
طلب بيان صالحية موقع11

طلب ترخيص اعمال بناء22

طلب تجديد ترخيص اعمال بناء33
(تعديل جوهرى  )طلب تعديل رخصة بناء 44
(تعلية)طلب رخصة بناء 55

صورة طبق االصل من الرخصة/ طلب بدل فاقد رخصة بناء 66

طلب رسيان مفعول رخصة بناء77
ي88

 
طلب التنازل عن رخصة مبان

اء زوائد تنظيم99 طلب رسر
طلب رخصة هدم1010
طلب ترخيص ترميم1111
طلب معاينة1212
طلب سداد غرامة مخالفة1313
طلب رخصة محطة تقوية محمول1414
(غاز-رصف صحي- تليفون - مياه - كهرباء  )طلب توصيل مرافق دائمة1515
(مياه - كهرباء  )طلب توصيل مرافق مؤقتة1616
1717 

ى
الكلي/ طلب مطابقة شهادة صالحية المبن  الشغال جزن

(ايقاف اعمال باعالن المتهم من عدمه – ازالة  )طلب استخراج شهادة بقرار بترصي    ح من المحكمة 1818
(بالغاء رخصة محل  )طلب شهادة للتأمينات 1919
ميم2020 طلب استخراج صورة طبق االصل من قرار التر
طلب الحصول عل قرض الصندوق االجتماعي2121
مسني  / طلب رخصة دار حضانة 2222
اخطار ببدء النشاط2323
طلب مهلة فتح محل2424
طلب رخصة مذياع وتليفزيون2525
ف  )طلب رخصه شخصية لمحل 2626 (مدير ، مشر
طلب رخصة محل عام2727

اسم الطلبكودم



طلب رخصة محل صناع أو تجارى اكتر من مليون2828
طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة محل2929
صورة طبق االصل من الرخصة/ طلب بدل فاقد رخصة محل 3030
طلب بدل تالف رخصة محل3131
طلب نقل رخصة محل لوفاة المرخص له3232
(تغت  او اضافة نشاط )طلب تعديل رخصة محل 3333
طلب الغ       اء رخ  صه محل3434
طلب التنازل عن رخصة محل3535
طلب سداد رسوم نظافة3636
طلب قيد اتحاد شاغلي  3737
طلب الغاء اتحاد شاغلي  3838
طلب افادة اتحاد شاغلي  3939
طلب انضمام التحاد شاغلي  4040
طلب تغيت  مأمور اتحاد شاغلي  4141
طلب رخصة أشغال4242
طلب تجديد رخصة اشغال4343
داد اشغاالت4444 طلب استر
(تصالح عن مخالفة  )طلب شهادة مصالحة 4545
طلب تمليك شقة4646
طلب التنازل عن وحدة سكنية4747
طلب مبادلة وحدة سكنية4848
 ث مراسالت6طلب شهادة 4949
طلب شك   وى5050
طلب شهادة سداد5151
طلب شهادة بتنفيذ االزالة5252
طلب عام5353
طلب اخطار بتغيت  نوع االستغالل للعقار5457
طلب الحصول عل وحدة سكنية5558
طلب صورة طبق االصل من قرار هدم5659
طلب ترخيص اع  الن5760
طلب تجديد رخصة اعالن5861
طلب تعليق لوحة ارشادية بالطرق5962
طلب رخصة مصعد جديد6063



طلب تجديد رخصة مصعد6164
طلب كسح6265
كات- طلب ترصي    ح حفر اهاىل 6366 رسر
ة6467 طلب بيان عن ايرادات منشأة عن فتر
طلب خطاب شهر عقاري6568
طلب الحصول عل قرض صندوق التنمية6669
طلب الحصول عل باكية بأحد االسواق6770
طلب صورة رسمية من العقد/ طلب بدل فاقد عقد 6871
طلب ترخيص جبانة6972
طلب سداد اقساط ايجار7075
طلب سداد مديونيات7176
طلب تظلم من قرار لجنة المنشات االيله للسقوط7277
طلب لحل المشاكل المتعلقة بأراض  أمالك الدولة7378
طلب تظلم من قرار اللجنة العليا بتحديد سعر بيع أراض  أمالك الدولة7479
اء7580  حالة الشر

 
طلب نقل ترخيص مسكن حكوىم ف

 حالة الوفاه7681
 
طلب نقل ترخيص مسكن حكوىم ف

اء7782  حالة الشر
 
طلب نقل ترخيص مسكن حكوىم ف

طلب تغيت  المسكن من ادارى لشخىص7883
طلب ترخيص او تجديد سياج7984
تجديد/طلب الحصول عل رخصة مرجل بخارى 8085
داد قيمة تأمي   نقل مخلفات8186

طلب استر
طلب رؤية ادارة المتابعة8287
طلب ترخيص مركبة نقل بطى8388
طلب تجديد ترخيص مركبة نقل بطى8489
طلب ترصي    ح خط ست 8590
طلب تجديد ترصي    ح خط ست 8691
داد تأمي   دخول مزاد8792

طلب استر
طلب ترصي    ح خروج سيارة8893
طلب الحصول عل فرصة عمل89502
طلب تقني   وضع يد الراض  زراعية90503
 عن بيعة ارض/ طلب تنازل كل 91504

ى
جزن

طلب تنازل عن ارض زراعية مربوطة92505
93506

ى
طلب الحصول عل عقد نهان



طلب شطب امتياز سجل عين 94507
طلب تسجيل اراض  زراعية95509
 و سداد فرق المساحة96510

ى
طلب الحصول عل عقد نهان

طلب موجه للجهات الخارجية97513
طلب قسمة الرض زراعية مربوطة98514
طلب شطب امتياز عادى99515
طلب شهادة بناء عل ترصي    ح محكمة100516
طلب ضم أرض101520
طلب سداد اقساط102542
ري    ع-طلب سداد ربط103544
طلب تخصيص قطعة ارض104550
وع استثمارى105553 طلب فحص بينى لمشر
وع ذو منفعة عامة بالمقابل106555 طلب الحصول عل قرار تخصيص لمشر
وع ذو منفعة عامة بالمجان107556 طلب الحصول عل قرار تخصيص لمشر
طلب لحل المشاكل المتعلقة بأراض  أمالك الدولة يتم عرضها عل اللجنة العليا لألمالك إلتخاذ القرار الالزم بشأنها108557
كات قطاع عام/ هيئات / طلب خطاب موجه اىل جهات حكومية 109563 رسر
اء امالك الدولة110564 طلب رسر
وعات تقسيم111566 طلب موافقة عل مشر
طلب انشاء كشك112570
طلب سداد عام113575
طلب الحصول علي صورة طبق االصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية114591
طلب صورة طبق األصل من قرار محافظ115600
طلب سداد رسوم التفتيش116601
طلب شهادة بيانات منشأة117602


