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  13/31/1132 :التاريخ 

 

 تعميــــــــــم
 

 . 1132الضرائب والرسوم لسنة 
 
، تهيب بلدية الطيبة بالمواطنين الكرام العمل على تسديد ما مستحق عليهم من الضرائب والرسوم للبلدية  

 :وهي كما يلي  1132الضرائب والرسوم لسنة  قيمإعالمكم بوتوّد 

 .ضريبة األمالك حسب تخمين دائرة المالية  -1
 . لكل مكلفشيكل سنوياً ( 111)تقرر تحصيل مبلغ : رسوم صيانة إنارة الشوارع  -2
تقرر تحصيل رسوم رخص البناء المقترح والقائم بدون ترخيص حسب القوانين : رسوم رخص البناء  -3

 .المتبعة 
شيكل مائتان شيكل سنويًا عن كل ( 211)تقرر تحصيل مبلغ : المنزلية ( النظافة )رسوم النفايات  -4

 .ومستأجر  مكلف
 :على المحالت التجارية حيث تم تصنيف المحالت التجارية كما يلي ( النظافة )رسوم النفايات  -5

والطوابق والسدد وتشمل جميع المهن الحرة  2م41باب واحد مساحة ال تزيد عن  - أ
 .مائتان وأربعون شيكل سنوياً ( 241)والمخازن على أن تكون رسوم النفايات لهذه الفئة 

وتشمل الطوابق  2م211من بابين تجاري إلى أربع أبواب تجارية ومساحة أقل من  - ب
 .أربعمائة شيكل سنوياً  ( 411)والمخازن على أن تكون رسوم النفايات لهذه الفئة 

وما فوق وتشمل جميع المنشآت الصناعية  2م211أبواب تجارية ومساحة من  من خمس    -ج
ألف شيكل ( 1111)والتجارية والمؤسسات الخاصة على أن تكون رسوم هذه الفئة للنفاءات 

 .سنوياً 
 .خمسة وسبعون شيكل عن كل صاحب قطعة أرض ( 55)تقرر تحصيل : رسوم حراسة زراعية  -6
 .ستمائة شيكل عن كل ملف ( 611)تقرر تحصيل : رسوم فتح ملف رخص بناء  -5
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 .ثالثة آالف شيكل ( 3111)تقرر تحصيل : رسوم تأمين بناء عند فتح الملف ألعمال البناء  -8
 .تقرر تحصيلها حسب كشف الجداول الثوابت حسب القانون : رخص المهن  -9

 .ملة خمسون شيكل عن كل معا( 51)تقرر تحصيل مبلغ : رسوم تصديق معامالت وشهادات  -11
مائة شيكل عن كل ( 111)تقرر تحصيل مبلغ : رسوم تصديق معامالت براءة الذمة ووصف القطع  -11

 .معاملة
 .مائة شيكل عن كل إخراج قيد عن كل معاملة ( 111)تقرر تحصيل مبلغ : رسوم إخراج قيد أراضي  -12
 .يكل مائة وخمسون ش( 151)تقرر تحصيل مبلغ : رسوم إخراج مخطط موقع لغير غرض البناء  -13
 .مائة وخمسون شيكل ( 151)تقرر تحصيل مبلغ : رسوم رخصة بناء سور  -14
مائة وخمسون شيكل عن كل ( 151)تقرر تحصيل مبلغ : رسوم تصديق معاملة إفراز قطعة أرض  -15

 .قطعة 
خمسون شيكل عن كل متر طول بحد أدنى واحد متر ( 51)تقرر تحصيل مبلغ : رسوم اليافطات  -16

 .أقصى مترين  لكل منشأة تجارية وبحد
 .مائة شيكل عن كل متر مربع ( 111)تقرر تحصيل مبلغ : رسوم إعالنات تجارية  -15

 
 
          

 

 

 

 
 
 

 
 
 


