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مركز خدمات الجمهور المحوسب
المقدمة
المحتويات
المواطن العام

 .1تقديم شكاوي
 .2متابعة الطلب
 .3دليل الخدمات
 .4دليل االستخدام
المواطن الخاص

 .1تقديم الطلبات
 .2خدماتي
 .3طلباتي
 .4دليل االستخدام
 .5دليل الخدمات

مركز خدمات الجمهور المحوسب هو نمط متطور وجديد من اإلدارة يتم من خالله رفع
مستوى األداء والكفاءة اإلدارية وتحسين مناخ العمل لتسهيل كافة الخدمات واألعمال
التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين.
وبذلك يتمكن المواطن من إنجاز كافة المعامالت الحكومية وحتى إصدار الوثائق الرسمية
عبر الوسائل اإللكترونية مثل اإلنترنت والهواتف الخلوية وأجهزة الحواسيب بسرعة
وفعالية عالية .

لالستفادة من الخدمات االلكترونية التي يقدمها مركز خدمات الجمهور اتبع الخطوات التالية:
❖ الدخول الى موقع مركز خدمات الجمهور من خالل الرابط التالي :
http://csc.nuba-municipality.ps/Citizen/Login

❖

المواطن العـام :وهو المواطن الذي بامكانه تقديم الشكاوى الخاصة به  ،وال يتوجب عليه تسجيل الدخول.
 .1تقديم الطلبات :والتي بدورها تستقبل شكاوى المواطنين العامة بدون التعريف عن هوية المشتكي(مواطن عام)،فيتم
تعبئة البيانات المطلوبة وادخال المرفقات االزمة.

 .2متابعة الطلب :والتي يتم من خاللها تتبع المواطن للشكوى الخاصه به من خالل ادخال رقم الطلب وتاريخ الطلب
الذي قدمت فيه هذه الشكوى كما في الصورة التالية:

 .3دليل استخدام الموقع.

 .4دليل الخدمات والذي بدوره يوضح للمواطن رسوم طلب الخدمة والمرفقات المطلوبة ومدة انجاز الطلب.

❖

المواطن الخاص :وهو المواطن الذي يتوجب عليه تسجيل الدخول لالستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها مركز خدمات
الجمهور المحوسب.
 .1تسجيل الدخول:
• يتوجب عليك في المرة االولى الذهاب الى البلدية للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
• اذا سبق وتم تسجيلك في نظام البلدية االلكترونية  ،يرجى التأكد من انه تم ارسال رسالة على جوالك تحتوي على
اسم المستخدم وكلمة المرور .
 .2خدماتي :تتيح هذه الشاشة للمواطن امكانية البحث عن رقم اشتراك المياه او اشتراكات الحرف والصناعات او قطع
االراضي الخاصة به لمعرفة الديون المسجلة عليه ،من خالل النقر على عدد المشتركين.

 .3تقديم الطلب :يتم تقديم الطلبات من خالل القائمة التي تظهر على يمين الشاشة  ،فيتم اختيار الخدمة المراد
تلقيها،وتعبئة البيانات المطلوبة  ،ومن الضغط على زر تقديم.

 .4طلباتي :في هذه الشاشة تظهر الطلبات التي تم تقديمها .

لمراجعة الطلب ومعرفة القسم الموجودة فيه المعاملة يتم النقر على ايقونة مراجعة.

 .5دليل استخدام الموقع.

 .6دليل الخدمات والذي بدوره يوضح للمواطن رسوم طلب الخدمة والمرفقات المطلوبة ومدة انجاز الطلب.
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