىا في الدورية كشوفاتال يقدم بأنو المختص الموظف قبل من المكمف عمى الفحص -1
 .المدفوعة األشير عمى غرامات استحقاق عدم من لمتأكد منتظمة بصورة الدورية الكشوفات تقديم تاريخ عمى الفحص -2
 .لمدائرة مالية استحقاقات أو قضايا وجود عدم -3

 
 
 
 

 .رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة دقيقة. 15 :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .المضافة القيمة لضريبة -العامة االدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق 

 
 

 

 

 الخدمةاسم 
 طرف خمو
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                         2200رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 ومشتغمين. مكمفين الخدمة:الجية المستفيدة من 
 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات وأ

 

 األقصى. جامعة بجوار اليوا، تل -غزة- االيرادات مجمع مقر -1 :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 

 اإليرادات.             مجمع-1: قنوات تقدم الخدمة

 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 عنو. وكيل أو - المكمف -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة
                    (.والقسيمة القطعة ،رقم المقيمين لغير الوكالة اليوايا، وصور والمشترين البائعين اسماء) عمى يحتوي والذي طرف خمو شيادة طمب نموذج -1
 .المحامي من المختوم البيع صورة عن عقد -2

 إجراءات الحصول عمى الخدمة: 
 .الدخل لضريبة العامة رةاالدا من لمطابو طرف خمو طمب معاممة تحويل -1
 .المضافة القيمة لدى ممفات وجود عدم من لمتأكد والبائع لممشتري ىوية رقم كل عمى الفحص يتم -2
 .لمممف طرف خمو عمى الحصول يتطمب البائع أو لممشتري ممف وجود تبين حال في -3
 .الخاصة بضريبة الدخل (122) المقررة بالرسوم ايصال وجود من التأكد يتم -4
 يتطبب أراضي تاجر أنو عمى معو التعامل يتم المشتري او لمبائع وشراء بيع معاممة من اكثر وجود حال في -5

 .التجارة بغرض ممف فتح األمر
 لمطابو طرف خمو وطباعة المختص الموظف قبل من اعتمادىا يتم المعاممة فحص من االنتياء حال في -6

 .مدير الدائرة من يعتمد

 .رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة    دقيقةدقيقة  1515اإلجراء:اإلجراء:متوسط الوقت الالزم إلنجاز متوسط الوقت الالزم إلنجاز 

 .المضافة القيمة لضريبة -العامة االدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق 

 

 الخدمةاسم 
   لمطابو طرف خمو
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                         2200رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 ومشتغمين. مكمفين الخدمة:من الجية المستفيدة 
 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 األقصى. جامعة بجوار اليوا، تل -غزة- االيرادات مجمع مقر -1 :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة
 

 اإليرادات.             مجمع-1: قنوات تقدم الخدمة

 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 عنو. وكيل أو - كمفالم -1        

  :الوثائق والمستندات المطموبة
 .اإلرجاع عنيا المطموب الفترة المكمف فيو يحدد لو المستحقة الضريبة قيمة باسترداد فيو يطالب المكمف قبل من مقدم طمب -1
 اإليرادات فواتير+  والمدفوعات المقبوضات كشف: )وتتضمن اإلرجاع طمب في المحددة بالفترة الخاصة الشيرية الحسابات إحضار -2

 .(والمصروفات

 .صنف حركة إحضار -5    .المحددة الفترة عن تركيز كشف-4       .المذكورة بالفترة الخاصة الدورية الكشوف   -3

 .مقاوالت أو عامة تجارة كانت سواء بالصفقات الخاصة والمستندات العقود جميع-6

 خدمةالاسم 
   النقدي االرجاع
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 إجراءات الحصول عمى الخدمة: 
 .وصحتيا الحسابات بإدارة خاصة تعيدات عمى لمكمفا توقيع عمى الحصول  -1
 الحسابية الناحية من صحتيا من لمتأكد بدقة المكمف قبل من المقدمة الشيرية بالحسابات الخاصة والمستندات الفواتير فحص يتم -2

 .والقانونية
 .بالصفقة الخاصة العقود مع الصفرية الفواتير مطابقة   -3
 قبل من مقدم ماىو مع لدينا مرصد ماىو لممطابقة الدائرة قبل من اتإرجاع وكشف صفقات كشف طباعة يتم -4

 .دورية وكشوف مستندات من المكمف
 .المكمف قبل من بو مطالب ىو بما ومطابقتيا المحددة الفترة عن النقدي اإلرجاع قيمة احتساب يتم -5
 .والتدقيق الفحص بعد وإلي ماتوصمنا اعتماد يتم بو المطالب اإلرجاع قيمة في اختالف وجود حالة في   -6
 .لإلرجاع  رصيد من قيمتيا خصم يتم قانونية الغير الشراء الفواتير بعض وجود حالة في   -7
 .اإلرجاع لرصيد النيائية القيمة وتحديد الشركة ممف دراسة -8
 إلى باإلضافة اإلرجاع بدراسة الخاصة والنماذج والكشوفات المستندات يتضمن بالمكمف خاص ممف عمل يتم -9

 .بالدراسة قام الذي الموظف قبل من مفصمة داخمية رةمذك
 
 
 
 

 .رسوم بدونلمخدمة:  الرسوم المقررة ستة شيور.  :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .المضافة القيمة لضريبة -العامة االدارة :الجية المختصة باالستفسار 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق 
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اإلدارة
 

العام
 ت

لتكنولوجيا املعلوماث
 

 استعالم قسيمة الراتب

 االستعالم عن المتأخرات

 تفاصيل حركة المتأخرات

 تسديد الرسوم الجامعية

 العطاءات والمناقصات



  الخدمات جراءاتإدليل                                                                                                         وزارة المالية

58 

 

 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              2121رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 الموظفين  الخدمة:تفيدة من الجية المس

 

 المحطات أصحاب وقود  

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار - اليواء تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 موقع الوزارة.         -1قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
                    موظف يكون أن -1    

 :الوثائق والمستندات المطموبة

 .        الموحد الدخول عمى حساب -1

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .       الموحد الدخول عمى حساب -1

 مجانيةلمخدمة:   الرسوم المقررة فورية :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .الرواتب :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .جوال في حالة نسيان كممة السر رسالة :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 

 

 الخدمةاسم 

 استعالم قسيمة الراتب
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                              2222رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 الموظفين  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات أصحاب د  وقو 

 المحطات أو

 

 .فارس محطة بجوار - اليواء تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 .         الوزارة موقع -1قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .موظف يكون ان -1    

 :الوثائق والمستندات المطموبة

 .الموحد الدخول عمى ابحس -1

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .الموحد الدخول عمى حساب -1

 مجانيةلمخدمة:   الرسوم المقررة فورية :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 الرواتب. :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .- :بالخدمة إلشعارا طريق

  

 

 

 

 

 الخدمةاسم 

 المتأخرات عن االستعالم
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                            2323رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 

 الموظفين  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 فارس. محطة بجوار - اءاليو  تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 الوزارة.          موقع -1قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 موظف. يكون ان -1    

 :الوثائق والمستندات المطموبة

 الموحد. الدخول عمى حساب -1

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 الموحد. الدخول عمى حساب -1

 مجانيةلمخدمة:   الرسوم المقررة فورية :الخدمة إلنجازم متوسط الوقت الالز 

 الرواتب. :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 

 الخدمةاسم 
 المتأخرات حركة تفاصيل
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 02020202  اريخ اإلصدار:اريخ اإلصدار:تت                                                                                                              2424رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 الموظفين  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات أو

 

 فارس. محطة بجوار - اليواء تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 الوزارة.          موقع -1قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 لخدمة:متطمبات وشروط الحصول عمى ا
 موظف. يكون ان -1    

 :الوثائق والمستندات المطموبة

 الموحد. الدخول عمى حساب -1

  :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 الموحد. الدخول عمى حساب -1

 مجانيةلمخدمة:   الرسوم المقررة فورية :الخدمة إلنجازمتوسط الوقت الالزم 

 .ةالرقابة العسكري :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 

  

 الخدمةاسم 
 الجامعية الرسوم تسديد
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 02020202  تاريخ اإلصدار:تاريخ اإلصدار:                                                                                                            2525رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 

 الشركات الخاصة  الخدمة:الجية المستفيدة من 

 

 المحطات وقود   أصحاب

 المحطات وأ

 

 فارس. محطة بجوار - اليواء تل - غزة -المالية وزارة مقر :أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة

 الوزارة.          موقع -1قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 -متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:

 -:الوثائق والمستندات المطموبة

 - :إجراءات الحصول عمى الخدمة

 مجانيةلمخدمة:   الرسوم المقررة فورية :الخدمة إلنجازالالزم  متوسط الوقت 

 .الموازم العامة :الجية المختصة باالستفسار 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 والتراخيص الفنية الشؤون دائرة 

 .- :بالخدمة اإلشعار طريق

  

 

 

 

 

 

 

 

 الخدمةاسم 
 والمناقصات العطاءاتاستعالم عن 
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ش
اإلدارة العامت للجمارك واملكو

 
 الجديدة ةالمستورد السيارات ترخيص
 المستوردة المستعممة السيارات ترخيص

 (خصوصي) مالكي الى عمومي من السيارة استخدام تحويل

 المعفاة لمسيارات جمركي قيد فك
 شطب السيارة

 ترخيص الدراجات النارية المستوردة عن طريق مصر
 التخميص عمى الطرود البريدية
 إعفاء وكالة األمم المتحدة

 ات البمدياتإعفاء
 إعفاء الجمعيات

 شيادة منشأإصدار 
 رخصة تجارة تبغ

 تجديد رخصة تجارة تبغ
 ن استيراد سجائرإذ

 البضائع عمى الجمركي التخميص
 أمانات المسافرين 

 اعفاء المعاقين والمركبات الدبموماسية 
 اعفاء االغراض الشخصية واليدايا

 ضائعالتخميص الجمركي عمى الب
 االستعالم عن الحجوزات
 منح شيادة مخمص جمركي

 التخميص الجمركي عمى البضائع
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                               2626رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 المستورد نفسو. -3 وزارة االقتصاد الوطني.    -2وزارة المواصالت.    -1  الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 وقود   أصحاب المحطات

 أو المحطات

 

 تل اليوا، بجوار جامعة األقصى. -غزة-مقر مجمع االيرادات أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 المالية + المواصالت. مجمع اإليرادات.                    -1 قنوات تقدم الخدمة:

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
  .خموات طرف ضريبية-3       .تسديد الرسوم المستحقة في حال وجودىا-2    .توفير المستندات المطموبة-1 

 الوثائق والمستندات المطموبة:
 . صورة الفاتورة الضريبية.  3. صورة عن استمارة التعمية إن وجدت. 2. صورة عن البيان الجمركي اإلسرائيمي.  1
 . خموات طرف من القيمة المضافة وضريبة الدخل.7. تشخيص المركبة. 6. عقد بيع مركبة. 5. صورة ىوية المشتري.  4

 . التأكد من صحة القيمة التي تم التحاسب عمييا في البيان الجمركي.1: إجراءات الحصول عمى الخدمة
 في قسم التدقيق. . تُدقق المعاممة4. تحرير إيصال بالفروق.  3. استيفاء فرق ضريبة الشراء عن المركبة. 2
 . ُتدقق المعاممة في قسم التدقيق.6. بعد دفع اإليصال يتم تسجيمو في كشف اإليرادات. 5       

 . حفظ جميع المستندات في ممف وأرشفتو.7. يتم اعداد كتاب عدم ممانعة لوزارة المواصالت. 6    

 (  2217)مجانا حاليا منذ عام خدمة:  الرسوم المقررة لم دقيقة 02متوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة: 

 

 

 سمطة الترخيص بوزارة النقل والمواصالت.الجية المختصة باالستفسار: 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 طريق اإلشعار بالخدمة: عبر البرنامج

   

  

  

 الخدمةاسم 
 الجديدة المستوردة السيارات ترخيص
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                               2727رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 المستورد نفسو. -3وزارة االقتصاد الوطني.     -2وزارة المواصالت.    -1  الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 وقود   أصحاب المحطات

 أو المحطات

 

 قصى.تل اليوا، بجوار جامعة األ -غزة-مقر مجمع االيرادات أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 مقر وزارة المالية + مقر المواصالت.                     قنوات تقدم الخدمة:

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .خموات طرف ضريبية-3.    تسديد الرسوم المستحقة في حال وجودىا-2    .توفير المستندات المطموبة-1

 الوثائق والمستندات المطموبة:
 . صورة عن اذن االستيراد.3. صورة عن استمارة التعمية إن وجدت. 2ن الجمركي االسرائيمي.. صورة عن البيا1
 . صورة عن الفاتورة الضريبية.6. صورة الرخصة األجنبية. 5. صورة عن تشخيص معبر الدخول. 4
 . التشخيص لممركبة.9. عدم ممانعة من سمطة الترخيص. 8. صورة عن ىوية مشتري السيارة. 7

 . عقد بيع مركبة.11وات طرف من القيمة المضافة وضريبة الدخل. . خم12
 . التأكد من صحة القيمة التي تم التحاسب عمييا في البيان الجمركي.1: إجراءات الحصول عمى الخدمة

 . تحرير إيصال بالفروق.3. استيفاء فرق ضريبة الشراء عن المركبة. 2
 يرادات.  ُتدقق المعاممة في قسم التدقيق.. بعد دفع اإليصال يتم تسجيمو في كشف اإل4
 . يتم اعداد كتاب عدم ممانعة لوزارة المواصالت.6
 حاليا مجانا نتيجة التجميد بقرار رام اهلل .الرسوم المقررة لمخدمة:   دقيقة 12متوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة:  . حفظ جميع المستندات في ممف وأرشفتو.7

 .سمطة الترخيص بوزارة النقل والمواصالتستفسار: الجية المختصة باال 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

  البرنامج الخاص بالسيارات  طريق اإلشعار بالخدمة:

   

 ةالخدماسم 
 المستوردة المستعممة السيارات ترخيص
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                               3232رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 وزارة النقل و المواصالت.    -1  ية المستفيدة من الخدمة:الج

 

 وقود   أصحاب المحطات

 أو المحطات

 

 تل اليوا، بجوار جامعة األقصى. -غزة-مقر مجمع االيرادات أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

               مقر وزارة المالية + مقر المواصالت.                       قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 .خموات طرف ضريبية-3   .تسديد الرسوم المستحقة في حال وجودىا-2    .توفير المستندات المطموبة-1

 الوثائق والمستندات المطموبة:
 صورة عن رخصة السيارة. -2    .كتاب تحويل من وزارة النقل والمواصالت -1
 .الطرف من القيمة المضافة وضريبة الدخلصورة خموات  -3

 :إجراءات الحصول عمى الخدمة
 احتساب فترة االستيالك وتنزيل قيمتيا من قيمة المركبة.-2استخراج قيمة السيارة من كراسة التسعيرة أو الميم بيت.  -1
 تحرير إيصال بالمبمغ المطموب. -4احتساب الضرائب الجمركية عمى صافي القيمة .   -3
 تدقيق المعاممة في قسم التدقيق.-6تسجيل االيصال بعد دفعو في كشف االيرادات.     -5
 حفظ جميع المستندات في ممف وارشفتو. -8 . اعداد كتاب عدم ممانعة لوزارة النقل والمواصالت -7

% باإلضافة 7رسوم ة الرسوم المقررة لمخدمة:  وفق التعريفة الجمركي دقيقة 12متوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة: 
 %16% + ضريبة قيمة مضافة  25لضريبة شراء 

  سمطة الترخيص والضريبة المضافة والدخل. الجية المختصة باالستفسار: 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

  .البرنامج طريق اإلشعار بالخدمة:

  

 الخدمةاسم 
 (خصوصي) مالكي الى عمومي من السيارة استخدام تحويل
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                               3300رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

جمعيات ، معاقين، عائد، شركات استثمارية، السمك الدبموماسي والقنصمي، المجمس  الجية المستفيدة من الخدمة:
  التشريعي.

 

 

 

 األقصى. تل اليوا، بجوار جامعة -غزة-مقر مجمع االيرادات أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 مقر وزارة المالية + مقر المواصالت.                    قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
  .خموات طرف ضريبية-3.           عقد البيع-2      .رخصة المركبة-1

 الوثائق والمستندات المطموبة:
 صورة البيان الجمركي أو الميم بيت )إن وجد(. -2    كتاب اإلعفاء أو صورة مصدقة عنو. -1
 صورة رخصة السيارة  لمجية المعفاة. -4نموذج تغيير المواصفات "في حال وجوده".   -3
 صورة اليوية أو كتاب تسجيل الجمعية في الضريبة المضافة -6سند تعيد عدلي في حالة العائدين.    -5

 سوم والضرائب الجمركية المستحقة بعد خصم االستيالك.. احتساب الر 1: إجراءات الحصول عمى الخدمة
 . تسجيل االيصال بعد دفعو في كشف االيرادات.3. تحرير ايصال بالضرائب المستحقة.   2
 . اعداد عدم ممانعة لوزارة المواصالت بالترخيص وفك القيد الجمركي.5. تدقيق المعاممة من قبل قسم التدقيق.  4
 في ممف وأرشفتو.. حفظ جميع المستندات 6

% باإلضافة 7وفق التعريفة الجمركية رسوم  الرسوم المقررة لمخدمة: دقيقة 02متوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة: 
% يخصم االستيالك 16% + ضريبة قيمة مضافة  25لضريبة شراء 

 ) حسب الفترة ( 
 

 
 .تسمطة الترخيص بوزارة النقل والمواصال الجية المختصة باالستفسار:

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 البرنامج   طريق اإلشعار بالخدمة:

   

 الخدمةاسم 
 المعفاة لمسيارات جمركي قيد فك
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                               3300رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

  وزارة النقل والمواصالت. الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 

 

 تل اليوا، بجوار جامعة األقصى. -غزة-مقر مجمع االيرادات وعناوين فروع تقديم الخدمة:  أماكن

 حسب مكان تواجد المركبة.                  قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 صورة من خموات الطرف-2كتاب من وزارة النقل والمواصالت لشطب سيارة        -1

 صورة رخصة السيارة. -2  كتاب من وزارة النقل والمواصالت لشطب سيارة. -1لوثائق والمستندات المطموبة:ا
 صورة اليوية.-4  صورة من خموات الطرف. -3

 بعد التأكد من استكمال المستندات يتم تكوين لجنة لمقيام بعممية تمحيم سيارة.-1: إجراءات الحصول عمى الخدمة
 تمحيم السيارة واحضار لوحة الشاصي واعداد تقرير بعممية التمحيم.تقوم المجنة ب -2
 يتم استيفاء الضرائب الجمركية عن قيمة القطع حسب تقرير المجنة وىي  -3
 %.14.5/كجم + 3.89شيكل عن كل كيموجرام + 2.3%+12عبارة عن  -4
 .تسجيل االيصال)بعد دفعو(في كشف االيرادات-6تحرير ايصال بالمبمغ.    -5
 اعداد كتاب لتنزيل السيارة موجو لوزارة النقل والمواصالت. -8تدقيق المعاممة في قسم التدقيق.    -7
 حفظ جميع المستندات في ممف وارشفتو. -9

  شيكل 122  الرسوم المقررة لمخدمة: دقيقة 12متوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة: 

 . زارة النقل والمواصالتسمطة الترخيص بو  الجية المختصة باالستفسار: 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 . البرنامجطريق اإلشعار بالخدمة: 

  

  

 الخدمةاسم 
 شطب سيارة
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                               3311رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 ل والمواصالت، المستورد نفسو.. وزارة النق1 الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 

 

 تل اليوا، بجوار جامعة األقصى. -غزة-مقر مجمع االيرادات أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 مقر وزارة المالية + مقر المواصالت.                    قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
.  صورة من خموات الطرف -3.        صورة رخصة السيارة -2.  المواصالت لشطب سيارةكتاب من وزارة النقل و  -1
  .شيكل  عمى المستورد من الصين 1222تسديد الرسوم الجمركية  -5.                  صورة اليوية -4

 صة السيارة.صورة رخ -2النقل والمواصالت لشطب سيارة.  كتاب من وزارة  -1الوثائق والمستندات المطموبة:
 صورة اليوية. -4صورة من خموات الطرف.  -3

 شيكل لميندي والياباني 2522شيكل لمصيني و  1222. عمل حسبة بالمبمغ 1: إجراءات الحصول عمى الخدمة
 . تسجيل االيصال)بعد دفعو(في كشف االيرادات.3. تحرير ايصال بالمبمغ.   2
 عداد كتاب موجو لوزارة النقل والمواصالت.. ا5. تدقيق المعاممة في قسم التدقيق.   4
 . حفظ جميع المستندات في ممف وارشفتو.6

شيكل  2522شيكل لمصيني و  1222  الرسوم المقررة لمخدمة: دقائق 5متوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة: 
 لغير الصيني  

  .سمطة الترخيص بوزارة النقل والمواصالت الجية المختصة باالستفسار: 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 . البرنامج طريق اإلشعار بالخدمة:

  

  

 الخدمةاسم 
 مصر طريق عن المستوردة النارية الدراجات ترخيص
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                               3232رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات. الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 

 

 تل اليوا، بجوار جامعة األقصى. -غزة-مقر مجمع االيرادات أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 مقر الدائرة.                    قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 خموات طرف ضريبية-3 وجودىا      تسديد الرسوم المستحقة في حال -2توفير المستندات المطموبة      -1

 قائمة تعبئة -4شيادة المنشأ   -3بوليصة الشحن  -2فاتورة تجارية أصمية  -1 الوثائق والمستندات المطموبة:
 صورة ىوية لمطرود ذات الصفة الشخصية -6ص في حال أن يكون الطرد تجاري خمو طرف لممشتغل المرخ -5

 .بريدية في البريد ويفرج عن الطرود المعفاة حاالفحص الطرود ال -1: إجراءات الحصول عمى الخدمة
  .يتم إرسال إشعار لصاحب العالقة عن الطرود المستحقة لمضرائب الجمركية -2
  .تحتسب الضرائب الجمركية عمى أساس قيمة الطرد والتعريفة الجمركية السارية -3
 .22/98إعداد قسيمة دفع نموذج رقم   -4
 .اد نموذج إفراج لدائرة البريد لتسميم الطردبعد دفع القسيمة  يتم إعد-5

  .وفق التعريفة الجمركية  الرسوم المقررة لمخدمة: .حسب المعاممةمتوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة: 

 .البريد الجية المختصة باالستفسار: 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 . مراسمة ورقية دمة:طريق اإلشعار بالخ

  

 

 

 الخدمةاسم 
 يةالبريد الطرود عمى التخميص
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                             3333رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 رئاسة وكالة غوث وتشغيل الالجئين. الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 

 

 معة األقصى.تل اليوا، بجوار جا -غزة-مقر مجمع االيرادات أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 مقر الدائرة.                     قنوات تقدم الخدمة:

 

 

  متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
  .كتاب من الوكالة موجو لمعالي وزير المالية أو من ينوب عنو أو مدير عام الجمارك والمكوس -1
 .كشف باألشياء المطموب إعفاءىا موقع من الوكالة -2

نو أو مدير عام الجمارك كتاب من الوكالة موجو لمعالي وزير المالية أو من ينوب ع -1 دات المطموبة:الوثائق والمستن
 .كشف باألشياء المطموب إعفاءىا موقع من الوكالة -2    .والمكوس

ق مراجعة الطمب والوثائفتح ممف و  -2تقديم طمب اإلعفاء والوثائق المطموبة .   -1: إجراءات الحصول عمى الخدمة
 مطابقة الطمب و المستندات مع االتفاقيات و الموائح والقوانين المعمول بيا. -3      المرفقة .

 أرشفة الممف والقرار. -5مخاطبة أصحاب العالقة بالقرار .     -4

   .صفر) معفاه (الرسوم المقررة لمخدمة:   .نصف ساعةمتوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة: 

  الوزارة المعنية.  الستفسار:الجية المختصة با 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 . مراسمة ورقية طريق اإلشعار بالخدمة:

  

 

 

  

 الخدمةاسم 
 المتحدة األمم وكالة إعفاء
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                               3434رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 وزارة الحكم المحمي ، البمديات. -1 الجية المستفيدة من الخدمة:

  

 

 

 

 تل اليوا، بجوار جامعة األقصى. -غزة-مقر مجمع االيرادات أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 مقر الدائرة.                    قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
       .موجو لمعالي وزير المالية أو من ينوب عنو أو مدير عام الجمارك والمكوسكتاب من وزارة الحكم المحمي/ البمديات  --1
 .عقد اتفاق بين البمدية المستفيدة والجية الموردة أو كتاب التبرع -3.     ف مرفق باألشياء المطموب إعفاؤىاكش -2
  .خموات ضريبية-4

  الوثائق والمستندات المطموبة:
محمي/ البمديات موجو لمعالي وزير المالية أو من ينوب عنو أو مدير عام الجمارك والمكوس.       كتاب من وزارة الحكم ال -1
 عقد اتفاق بين البمدية المستفيدة والجية الموردة أو كتاب التبرع. -3    مرفق باألشياء المطموب إعفاؤىا. كشف -2

 : إجراءات الحصول عمى الخدمة
      .ممعاممة و مراجعة وتدقيق الوثائقفتح ممف ل -2     .المطموبةطمب اإلعفاء والوثائق  تقديم -1
    .الرفض اإلعفاء أو ريتم مخاطبة معالي وزير المالية إلقرا -4.  مع لموائح والقوانين المعمول بيامطابقة الطمب  -3
 .أرشفة الممف والقرار -6      .مخاطبة أصحاب الشأن -5 

 ةمعفا  الرسوم المقررة لمخدمة: نصف ساعةلخدمة: متوسط الوقت الالزم إلنجاز ا

 .الوزارة المعنية الجية المختصة باالستفسار: 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

  المراسمة الورقية. طريق اإلشعار بالخدمة:

  

  

 الخدمةاسم 
 البمديات إعفاءات
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                               3535رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 الوزارات. -1 الجية المستفيدة من الخدمة:

  

 

 

 

 تل اليوا، بجوار جامعة األقصى. -غزة-مقر مجمع االيرادات أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 مقر الدائرة.                    قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 :متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة
 طمب اعفاء من الجمعية موجو لمعالي وزير المالية أو من ينوب عنو أو مدير عام الجمارك والمكوس. -1
 صورة عقد االتفاق بين الجمعية والجية الموردة. -3خمو طرف من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.  -2
 تشخيص المركبة. -6لمجمعية.   صورة عن النظام االساسي -5كتاب الجية المانحة في حالة التبرع.   -4

  الوثائق والمستندات المطموبة:
 طمب اعفاء من الجمعية موجو لمعالي وزير المالية أو من ينوب عنو أو مدير عام الجمارك والمكوس. -1
 صورة عقد االتفاق بين الجمعية والجية الموردة. -3خمو طرف من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.  -2
 تشخيص المركبة. -6صورة عن النظام االساسي لمجمعية.   -5ب الجية المانحة في حالة التبرع.  كتا -4
 سند تعيد عدلي. -9كتاب عدم ممانعة من وزارة الداخمية.  -8صورة عن ترخيص وزارة الداخمية.    -7

 تقديم طمب اإلعفاء والوثائق المطموبة. -1: إجراءات الحصول عمى الخدمة
 مطابقة الطمب مع الموائح والقوانين المعمول بيا. -3لممعاممة ومراجعة وتدقيق وثائقيا.   فتح ممف -2
 ارشفة الممف وقرار اإلعفاء. -5يتم مخاطبة معالي وزير المالية إلقرار اإلعفاء.  -4
 اصدار كتاب عدم ممانعة من مدير عام الجمارك والمكوس الى سمطة الترخيص. -6
 ةمعفا  الرسوم المقررة لمخدمة: نصف ساعةإلنجاز الخدمة:  متوسط الوقت الالزم  

  الوزارة المعنية. الجية المختصة باالستفسار: 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

  .المراسمة الورقية طريق اإلشعار بالخدمة:

   

 الخدمةاسم 
 الجمعيات إعفاء
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                               3636رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 وزارة الزراعة، وزارة االقتصاد، الجية المصدرة. -1 الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 . 

 

 

 

 

 تل اليوا، بجوار جامعة األقصى. -غزة-مقر مجمع االيرادات أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

              مقر الدائرة.       قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
  .خموات طرف ضريبية-2         .لوثائق المطموبة ادناهتوفير المستندات وا-1

  الوثائق والمستندات المطموبة:
 من جيات االختصاص )لكل شحنة(.   موافقة -2    بة القيمة المضافة وضريبة الدخل.خموات طرف من ضري -1
عالقة لمن ينوب عنو )مرة توكيل من صاحب ال -5قائمة تعبئة )لكل شحنة(.     -4   تجارية )لكل شحنة(. فاتورة-3

 صورة ىوية صاحب العالقة إلثبات الشخصية أو الموكل )مرة واحدة(. -6 واحدة(.
 القدوم إلى دائرة الجمارك لمحصول عمى شيادة منشأ فارغة. -1: إجراءات الحصول عمى الخدمة

 تعبئة شيادة المنشأ من قبل صاحب العالقة. -3حضار الوثائق المطموبة.    إ -2
 القيام بزيارة ميدانية لممصنع أو محطة التعبئة لمتأكد من أن المنتج فمسطيني. -4
 ختم وتوقيع الشيادة من قبل دائرة الجمارك والمكوس.  -6ة الجمارك لتدقيق المعاممة.    الرجوع إلى دائر  -5

 صفر  الرسوم المقررة لمخدمة: ساعةوقت الالزم إلنجاز الخدمة: متوسط ال

  وزارة االقتصاد.الجية المختصة باالستفسار:  

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

  مراسمة ورقية. طريق اإلشعار بالخدمة:

  

 

  

 الخدمةاسم 
 منشأ شيادة إصدار
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                               3737رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 المكمف. الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 . 

 

 

 

 

 تل اليوا، بجوار جامعة األقصى. -غزة-مقر مجمع االيرادات أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 االدارة والمعابر.قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 صورتين شخصيتين. -2   صورة اليوية أو جواز السفر.  -1        

 سجل تجاري من وزارة االقتصاد. -4رخصة مزاولة المينة من البمدية سارية المفعول.   -3
 افادة عن مكان العمل والمخازن. -6خمو طرف من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.  -5

 صورتين شخصيتين. -2     اليوية أو جواز السفر.صورة  -1 الوثائق والمستندات المطموبة:
 سجل تجاري من وزارة االقتصاد. -4                 نة من البمدية سارية المفعول. رخصة مزاولة المي -3
 افادة عن مكان العمل والمخازن. -6            خمو طرف من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل. -5

 . يقدم طمب لمحصول عمى رخصة تجارة تبغ مع الوثائق المطموبة.1: لخدمةإجراءات الحصول عمى ا
 . يتم عمل ممف لصاحب الرخصة ويتم حفظ  صورة شخصية في الممف.2
 . يوقع صاحب الرخصة عمى تعيد خاص بالتجارة بالتبغ ويحفظ التعيد بالممف .3
 رخصة.. تطبع الرخصة عمى البرنامج المخصص لذلك وترفق صورة شخصية بال4
 . يتم تسميم الرخصة لصاحبيا في الوقت المحدد بعد التأكد من ىويتو.5

  شيكل 62  الرسوم المقررة لمخدمة: دقيقة 12متوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة: 

  المكمف او وكيمة.الجية المختصة باالستفسار:  

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

  حسب تاريخ اصدار الرخصة.طريق اإلشعار بالخدمة: 

  

 الخدمةاسم 
 تبغ تجارة رخصة
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                             4242رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 المكمف. الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 . 

 

 

 

 

 وار جامعة األقصى.تل اليوا، بج -غزة-مقر مجمع االيرادات أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 االدارة والمعابر.قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 صورة عن اليوية أو جواز السفر. -2رخصة تجارة التبغ المنتيية.   -1
 خموات طرف سارية المفعول من القيمة المضافة و ضريبة الدخل. -4صورتين شخصيتين.    -3
 رخصة مزاولة المينة من البمدية سارية المفعول -6والمخازن )في حالة التغيير(.   عملإفادة عن مكان ال -5

 صورة عن اليوية أو جواز السفر. -2رخصة تجارة التبغ المنتيية.   -1 الوثائق والمستندات المطموبة:
 خموات طرف سارية المفعول من القيمة المضافة و ضريبة الدخل. -4صورتين شخصيتين.    -3
 رخصة مزاولة المينة من البمدية سارية المفعول. -6والمخازن )في حالة التغيير(.   إفادة عن مكان العمل -5

 : إجراءات الحصول عمى الخدمة
 يقدم طمب لتجديد رخصة تجارة تبغ مع الوثائق المطموبة. -1
 البرنامج المخصص لذلك. طباعة الرخصة عمى -3  الرخصة ال يوجد عميو أي مخالفات.التأكد من أن صاحب  -2
 يتم تسميم الرخصة لصاحبيا في الوقت المحدد بعد التأكد من ىويتو. -4

  شيكل 62  الرسوم المقررة لمخدمة: ساعة 1متوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة: 

 المكمف او وكيمة. الجية المختصة باالستفسار: 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 نية والتراخيصدائرة الشؤون الف 

 حسب تاريخ اصدار الرخصة. طريق اإلشعار بالخدمة:

  

 

 الخدمةاسم 
 تبغ تجارة رخصة تجديد
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 02020202تاريخ اإلصدار: تاريخ اإلصدار:                                                                                                               4400رقم اإلجراء:رقم اإلجراء:

 

 

 المكمف. الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 . 

 

 

 

 

 تل اليوا، بجوار جامعة األقصى. -ةغز -مقر مجمع االيرادات أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 االدارة والمعابر.قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

  متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 تدقيقيا والتأكد من صحتيا . وضع كافة المستندات المطموبة بعدفتح ممف لممستورد مع  -1
 . القيام بزيارة ميدانية لمشركة.3
 عمى طمبين لتعبئتيم بالمغتين العربية واالنجميزية.. يحصل المستورد من قسم التراخيص 4
 . يوقع المستورد عمى تعيد خاص باستيراد التبغ.5
 . يتم تعبئة البيانات الخاصة بالجمارك وتقدم لممدير العام لمتوقيع.6
 . بعد التأكد من حيازة المستورد لشيادة براءة الذمة يتم طباعة إذن االستيراد.7
 م عمى إذن االستيراد ويرسل لوزارة االقتصاد الوطني.. يوقع المدير العا8

 . صورة عن الوكالة بين المستورد والشركة الموردة مبين فييا أصناف السجائر مصدقة1 الوثائق والمستندات المطموبة:
 . من سفارة فمسطين ووزارة الخارجية والغرفة التجارية لمبمد األجنبي.2
 ية لمماركة المراد استيرادىا صادر من وزارة االقتصاد الوطني.. صورة مصدقة عن الوكالة التجار 3
 . صورة مصدقة عن أي عقد كمستورد أو موزع وحيد لمصنف أو الشركة أو المصنع صادرة4
 الفاتورة المبدئية.. 6         . من وزارة االقتصاد الوطني.5
 حة الفمسطينية.. شيادة صحية من المديرية العامة لمرعاية األولية في وزارة الص7
 . صورة عن شيادة تسجيل الشركة أو شيادة مؤسسة فردية.8
 . صورة عن عقد الشركة والنظام األساسي لمشركة.9

 . صورة عن شيادة التعامل في التجارة الخارجية صادرة من وزارة االقتصاد الوطني.12
 . صورة عن ترخيص المحالت والمكاتب والمستوردين وعناوينيم.11
 عن خموات طرف من القيمة المضافة وضريبة الدخل. . صور12

 الخدمةاسم 
 مرة ألول سجائر استيراد إذن
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 . فتح ممف لممستورد مع وضع كافة المستندات المطموبة بعد1: إجراءات الحصول عمى الخدمة
 . القيام بزيارة ميدانية لمشركة.3. تدقيقيا والتأكد من صحتيا .    2
 العربية واالنجميزية.. يحصل المستورد من قسم التراخيص عمى طمبين لتعبئتيم بالمغتين 4
 . يوقع المستورد عمى تعيد خاص باستيراد التبغ.5
 . يتم تعبئة البيانات الخاصة بالجمارك وتقدم لممدير العام لمتوقيع.6
 . بعد التأكد من حيازة المستورد لشيادة براءة الذمة يتم طباعة إذن االستيراد.7
 زارة االقتصاد الوطني.. يوقع المدير العام عمى إذن االستيراد ويرسل لو 8

  وزارة االقتصاد ىي التي تحددالرسوم المقررة لمخدمة:   دقيقة 15متوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة: 

 . وزارة االقتصاد والمكمفالجية المختصة باالستفسار:  

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

  مراسمة كتابية. طريق اإلشعار بالخدمة:
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 تاجر الشنطة. الجية المستفيدة من الخدمة:
. 

 

 . 

 

 

 

 

 معبر رفح لممسافرين.أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 ارك بالمعبر.مكاتب الجمقنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 احضار المستندات المطموب.-1

  الوثائق والمستندات المطموبة:
 . أي مستندات اخرى -3 .               فاتورة الشراء -2 .         جواز السفر-1

 : إجراءات الحصول عمى الخدمة
 .ديد المسوح بو وفق التعرفةتح-3      .الفحص والتدقيق-2      .التفتيش-1

  .وفق التعريفة الجمركية  الرسوم المقررة لمخدمة: دقيقة 12متوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة: 

  المكمف والجيات العامة والخاصة.الجية المختصة باالستفسار:  

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

  البرنامج والمراسالت الورقية. الخدمة:طريق اإلشعار ب

  

 

 

 

  

 الخدمةاسم 
 البضائع عمى الجمركي التخميص
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 .(  جميور المسافرين ) تجار وافراد الجية المستفيدة من الخدمة:

 
. 

 

 . 

 

 

 

 

 افرين.معبر رفح لممسأماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 مكاتب الجمارك بالمعبر.قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 احضار المستندات المطموب.-1

  الوثائق والمستندات المطموبة:
 .أي مستندات اخرى -3 .               فاتورة الشراء -2 .         جواز السفر-1

 : إجراءات الحصول عمى الخدمة
  .االتصال عمى اصحابيا الستالميا في حال تم معرفتيم-3حفظ البضائع في المخزن      -2البضائع     تصنيف-1

 .في حال لم يتم التعرف عمى اصحاب البضاعة يتم مصادرىا من قبل المجنة الجمركية برئاسة النائب العام -4

  ال يوجد:  الرسوم المقررة لمخدمة غير محددمتوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة: 

  .االدارة والموازم الجية المختصة باالستفسار: 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

  .البرنامج والمراسمة الورقيةطريق اإلشعار بالخدمة: 

  

 

 

  

 الخدمةاسم 
 أمانات المسافرين 
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 جميور المسافرين . الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 

 

 

 معبر رفح لممسافرين.أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 مكاتب الجمارك بالمعبر.قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 احضار المستندات المطموب.-1

  الوثائق والمستندات المطموبة:
  مستندات اخري. -4البيان او الفاتورة   -3رخصة المركبة   -2جواز السفر    -1

 : إجراءات الحصول عمى الخدمة
   .كتاب يقدم لمجمارك لمموافقة المسبقة-2   .موافقة النقل والمواصالت-1
  .انشاء بيان جمركي مؤقت-4   .التاكد من بيانات المركبة -3

  ةمعفا  الرسوم المقررة لمخدمة: دقيقة 12خدمة: متوسط الوقت الالزم إلنجاز ال

 المكمف والمواصالت. الجية المختصة باالستفسار: 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

  .مراسمة ورقية طريق اإلشعار بالخدمة:

  

 

 

 الخدمةاسم 
 اعفاء المعاقين والمركبات الدبموماسية 
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 . جميور المسافرين الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 

 

 

 معبر رفح لممسافرين.أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 مكاتب الجمارك بالمعبر.قنوات تقدم الخدمة: 

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 المسوح بو وفق التعريفة.  تقديم كتاب مسبق لإلدارة العامة لمجمارك-1

  الوثائق والمستندات المطموبة:
 فاتورة الشراء ان وجدت. -2        جواز السفر .-1

 : إجراءات الحصول عمى الخدمة
 التأكد من البضائع مسموح بدخوليا قانونيا -3فحص البضائع     -2معاينة البضائع عمى ارض الواقع    -1

  .وفق التعريفة  الرسوم المقررة لمخدمة: دقيقة 12ز الخدمة: متوسط الوقت الالزم إلنجا 

 .رفح معبرالجية المختصة باالستفسار:  

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

  البرنامج.طريق اإلشعار بالخدمة: 

  

 

 

 

 

 الخدمةاسم 
 اعفاء االغراض الشخصية واليدايا 

 



  الخدمات جراءاتإدليل                                                                                                         وزارة المالية

83 
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 المستوردين من جميورية مصر العربية . الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 

 

 

 

 معبر رفح التجاري.أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 معبر رفح التجاري. قنوات تقدم الخدمة:

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 خموات طرف ضريبية.-3تسديد الرسوم المستحقة في حال وجودىا.    -2.    توفير المستندات المطموبة -1

  الوثائق والمستندات المطموبة:
 البيان الجمركي واي مستندات اخرى. -4بوليصة الشحن.   -3الفاتورة التجارية.      -2قائمة التعبئة.   -1

 : إجراءات الحصول عمى الخدمة
 الواردة.  .عمل نموذج حصر بضائع بالكميات1
 .مطابقة تصريح البضائع مع البضائع الموجودة فعميا عمى الشاحنة. 2
 .ادخال البيانات عمى النظام المحوسب لمجمارك. 3
 .تسديد الرسوم والضرائب الجمركية وفق البيان من المخمص الخارجي. 4
 .اذن خروج موقع من جميع الوزارات المعنية. 5

 
 . وفق التعريفة الجمركية المعتمدة  الرسوم المقررة لمخدمة: نصف ساعةلخدمة: متوسط الوقت الالزم إلنجاز ا

 . ذات العالقة الوزارات الجية المختصة باالستفسار: 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 . البرنامج طريق اإلشعار بالخدمة:

  

  

 الخدمةاسم 
 التخميص الجمركي عمى البضائع 
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 المستوردين من جميورية مصر العربية . الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 

 

 

 

 معبر رفح التجاري.أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 معبر رفح التجاري. قنوات تقدم الخدمة:

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
    حضار المستندات المطموب.ا-1

  الوثائق والمستندات المطموبة:
 نموذج حجز البضاعة. -2توفير المستندات المطموبة.      -1

 : إجراءات الحصول عمى الخدمة
 يقدم النموذج لمموظف المختص.  -2عن طريق النموذج المعد من ادارة المعبر.      -1
  صفر  الرسوم المقررة لمخدمة: دقيقة 5متوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة:  

 . في المعبر امين المخزنالجية المختصة باالستفسار:  

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 البرنامج.طريق اإلشعار بالخدمة: 

  

 

 

 

 

 الخدمةاسم 
 االستعالم عن الحجوزات 
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 المستوردين من الخارج.  الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 
 معبر رفح التجاري.أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 معبر رفح التجاري. قنوات تقدم الخدمة:

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 تكميف من المستورد. -2شيادة مخمص جمركي.         -1

  الوثائق والمستندات المطموبة:
 شيادة مخمص جمركي.  -1

 : إجراءات الحصول عمى الخدمة
 اجتياز دورة مشتركة ما بين نقابة المحاسبين ووزارة المالية -1

 دينار  52الرسوم المقررة لمخدمة:   ساعةمتوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة: 

  .مجماركلمة االدارة العاالجية المختصة باالستفسار:  

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 . المراسمة الكتابيةطريق اإلشعار بالخدمة: 

  

 

 

 

  

 الخدمةاسم 
 منح شيادة مخمص جمركي 
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 نب االحتالل. المستوردين من جا الجية المستفيدة من الخدمة:

 

 

 

 معبر كرم ابو سالم.أماكن وعناوين فروع تقديم الخدمة: 

 

. 

 معبر كرم ابو سالم باإلضافة الى االدارة. قنوات تقدم الخدمة:

 

 

 متطمبات وشروط الحصول عمى الخدمة:
 ضريبية  خموات طرف-3تسديد الرسوم والضرائب الجمركية وفق التعريفة   -2توفير المستندات المطموبة  -1

  الوثائق والمستندات المطموبة:
الفاتورة الضريبية االصمية .   -3صورة عن استمارة التعمية إن وجدت.    -2صورة عن البيان الجمركي اإلسرائيمي.   -1
 االرسالية وبيان جمركي رام اهلل . -6فاتورة المقاصة االصمية .   -5قائمة التعبئة .   -4
 المضافة وضريبة الدخل. خموات طرف من القيمة -7

 : إجراءات الحصول عمى الخدمة
 تحديد المسوح بو وفق التعرفة.-3الفحص والتدقيق.   -2التفتيش.    -1
 في حال عدم الدفع يحجز جزء من البضاعة بقيمة الرسوم. -5تحصيل الرسوم والضرائب وفق التعريفة.    -4
 وفق التعريفة المعتمدة الرسوم المقررة لمخدمة:   ةنصف ساعمتوسط الوقت الالزم إلنجاز الخدمة:   

 . المخمص واالدارة العامة لمجماركالجية المختصة باالستفسار:  

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 دائرة الشؤون الفنية والتراخيص 

 . البرنامجطريق اإلشعار بالخدمة: 

  

 

 

 خدمةالاسم 
 التخميص الجمركي عمى البضائع 
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