
بيـان الرؤيـــة 

  
 

بيـان الرسـالة 
 
 

نسعى مبشاركة مواطني عمان لتقدمي خدمات بلدية متميزة 

واحملافظة  احلداثة  اخلدمة مع مواكبة  تفوق طموحات متلقي 

على أصالة املدينة وروحها 

مبشاركتهم  عمان  مدينة  ملواطني  اخلدمات  بتقدمي  نلتزم 

والعاملني في األمانة بيسر وشفافية وعدالة مع احملافظة على 

القيم الثقافية والبيئة املعمارية والسياحية للمدينة لتبقى 

وحتقق  اخلدمة  ملتلقي  والرفاه  الرضا  وحتقق  ومريحة  آمنة 

للموارد  والتطوير  األمثل  باالستخدام  املستدامة  التنمية 

املالية والبشرية والتقنية وإدارة املعرفة. 



مقـدمــة 

عزيزي متلقي اخلدمة: 

 

أعـد هذا الدليل ملساعدتك في معرفة اخلدمات التي تقدمها 

مناطق أمانة عمان الكبرى. 

لذا يرجى الرجوع اليه واالستعانة به ملعرفة :  

- املتطلبات القانونية. 

- املدد الزمنية لالجناز . 

- أماكن تقدمي اخلدمة . 

- أماكن استالم اخلدمة. 

- خطوات السير باالجراءات. 

 

في  متوفرة  الغاية  لهذه  املعتمدة  النماذج  كافة  بأن  علما 

مكاتب االرشاد وخدمة اجلمهور لدى املناطق. 



فهرس احملتويات 

مهـام منـاطق األمـانة  

الهيكل التنظيمي ملناطق األمـانة 

عنـاوين منـاطق أمـانة عمان الكبرى 

إصدار إذن إشغال (داخل حدود التنظيم/خارج حدود التنظيم) 

إصدار رخصة إنشاءات لبناء قائم (داخل/خارج حدود التنظيم) 

إصدار رخصة إنشاءات لبناء مقترح (داخل حدود التنظيم/خارج حدود التنظيم) 

موافقة مبدئية على مخططات إنشائية 

جتديد إذن إشغال 

صورة عن إذن إشغال 

إصدار رخصة مهن جديدة في التجاري / الصناعي 

رخصة مهن جديدة/خارج حدود التنظيم 

جتديد رخصة مهن 

صورة طبق األصل عن رخصة مهن 

ترخيص مهن متعلقة بالسير/ واملهن املزعجة 

بدل فاقد لرخصة مهن 

تغيير مهنة / إضافة مهنة ( التجاري / الصناعي ) 

نقل ملكية رخصة من شخص إلى آخر (جتاري / صناعي ) 

طلب شطب وإلغاء رخصة مهن 

دخول شريك أو شركاء ( في التجاري / الصناعي ) 

انسحاب شريك أو شركاء 

استغالل ارتداد مكشوف 

نقل موقع رخصة مهن في تنظيم جتاري / صناعي  

تعديل رأس املال 

طلب شراء فضلة  
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فهرس احملتويات 
طلب تعديل تنظيمي 

طلب اعتراض على مخطط تنظيمي معلن لالعتراض 

إصدار مخطط موقع تنظيمي 

طلب استقامة رصيف 

طلب شهادة رصيف 

معاملة البيع / الرهن 

إفراز وتوحيد وجتزئة (أبنية / أراضي ضمن حدود التنظيم أو خارج حدود التنظيم ) 

إلغاء طريق (إزالة) منفذ على الواقع اخلطأ 

اعادة فتح محل 

دفع ضريبة األبنية واألراضي من املسقفات 

تقسيط رسوم األبنية / حتققات / املهن 

حتصيل رسوم التحقيقات /(تعويض اللوائية/تعبيد / إدراج حتسني ...) 

إعادة تأمينات بناء 

إعادة تأمينات حفر 

استرداد ضريبة التحسني 

احلصول على تصريح حفر 

تصديق عقد اإليجار 

إلغاء عقد اإليجار 

صورة طبق األصل عن عقد اإليجار 

طلب فتح شارع / صيانة / تعبيد / جدار استنادي / تصريف مياه 

كف طلب عن حادث سير 

تصاريح األضاحي 

تقدمي شكوى 

قائمة حتديد أزمان اجناز الشكاوي 
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 ( ١ )

مهام املناطق 

١- تقدمي اخلدمات البلدية وفقا" خلطط أمانة عمان الكبرى وطبقا" للقوانني واألنظمة والتعليمات. 
٢- اصدار تراخيص ( األبنية ، املهن ، الصحية ). 

٣- مراقبة انشاء األبنية بأنواعها ضمن حدود املنطقة حسب القوانني واألنظمة النافذة ، وتعليمات 
    أمانة عمان الكبرى واتخاذ االجراءات القانونية بكل حالة . 

٤- دراسة حاجة املنطقة من ( الطرق ، األرصفة ، األدراج ، اجلدران االستنادية ، احلدائق ) وغيرها من  
     اخلدمات البلدية ومتابعة تنفيذها مع الدوائر واجلهات اتصة . 

٥- متابعة تنفيذ مشاريع أمانة عمان ( ضمن حدود املنطقة ) والتنسيق مع الدوائر اتصة باألمانة . 
٦- مراقبة أعمال املتعهدين ومدى تقيدهم بتصاريح العمل الصادرة عن أمانة عمان الكبرى . 

٧- اتخـاذ كـافة االحتياطات واالجراءات الالزمة للمحـافظة على الصحة العامة وحماية البيئة ومنع 
     تفشي األمراض واحلد من املكاره الصحية ، وفقا" للقوانني واألنظمة والتعليمات اخلاصة بالسالمة 

    العامة . 
٨- مراقـبة وتنظـيم البـاعة املتجولني والبسـطات واملظـالت في ضـوء القوانني واألنظـمة النافـذة ،  

    والتعليمات اخلاصة بذلك . 
٩- القيـام بأعـمال النظافة للشوارع واحملـالت العـامة والسـاحات وتزويدها باحلـاويات املناسبة ، ونقل 

    النفايات الى األماكن اصصة . 
١٠- التنسيق مع دائرة احلـدائق النشاء احلدائق العامة وزيادة املساحات اخلضراء بأنواعها وتزويد املمكن  
      منها بالشالالت والنوافير وألـعاب األطـفال ورعايتها وصيانتها واحملافظة على األشجار واملنتزهات  

        واألحراش. 
١١- املشاركة في اعداد وتنفيذ خطط الطوارئ . 



 ( ٢ )

الهيكـل التنظيمي ملنـاطق أمــانــة عمـان 

مساعد الوكيـل لشؤون املنــاطــق 

وكيل األمانة لشؤون املناطق والبيئة 

مــديــر املنطقــة 

 القسم املــالي قسم حماية البيئة  القسم االداري  القسم الصحي  قسم الـرقابة  القسم الهندسي 

شعبة األبنيــة 

شعبة املهــن 

شعبة التنظيـم 

شعبة الـديــوان  شعبة النظـافة 

شعبة احلـدائـق 



عناوين مناطق أمانة عمان 

 alnaser.info@ammancity.gov.jo

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

 

 
رقـم الفـاكـس :  رقـم الهـاتـف : 

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس :  رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 
  بناء رقم ٦ - شارع ابن منظور  - حي جبل النصر - منطقة النصر 

 ٤٩٠١٨٥٨  ٤٩٠٧٨٥٤
 منطقـة النصـر

 منطقـة املـدينـة
 ٤٦٣٤٧١٨ ٤٦١٦٦٥٨

 almadineh.info@ammancity.gov.jo

بناء رقم ١٠ - شارع الهاشمي - حي املدرج - منطقة املدينة 
 منطقـة بسمـان

 ٥٠٥٦١٨٨ ٥٠٦٦٠٤٣
 bassman.info@ammancity.gov.jo

بناء رقم ١٦ - شارع العدل - حي رغدان - منطقة بسمان 
 منطقـة وادي السير

 ٥٨٦٤٩٢٣ ٥٨٥٧٨٤٣
 wadialser.info@ammancity.gov.jo

بناء رقم ٩ - شارع عراق األمير - حي وادي السير - منطقة وادي السير 
 منطقـة تالع العلي وأم السماق وخلدا

 tla-ali.info@ammancity.gov.jo
 ٥٥١٤٨٢٩ ٥٥٢١٨٩٢

بناء رقم ٨٤ - شارع األميرة زين بنت احلسني - حي الصاحلني - منطقة تالع العلي 
 منطقـة زهـران

 ٤٦٤٩٦٢١ ٤٦١٦٦٩٣
 zahran.info@ammancity.gov.jo

بناء رقم ٦ - ميدان امللك طالل - شارع األمير محمد  - حي جبل عمان - منطقة زهران 

 ( ٣ )



عناوين مناطق أمانة عمان 

 

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس :  رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 
البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

 منطقـة العبدلي
 ٥٦٧٢٧٧٩  ٥٦٨٢٩١٣

 abdaale.info@ammancity.gov.jo

بناء رقم ٤٠ - شارع صفد - حي احلسني - منطقة العبدلي 
 منطقـة طــارق

 ٥٠٥٠٧٦٠  ٥٠٥٦٢٩٦
 tareq.info@ammancity.gov.jo

شارع طارق الرئيسي - حي الشهيد - منطقة طارق 
 منطقـة القويسمة واجلويدة وأبو علندا والرقيم

 alqwasmeh.info@ammancity.gov.jo
 ٤١٦٧٧٦٠ ٤١٦٢٨٧٢

  شارع نوري احلديد - حي املعادي - منطقة الفويسمة 

شارع عبد الكرمي الوريكات - حي جاوا الشمالي - منطقة خريبة السوق 

 منطقـة خريبة السوق وجاوا واليادودة

 kherbt-souq@ammancity.gov.jo
 ٤١٢٦٣٨١ ٤١٢٥٢٨٦

 منطقـة أبو نصير
 ٥٢٣٥٤٩٠ ٥٢٤٠٨١٥

 abunser.info@ammancity.gov.jo

 شارع أبو نصير الرئيسي - حي  البسالة - منطقة أبو نصير 

 
البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس :  رقـم الهـاتـف : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

 منطقـة اليرموك
 ٤٧٤٥٢٧٥  ٤٧٥٤٩٠٨

 alyarmouk.info@ammancity.gov.jo

شارع التالل - حي العودة - منطقة اليرموك 

 ( ٤ )



عناوين مناطق أمانة عمان 

 sweileh.info@ammancity.gov.jo

 almoqablen.info@ammancity.gov.jo

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس :  رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 
البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

 badernazal.info@ammancity.gov.jo
عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

 ٤٣٨٤٠٩١  ٤٣٧٠٦١٥

  شارع الشورى - حي األخضر - منطقة بدر 

  شارع األميرة راية بنت احلسني  - حي الكمالية - منطقة صويلح 

 ٥٣٣٧٤٥٧ ٥٣٥٦٠١٩

 ٤٢٠٤٣٩٤  ٤٢٠٧٥٩٣

  شارع بشير بن البراء  - حي املقابلني - منطقة املقابلني 

 منطقـة صـويلح

 منطقـة املقـابلني

 منطقـة بــدر

 منطقـة شفابدران
 ٥٢٣٤١٧٣ ٥٢٤٠٨١٦

 shafabaadran.info@ammancity.gov.jo

بناء رقم ٢٩ - شارع وحيد عبد الهادي - حي ياجوز - منطقة شفابدران 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

 

 
رقـم الفـاكـس :  رقـم الهـاتـف : 

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

 ras-alain.info@ammancity.gov.jo

شارع األبطال - حي النظيف - منطقة رأس العني 

 ٤٧٨٩٨٦١  ٤٧٥٤٩١٣

 marka.info@ammancity.gov.jo

  شارع امللك عبداهللا األول - حي حمزة - منطقة ماركا  

عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

 ٤٨٩١٣٢٦ ٤٨٩١٣٠٧
 منطقـة مـاركـا

 منطقـة رأس العني

 ( ٥ )



عناوين مناطق أمانة عمان 

رقـم الفـاكـس :  رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  
عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

 ٤٠٢٣٧٠١ ٤٠٢٣٥٩٤
 ال يوجد

 ال يوجد

 حي خشافية الدبايبة - بجانب املركز الصحي  

 منطقـة أحــد

 منطقـة اجليزة
 ٤٤٦٠٤٥٦ ٤٤٦٠٤٨٠

 شارع املطار الرئيسي - مقابل منتزه مثقال الفايز - منطقة اجليزة 

 منطقـة املوقر

 ال يوجد

 دوار املوقر - عمارة بنك االسكان / الطابق الثاني  - منطقة املوقر 

 ٤٠٥٠٩٣٧ ٤٠٥٠٠١٣

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

 

 
رقـم الفـاكـس :  رقـم الهـاتـف : 

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

عنـوان مبنى املنطـقة : 

 baderaljadidah.info@ammancity.gov.jo

 jbaiha.info@ammancity.gov.jo
عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

بناء رقم ٣٠ - شارع عبداهللا اللوزي - حي البلدية - منطقة اجلبيهة 

 شارع رافع بن سهل- حي الفروس الشرقي - منطقة بدر اجلديدة 

 ٥٣٤٣٢٢٢ ٥٣٥٦٠٣٢

 ٥٤٧١٤٣٥ ٥٤٧١٤٨٧

 منطقـة بدر اجلديدة

 منطقـة اجلبيهة

 منطقـة سحاب
 ٤٠٢٢٠٦٦ ٤٠٢١٠٠٦

 شارع عمان / سحاب الرئيسي - قرب دوار الدلة  - منطقة سحاب 

 ال يوجد

 ( ٦ )



عناوين مناطق أمانة عمان 

رقـم الفـاكـس :  رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  

رقـم الفـاكـس : رقـم الهـاتـف : 

البريـد االلكتـروني للمنطقة :  
عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

عنـوان مبنى املنطـقة : 

 ٥٧٢٥٠٢٦ ٥٧٢٥٠٢٦
 ال يوجد

 ال يوجد

شارع القدس - بجانب مدرسة طلحة بن الزبير - منطقة ناعور 

 منطقـة ناعور

 منطقـة حسبان اجلديدة وام البساتني
 ٤٢٥٠٤٦٢ ٤٢٥٠١٤٢

شارع مادبا الغربي - بالقرب من مدرسة العال الثانوية للذكور - منطقة حسبان اجلديدة وام البساتني 

 منطقـة مرج احلمام

 ال يوجد

 بجانب املركز االجتماعي - منطقة مرج احلمام 

 ٥٧١٦٦٢٢ ٥٧١٢١٤٦

 ( ٧ )



 ( ٨ )

    

١-  مخطط موقع تنظيمي أصلي ساري املفعول    
٢-  مخطط أراضي أصلي  

٣- صورة عن أخر ترخيص إنشائي  

٤-  براءة ذمة من املالية ( املسقفات / التحققات) 
٥- سند تسجيل 

 

كاتب األبنية في املنطقة 

١٠ - ٢١ يـوم عمــل 
١- يقوم طالب اخلدمة بتعبئة طلب اخلدمة وتقدمي املرفقات 

٢- يراجع طالب اخلدمة القسم املالي ( خلتمها للتحققات واملسقفات ). 
( في حال كانت املعاملة خارج التنظيم ، فاءنها تعرض على اللجنة اللوائية وفي حال املوافقة تسير كما يلي: 

٣- يتم حتديد موعد الكشف الهندسي. 
٤- يقوم مهندس االبنية بالكشف ،وفي حال وجود تكليف يتم تكليف املعاملة من أجل تصويب  
 الوضع من قبل طالب اخلدمة وفي حال عدم وجود تكليف يتم عرض املعاملة على اللجنة احمللية 

٥- حتول املعاملة لرئيس القسم الهندسي لشرحها وعرضها على اللجنة احمللية. 
٦-  بعد موافقة اللجنة احمللية ، يتم احتساب الرسوم وعرضها على ديوان احملاسبة للتدقيق. 

٧- يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم لدى القسم املالي 
٨-استالم اذن االشغال من كاتب االبنية 

  

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

إصـدار إذن إشغال ( داخل حدود التنظيم/خارج حدود التنظيم) 

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

 
 



 ( ٩ )

    

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

١- ٣/٥ نسخ مخططات إنشائية مصدقة من نقابة املهندسني    
 
 

٢-  كتاب نقابة املهندسني بخصوص ضريبة املبيعات ( حسب واقع احلال)  
٣- مخطط أراضي أصلي  

٤-  مخطط موقع تنظيمي أصلي ساري املفعول 
٥- سند تسجيل 

 
١٠ - ٢١ يـوم عمــل 
١- يقوم طالب اخلدمة بتعبئة طلب اخلدمة وتقدمي املرفقات 

٢- يراجع طالب اخلدمة القسم املالي ( خلتمها للتحققات واملسقفات ). 
( في حال كانت املعاملة خارج التنظيم ، فاءنها تعرض على اللجنة اللوائية وفي حال املوافقة تسير كما يلي: 

٣- يتم حتديد موعد الكشف الهندسي. 
٤- يقوم مهندس االبنية بالكشف ،وفي حال وجود تكليف يتم تكليف املعاملة من أجل تصويب  
 الوضع من قبل طالب اخلدمة وفي حال عدم وجود تكليف يتم عرض املعاملة على اللجنة احمللية 

٥- حتول املعاملة لرئيس القسم الهندسي لشرحها وعرضها على اللجنة احمللية. 
٦-  بعد موافقة اللجنة احمللية ، يتم احتساب الرسوم وعرضها على ديوان احملاسبة للتدقيق. 

٧- يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم لدى القسم املالي 
٨-استالم الرخصة من كاتب االبنية 

 

( حسب املساحة املطلوب ترخيصها)  

٦- براءة ذمة من املالية ( مسقفات/حتققات ) 

كاتب األبنية في املنطقة 

إصدار رخصة إنشاءات لبناء قائم ( داخل / خارج حدود التنظيم ) 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

وقت اجنـاز املعاملـة 

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  



 ( ١٠ )

    

١-  خمس نسخ مخططات إنشائية مصدقة من نقابة املهندسني     
٢-  كتاب نقابة املهندسني بخصوص ضريبة املبيعات. 

٣- مخطط أراضي أصلي    

٤-  مخطط موقع تنظيمي أصلي ساري املفعول 
٥- سند تسجيل 

 

كاتب األبنية في املنطقة 

١٠ - ٢١ يـوم عمــل 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

٦- براءة ذمة من املالية ( مسقفات/حتققات )  
 ٧- منوذج تدقيق طلب ترخيص بناء مختوم من الدوائر املعنية  

١- يقوم طالب اخلدمة بتعبئة طلب اخلدمة وتقدمي املرفقات 
٢- يراجع طالب اخلدمة القسم املالي ( خلتمها للتحققات واملسقفات ). 

( في حال كانت املعاملة خارج التنظيم ، فاءنها تعرض على اللجنة اللوائية ) وفي حال املوافقة تسير بنفس اخلطوات التالية :  
٣- يتم حتديد موعد الكشف الهندسي. 

٤- يقوم مهندس االبنية بالكشف ،وفي حال وجود تكليف يتم تكليف املعاملة من أجل تصويب  
 الوضع من قبل طالب اخلدمة وفي حال عدم وجود تكليف يتم عرض املعاملة على اللجنة احمللية 

٥- حتول املعاملة لرئيس القسم الهندسي لشرحها وعرضها على اللجنة احمللية. 
٦-  بعد موافقة اللجنة احمللية ، يتم احتساب الرسوم وعرضها على ديوان احملاسبة للتدقيق. 

٧- يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم لدى القسم املالي 
٨-استالم الرخصة من كاتب االبنية 

 

إصدار رخصة إنشاءات  لبناء مقترح ( داخل حدود التنظيم/ خارج حدود التنظيم) 

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ١١ )

    

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

١- ثالث مخططات هندسية     
٢- مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول  

٣- مخطط أراضي أصلي  

٤-  طلب يبني أسباب أو البند املطلوب فيه املوافقة املبدئية  
٥- صورة عن سند التسجيل 

٧ - ١٤ يـوم عمــل  

كاتب األبنية في املنطقة 

موافقة مبدئية على مخططات إنشائية 

١- تقدمي الطلب واملرفقات لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور 
    في املنطقة . 

٢- حتديد موعد للكشف الهندسي . 
٣- شرح املعاملة وعرضها على اللجنة احمللية في املنطقة . 

٤- ابالغ املواطن بقرار اللجنة ( موافقة أو عدم موافقة ) 

مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

مكان تقدمي املعاملـة  

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ١٢ )

    

١-  مخطط موقع تنظيمي أصلي ساري املفعول    
٢- مخطط أراضي أصلي  

٣- صورة عن إذن اإلشغال السابق 
٤-  صورة عن رخصة إنشاءات   

٥- براءة ذمة من املالية (املسقفات/ التحققات )  
 

كاتب األبنية في املنطقة 

٣ - ٧  أيـام عمــل ( في حال عدم حدوث تغيير على الوضع السابق) 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

٦- سند تسجيل ساري املفعول 

١- يقوم طالب اخلدمة بتعبئة طلب اخلدمة وتقدمي املرفقات 
٢- يراجع طالب اخلدمة القسم املالي ( خلتمها للتحققات واملسقفات ). 

٣- يتم حتديد موعد الكشف الهندسي. 
٤- يقوم مهندس االبنية بالكشف ،وفي حال عدم حدوث تعديالت على الوضع السابق ، 

   يتم طباعة اذن االشغال وتسليمه للمواطن من قبل كاتب األبنية.  
 ٥- وفي حدوث تعديل على زضع البناء السابق ( تعامل املعاملة كاذن اشغال ألول مرة من حيث االجراءات 

    والفترة الزمنية التي حتتاجها املعاملة . 
 

جتديد إذن إشغال 

مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ١٣ )

    

مكان تقدمي املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

   
١- صورة عن آخر ترخيص انشائي 

٢- صورة عن سند التسجيل  

٣- براءة ذمة من املالية(حتققات/مسقفات)   

سـاعـة 

كاتب األبنية في املنطقة 

صورة عن إذن إشغال  

١- تقدمي طلب صورة طبق األصل وفق النموذج احملدد لدى مكتب 
   االرشاد وخدمة اجلمهورفي املنطقة . 

٢- مطابقة الصورة مع األصل من قبل القسم الهندسي. 
٣- دفع الرسوم لدى القسم املالي . 

٤- ختم الصورة (صورة طبق األصل) من قبل الديوان وتسليمها 
  لطالب اخلدمة . 



 ( ١٤ )

    

   
مكتب شعبة املهن  

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

 

 
               ١-صورة عن إذن إشغال ساري املفعول 

               ٢-مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول 
 

   
  

 
 

١-السجل التجاري 
٢- تسجيل غرفة الصناعة / التجارة 

 
٤- صورة عن سند التسجيل( إذا كان الطالب هو املالك). 

٥- موافقات حسب املهنة واملساحة. 
 

٣- عقد إيجار مصدق  

بعد املوافقة النهائية: 

مبدئيا: 

٣-٥ أيام في حال اكتمال جميع األوراق املطلوبة من جهات أخرى  

١- يقوم طالب اخلدمة بتعبئة طلب اخلدمة وتقدمي املرفقات 
٢- يراجع طالب اخلدمة القسم املالي للحصول على براءة ذمة (حتققات / مسقفات ).  

٣- يتم حتديد موعد الكشف من قبل مكتب االرشاد . 
٤- يقوم مهندس االبنية بالكشف والشرح في حال عدم وجود حاجة لتكليف املعاملة وتصويب الوضع. 

٥- يقوم القسم الصحي بالكشف أو الشرح على املعاملة ( حسب املهنة ) 
٦- يتم شرح املعاملة من قبل شعبة املهن بعد التأكد من االيفاء باملتطلبات 

٧- يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم لدى القسم املالي 
٨- يستلم طالب اخلدمة الرخصة من شعبة املهن ( بعد توقيع مدير املنطقة وختم 

 

إصدار رخصة مهن جديدة  في التنظيم التجاري / الصناعي 

الوثائـق املطلوبــة  

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

وقت اجنـاز املعاملـة 

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  



 ( ١٥ )

    

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

   

١٥ يـوم عمــل 

مكتب شعبة املهن 
١- مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول مبدئيا: 

٢- إذن إشغال ساري املفعول للغاية املطلوبة 
٣- يعرض الطلب على اللجنة اللوائية إذا لم يكن إذن األشغال صادر للغاية املطلوبة   

بعد املوافقة النهائية: 
 

١- سجل جتاري 
٢- تسجيل غرفة جتارة أو صناعة عمان 

٣- عقد إيجار مصدق  

رخصة مهن جديدة/خارج حدود التنظيم 

 

١- يقوم طالب اخلدمة بتعبئة طلب اخلدمة وتقدمي املرفقات 
٢- يراجع طالب اخلدمة القسم املالي للحصول على براءة ذمة (حتققات / مسقفات ).  

 ٣- يتم حتديد موعد الكشف من قبل مكتب االرشاد . 
٤- يقوم مهندس االبنية بالكشف والشرح وحتويلها لرئيس القسم الهندسي والذي يقوم بشرحها  

 وحتويلها لدائرة املهن في األمانة الرئيسية لعرضها على اللجنة اللوائية ، وفي حال املوافقة يتم حتويلها 
للمنطقة لتسير باجراءات اصدار رخصة مهن (جتاري/صناعي) داخل التنظيم .  

 ٥- يقوم القسم الصحي بالكشف أو الشرح على املعاملة ( حسب املهنة ) 
٦- يتم شرح املعاملة من قبل شعبة املهن بعد التأكد من االيفاء باملتطلبات 

٧- يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم لدى القسم املالي 
٨- يستلم طالب اخلدمة الرخصة من شعبة املهن ( بعد توقيع مدير املنطقة وختم الرخصة ) 

 

 

 

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

 



 ( ١٦ )

    

   
١-الرخصة السابقة 

٢- إرفاق إثبات االشتراك السنوي في غرفة الصناعة أو التجارة  
     ( حسب تصنيف املهنة ). 

٣- موافقات رسمية أخرى حسب نوع املهنة  

شعبة املهن في املنطقة 

١٥-٢٠ دقيقـــة 

١- يقوم طالب اخلدمة بتعبئة طلب اخلدمة وتقدمي املرفقات 
٢- يتم حتديد الرسوم من قبل شعبة املهن  ( ما لم يكن هناك أي مالحظات على الرخصة ) . 

٣- يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم لدى القسم املالي 
٤- يتم طباعة الرخصة وتوقيعها من املعنيني وختمها وتسليمها للمواطن . 

 

شعبة املهن في املنطقة 

جتديد رخصة مهن 

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ١٧ )

    

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

   

شعبة املهن في املنطقة 

 
٢- صورة عن الرخصة األصلية . 

٣- صاحب الرخصة أو من ينوب عنه  /إثبات الشخصية 
 

١- رخصة املهن األصلية  

١٥-٢٠ دقيقـــة 

صورة طبق األصل عن رخص املهن 

١- تعبيئة النموذج اصص لذلك لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور. 
٢- دفع الرسوم لدى القسم املالي . 

٣- مراجعة شعبة املهن لوضع عبارة صورة طبق األصل وتوقيع النسخة . 
٤- ختم صورة طبق األصل من ديوان املنطقة ، وتسليمها لطالب اخلدمة . 

مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

مكان تقدمي املعاملـة  

خطوات السير  
      باملعاملة 

وقت اجنـاز املعاملـة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ١٨ )

    

 مبدئيا :  ١- مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول 
شعبة املهن في املنطقة 

٣-٥ أ يــا م 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

٢- إذن إشغال ساري املفعول 
٣- يعرض الطلب على جلنة املهن املتعلقة بالسير / املهن املزعجة داخل املنطقة.  

بعد املوافقة النهائية: 
 

 

١- تسجيل وزارة الصناعة والتجارة 
٢- عقد إيجار مصدق 

٣- سند ملكية ( إذا كان الطالب هو املالك )  

ترخيص املهن متعلقة بالسير / املهن املزعجة 

١- تقدمي الطلب لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة. 
٢- حتديد موعد للكشف الهندسي . 

٣- عرض الطلب على جلنة املهن املتعلقة بالسير في املنطقة. 
٤- ارفاق باقي املرفقات في حال املوافقة على الطلب ، واستكمال  

اجراءات اصدار الرخصة . 

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

٤- اشتراك غرفة جتارة عمان وحسب املهنة. 

 



 ( ١٩ )

    

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

   

شعبة املهن في املنطقة 

١٥-٢٠ دقيقـــة 

١-  صاحب الرخصة أو من ينوب عنه رسميا. 
٢- حتديد رقم الرخصة  

بدل فاقد لرخصة املهن 

١- تعبيئة النموذج اصص لذلك لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور. 
٢- مراجعة  شعبة املهن . 

٣- دفع الرسوم لدى القسم املالي. 
٤- طباعة الرخصة وتوقيعها وختمها وتسليمها لطالب اخلدمة . 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

وقت اجنـاز املعاملـة 

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  



 ( ٢٠ )

    

 
شعبة املهن في املنطقة 

٢٠-٣٠ دقيقــة 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

 

١- تغيير أوإضافة الغاية على السجل التجاري 
٢- تغيير املهنة /إضافة الغاية على غرفة التجارة أو صناعة عمان 

 (حسب املهنة) 
٣- رخصة املهن السابقة األصلية  

٤- املوافقات الرسمية األخرى  حسب املهنة املراد تغيرها أو اضافتها. 

تغيير مهنة / إضافة مهنة ( في التنظيم التجاري /الصناعي ) 

١- تعبئة منوذج تغير أو اضافة مهنة لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور . 
٢- قد حتتاج بعض املهن للقيام بكشف على الواقع أو تعديل اططات 

االنشائية للموقع وعرضها على اللجنة احمللية . 
٣- حتديد رسوم الرخصة باالضافة اجلديدة من قبل شعبة املهن . 

٤- دفع الرسوم لدى القسم املالي . 
٥- اصدار الرخصة وتوقيعها من قبل املعنيني . 

٦- ختم الرخصة وتسليمها لطالب اخلدمة . 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

وقت اجنـاز املعاملـة 

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  



 ( ٢١ )

    

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

   

شعبة املهن في املنطقة 

٣٠ دقيقـــة 

١- سجل جتاري للشخص اجلديد. 
٢- عقد إيجار أصلي جديد مصدق للشخص اجلديد . 

٣- صاحب الرخصة السابقة أو من ينوب عنه  بوكالة رسمية لغايات التنازل اخلطي عن الرخصة. 
٤- الرخصة األصلية أو صورة عنها 

٥- غرفة جتارة / صناعة  (حسب املهنة) 

نقل ملكية رخصة من شخص إلى آخر ( في التنظيم التجاري / صناعي ) 
 

١- تقدمي طلب نقل امللكية لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة. 
٢- عمل تنازل من صاحب العالقة أو من يفوضه خطيا"لدى شعبة املهن. 

٣- تغيير املعلومات على اجلهاز واصدار الرخصة اجلديدة . 
٤- دفع الرسوم املقررة لدى القسم املالي . 

٥- توقيع الرخصة وختمها وتسليمها لصاحبها. 

مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



( ٢٢ )

   

شعبة املهن في املنطقة

٢٠-٣٠ دقيقــة

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة

-١ الرخصة األصلية
-٢ صاحب الرخصة أو من ينوب عنه بوكالة رسمية.

طلب شطب وإلغاء رخصة مهن

-١ تقدمي طلب شطب والغاء الرخصة لدى مكتب االرشاد في املنطقة .
-٢ التوجه لشعبة املهن لشطبها على اجلهاز في حال كانت مجددة،

  أما اذا لم تكن الرخصة مجددة فيتم جتديدها ودفع الرسوم ثم شطبها.
-٣ يحصل صاحب الرخصة امللغاة على كتاب بذلك .

-٣ شطب السجل التجاري .

مكان استالم املعاملـة 
مكان تقدمي املعاملـة 

الوثائـق املطلوبــة 

وقت اجنـاز املعاملـة

خطوات السير 
      باملعاملة

رسـم توضيحي 
 للسير باملعاملة



 ( ٢٣ )

    

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

   

شعبة املهن في املنطقة 

٢٠-٣٠ دقيقـــة 

١- عقد إيجار مضاف فيه اسم الشريك . 
٢- سحل جتاري مضاف فيه اسم  الشريك . 

٣- غرفة جتارة أو صناعة باسم الشركاء. 
٤- رخصة املهن السابقة . 

 

دخول شريك أو شركاء ( في التنظيم التجاري / الصناعي ) 

١- تقدمي طلب دخول الشريك . 
٢- التوجه لشعبة املهن المتام عملية دخول الشريك. 

 وتفريغ املعلومات على اجلهاز واصدار الرخصة. 
٣- حتويل الطلب الى القسم املالي لدفع الرسوم املقررة . 

٤- توقيع الرخصة من املعنيني ، ثم ختمها وتسليمها لصاحبها . 

مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

مكان تقدمي املعاملـة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٢٤ )

    

 
شعبة املهن في املنطقة 

٢٠-٣٠ دقيقــة 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

 

١- سجل جتاري باالسم املتبقي 
٢- غرفه الصناعة أو التجارة حسب املهنة . 

٣- تنازل خطي من املتنازل . 
٤- رخصة املهن السابقة . 

 

انسحاب شريك أو شركاء 

١- تقدمي طلب انسحاب الشريك . 
٢- التوجه لشعبة املهن المتام عملية انسحاب الشريك. 

 وتفريغ املعلومات على اجلهاز واصدار الرخصة. 
٣- حتويل الطلب الى القسم املالي لدفع الرسوم املقررة . 

٤- توقيع الرخصة من املعنيني ، ثم ختمها وتسليمها لصاحبها . 

مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

 
 



 ( ٢٥ )

    

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

   

شعبة املهن في املنطقة 

١-٢ يــوم عمــل 

١- الرخصة املهنية األصلية للمحل  
٢- موافقة املالك 

استغالل ارتداد مكشوف 

١- تقدمي الطلب لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة . 
٢- حتديد موعد للكشف ، من أجل حتديد مساحة االرتداد املكشوف. 

٣- حتديد البدل من قبل شعبة املهن . 
٤- دفع البدل لدى القسم املالي . 

٥- اصدار رخصة جديدة حتتوي على مساحة االرتداد املكشوف املستغل. 
٦- التوقيع على اقرار وتعهد لهذه الغاية . 

٧- توقيع الرخصة من قبل املعنيني وختمها وتسليمها لصاحبها. 

مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

مكان تقدمي املعاملـة  



 ( ٢٦ )

    

 
شعبة املهن في املنطقة 

٣-٥ أيـام عمــل 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

 

تعامل معاملة رخصة ألول مرة 
 ( باستثناء السجل التجاري ) 

 

نقل موقع رخصة مهن في التنظيم جتاري / صناعي 

١- يقوم طالب اخلدمة بتعبئة طلب اخلدمة وتقدمي املرفقات  
٢- يراجع طالب اخلدمة القسم املالي ( خلتم املسقفات والتحققات ). 

٣- يتم حتديد موعد الكشف من قبل مكتب االرشاد . 
٤- يقوم مهندس االبنية بالكشف والشرح في حال عدم وجود حاجة لتكليف املعاملة وتصويب الوضع. 

٥- يقوم القسم الصحي بالكشف أو الشرح على املعاملة ( حسب املهنة ) 
٦- يتم شرح املعاملة من قبل شعبة املهن بعد التأكد من االيفاء باملتطلبات 

٧- يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم لدى القسم املالي 
٨- يستلم طالب اخلدمة الرخصة من شعبة املهن ( بعد توقيع مدير املنطقة وختم الرخصة ). 

 

مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٢٧ )

    

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

   

شعبة املهن في املنطقة 

١٠-٢٠ دقيقــة 

١- الرخصة املهنية األصلية 
٢- سجل جتاري برأس املال اجلديد. 

٣- غرفة جتارة / صناعة حسب املهنة برأسمال اجلديد . 
 

تعديل رأس املال 

١- تقدمي الطلب لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة . 
٢- تعديل رأس املال على اجلهاز لدى شعبة املهن . 

٣- دفع الرسوم لدى القسم املالي . 
٤- اصدار الرخصة بالتعديل اجلديد . 

٥- توقيع الرخصة من قبل املعنيني وتسليمها لصاحبها . 

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٢٨ )

    

 
شعبة التنظيم في املنطقة 

٣-٥ أيـام عمــل داخل املنطقة 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

 

١- مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول 
٢- مخطط أراضي ساري املفعول 

٣- سند تسجيل أصلي 
٤- طلب خطي من املالك مباشرة 

٥- بيان تغيير 
٦- براءة ذمة من املالية (حتققات / مسقفات). 

 

طلب شراء فضلة 

١- تقدمي الطلب لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة. 
٢- حتديد موعد للكشف من قبل املساح ، ومن ثم شرح  
   املعاملة وحتويلها لدائرة التنظيم في األمانة الرئيسية. 

٣- وفي حال املوافقة يتم حتديد قيمة الفضلة  
     ( عن طريق دائرة االستمالك ) . 

٤- يتم استيفاء القيمة . 
٥- يتم توحيد الفضلة مع القطعة . 

مكان تقدمي املعاملـة  

مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

( ان لزم ). 



 ( ٢٩ )

    

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة أو األمانة الرئيسية 

   

شعبة التنظيم في املنطقة 

١- مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول 
٢- سند تسجيل أصلي. 

٣-  مخطط أراضي ساري املفعول 
٤- طلب خطي من املالك مع بيان األسباب. 

 
األمانة الرئيسية ( دائرة التنظيم ) : ٦-٨  أشهر من تاريخ االنتهاء من الدراسة الفنية واملوافقات اإلدارية  

 
 

داخل املنطقة : ٨ – ١٢ أيـام عمــل  
 

طلب تعديل تنظيمي 

١- تقدمي استدعاء في مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة . 
٢- يقوم املساح بالكشف وحتويلها لرئيس شعبة التنظيم لشرحها. 

٣- يتم ارسال املعاملة لدائرة التنظيم في ا|ألمانة الرئيسية . 
٤- وفي حال موافقة دائرة التنظيم يتم عرض املعاملة على اللجنة 

   احمللية في املنطقة . 
٥- في حال املوافقة يتم حتويل املعاملة لدائرة التنظيم في األمانة  

الرئيسية لعرضها على اللجنة اللوائية . 
٦- يتم اعالن التعديل لالعتراض ملدة شهرين من قبل شعبة التنظيم في املنطقة.  

٧- يتم اتخاذ قرار ثاني في جال وجود اعتراضات . 
٨- تعرض املعاملة على اللجنة اللوائية ، التخاذ قرار نهائي .  

 

 
 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

وقت اجنـاز املعاملـة 

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  

مكان تقدمي املعاملـة  



 ( ٣٠ )

    

 
شعبة التنظيم في املنطقة 

من تاريخ نشر اإلعالن في اجلريدة الرسمية وملدة شهرين 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

 

١- مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول 
٢- مخطط أراضي ساري املفعول 

٣- سند تسجيل 
٤- أية وثائق يراها املستدعي تتعلق باالعتراض. 

 

طلب اعتراض على مخطط تنظيمي معلن لالعتراض 

١- تقدمي الطلب لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة . 
٢- الكشف من قبل املساح وشرحها من قبل رئيس الشعبة .  

 ٣- بعد انتهاء مدة االعتراض تعرض على اللجنة . 
 ٤- اتخاذ القرار والبت في االعتراض . 

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٣١ )

    

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

   

شعبة التنظيم في املنطقة 

ساعة (باستثناء اططات كبيرة احلجم والتي حتتاج إلى وقت أطول وترسيم يدوي) 

١- مخطط أراضي ساري املفعول 
٢- سند تسجيل 

 

 ١- يقوم طالب اخلدمة بتعبئة طلب اخلدمة وتقدمي املرفقات 
٢- يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم لدى القسم املالي ،  

    بعد حتديدها من قبل شعبة التنظيم 
 ٣- رسم اطط من قبل شعبة التنظيم وتدقيقه وتوقيعه . 

 ٤- يستلم طالب اخلدمة اطط من شعبة التنظيم 
 

إصدار مخطط موقع تنظيمي  

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

وقت اجنـاز املعاملـة 

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  



 (٣٢ )

    

 
شعبة التنظيم في املنطقة 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة أو األمانة الرئيسية 

 

١- مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول 
٢- مخطط أراضي ساري املفعول 

٣- سند تسجيل 
٤- تقرير تثبيت حدود القطعة  من دائرة األراضي إن لزم 

 
٢ - ٤أيـام عمـل 

طلب استقامة رصيف 

١- تقدمي االستدعاء في مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة . 
٢- الكشف من قبل املساح و اعطاء املواطن القياسات املطلوبة . 

٣- شرحها من قبل رئيس الشعبة  . 
 

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

الوثائـق املطلوبــة  



 ( ٣٣ )

    

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

   

شعبة التنظيم في املنطقة 

١- مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول 
٢- مخطط أراضي ساري املفعول 

٣- سند تسجيل 
٤- إذن أشغال في حالة وجود بناء.  

 

 

٢ - ٤أيـام عمـل 

طلب شهادة رصيف  

١- تقدمي االستدعاء في مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة . 
٢- الكشف من قبل املساح وشرحها من قبل رئيس الشعبة . 

٣- اعداد كتاب بشهادة الرصيف . 
٤- املصادقة على الكتاب من قبل  املساح ورئيس شعبة التنظيم و 

     مدير وتسليمه لطالب اخلدمة . 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

وقت اجنـاز املعاملـة 

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  



 ( ٣٤ )

    

 
شعبة التنظيم في املنطقة 

 

 

٢٠ دقيقــة 

 

١- مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول 
٢- مخطط أراضي ساري املفعول 

٣- سند  تسجيل حديث 
٤- طلب بيع مختوم من دائرة األراضي ، والدائرة املالية 

 ( حتققات ). 
 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

معاملة البيع / الرهن 

١- تعبيئة طلب البيع / الرهن / االنتقال لدى مكتب االرشاد 
 وخدمة اجلمهور في املنطقة . 

٢- تدقيق وشرح املعاملة من قبل رئيس شعبة التنظيم . 
٣- تدقيق املعاملة وتوقيعها من قبل رئيس القسم الهندسي  

  ومدير املنطقة . 
٤- تسليم املعاملة لطالب اخلدمة . 

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٣٥ )

    

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة أو األمانة الرئيسية 

   

شعبة التنظيم في املنطقة 

 

١٥ يــوم عمـل 

١- إذن إشغال ساري املفعول 
٢- تنسيبات دائرة التنظيم 

٣- مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول 
٤- مخطط أراضي ساري املفعول 

٥- سند تسجيل حديث 
٦- براءة ذمة 

٧-منوذج تعهد  
٨- اإلفراز : سبعة نسخ من مشروع اإلفراز 

 

إفراز وتوحيد وجتزئة 
 

( أبنية / أراضي ضمن حدود التنظيم أو خارج حدود التنظيم ) 
 

١- تسجيل املعاملة في ديوان املنطقة وحتويلها لشعبة التنظيم . 
٢- الكشف من قبل املساح وشرحها من قبل رئيس الشعبة . 

٣- عرض املعاملة على اللجنة احمللية في املنطقة . 
٤- اتخاذ القرار ومخاطبة دائرة األراضي واملساحة . 

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٣٦ )

    

 
شعبة التنظيم في املنطقة 

 

 

٥ أ يــام عمـل (فيما يخص املنطقة) 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

١- مخطط أراضي ساري املفعول 
٢- مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول 

٣- تقرير كشف من دائرة األراضي 
 

١- تقدمي االستدعاء لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة . 
٢- الكشف من قبل املساح وشرحها من قبل رئيس الشعبة . 

٣- مخاطبة دائرة التنفيذ لتنفيذ املطلوب . 

إلغاء طريق ( إزالة) منفذ على الواقع خطأ 

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٣٧ )

    

   

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

 

الـديـوان في املنطقة 
مكان تقدمي املعاملـة  

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

وقت اجنـاز املعاملـة 

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  

اعادة فتح محل 

اغالق صحي : ١- ضبط االغالق . 
                     ٢- كف طلب من احملكمة. 

اغالق مهن : ١- رخصة مهن مجددة. 
                   ٢- كف طلب من احملكمة. 

 _________

١- تقدمي الطلب لدى مكتب االرشاد في املنطقة . 
اغالق صحي : ١- يتم الكشف ، وشرح املعاملة من قبل رئيس القسم . 

وفي حال تصويب الوضع ، يتم أخذ موافقة املدير. 
٢- اعداد كتاب ال مانع من اعادة الفتح موجه للمتصرف ، ونسخة للمركز  

األمني مصدق من مدير املنطقة. 
اغالق مهن : ١- يتم شرح املعاملة من قبل رئيس شعبة املهن . 

٢- يقوم رئيس القسم الهندسي بالتنسيب باعادة الفتح ، ثم يتم أخذ  
موافقة مدير املنطقة بعد تصويب األوضاع .  



 ( ٣٨ )

    

 
القسم املـالي  في املنطقة 

 

 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

١- مخطط موقع تنظيمي أو  سند التسجيل  
( وفي حال معرفة املراجع لرقم القطعة واحلوض ال ضرورة الحضار 

  متطلب البند األول ) 

١٥ دقيقـة 

دفع ضريبة األبنية واألراضي من املسقفات 

١- االستعالم عن املبلغ لدى القسم املالي . 
٢- دفع القيمة املطلوبة ، واستالم الوصل من القسم املالي. 

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٣٩ )

    

   
كاتب األبنية  

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

 
٢- قرار تقسيط 

٣- مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول 
 

١- طلب تقسيط   

اقل من ٣٠٠٠ دينار:  ١٥ دقيقة 
أكثر من ٣٠٠٠ دينار: ٧-١٢  أيام (حسب موعد اللجنة للقرار) 

 

تقسيط رسوم األبنية  / حتققات / املهن 

١- تقدمي طلب التقسيط لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور . 
٢- احلصول على املوافقة حسب التعليمات. 

٣- تقدمي الشيك مع الدفعة األولى حسب األصول والتعليمات  
    املتبعة. 

 

مكان تقدمي املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٤٠ )

    

 
القسم املـالي  في املنطقة 

 

 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

١- مخطط موقع تنظمي ساري املفعول 
٢- مخطط أراضي 

٣- طلب بيع في حالة معامالت البيع / االنتقال / الهبة 
٤- سند تسجيل. 

 
٢٥ دقيقة 

حتصيل رسوم التحقيقات /( تعويض اللوائية/ تعبيد / إدراج/ حتسني ...) 

١- تقدمي الطلب لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة .  
 ٢- االستعالم عن املبلغ لدى القسم املالي . 

 ٣- دفع القيمة املطلوبة ، واستالم الوصل من القسم املالي. 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

وقت اجنـاز املعاملـة 

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  



 ( ٤١ )

    

   

دائرة الشؤون املالية في األمانة الرئيسية  

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

 

 

١- صورة عن إذن إشغال ساري املفعول 
٢- مخطط موقع تنظيمي . 

٣- مخطط أراضي . 
٤- سند تسجيل 

  
٦- صورة الوصل املالي / التأمينات 

 

٥- ختم حتققات ومسقفات . 

ساعة عمـل 

إعادة تأمينات بناء 

١- تقدمي الطلب لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور . 
٢- شرح املعاملة مسقفات/ حتققات ، واالستعالم عن  

     التأمينات لعدم مصادرتها. 
٣- اعداد كتاب لدائرة الشؤون املالية في األمانة الرئيسية. 

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٤٢ )

    

 
دائرة الشؤون املالية في األمانة الرئيسية 

 

 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

يومان عمــل 

١- مخطط موقع تنظيمي . 
٢- تصريح احلفر األصلي . 

٣- وصوالت من املكبات حسب التصريح . 
٤- صورة الوصل املالي أو الكفالة . 

 

إعادة تأمينات حفر 

١- تقدمي طلب االعادة وفق وصوالت املكب . 
٢- الكشف على املوقع من قبل الرقابة وشرحها. 

٣- شرح املعاملة من قبل القسم املالي في املنطقة واجازة 
    املعاملة النهاء الغرض منها. 

٤- اعداد كتاب لدائرة الشؤون املالية العادة التأمينات. 
٥- استالم التأمينات من الدائرة املالية في األمانة الرئيسية. 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

وقت اجنـاز املعاملـة 

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  



 ( ٤٣ )

    

   

دائرة الشؤون املالية في األمانةالرئيسية  

 

 

 

١- طلب االسترداد . 
٢- تنسيبات مدير املنطقة . 
٣- موافقة اللجنة اللوائية . 

 

١٠-١٤ يوم ( حسب العرض على اللجنة احمللية ) 
 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة أو األمانة الرئيسية 

استرداد ضريبة التحسني 

١- تقدمي الطلب في مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة. 
٢- تقدمي االثباتات التي جتيز االسترداد في حال أن القطعة أكثر  

     من الربع القانوني لالقتطاع . 
٣- يتم النظر في املعاملة من قبل اللجنة و في حال اصدار قرار 

باملوافقة ، يتم اصدار شيك بالقيمة . 
٤- استالم الشيك من الدئرة املالية في األمانة الرئيسية . 

مكان تقدمي املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٤٤ )

    

 

 

 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

٣ أيــام عمــل  

١- مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول 
٢- سند تسجل 

٣- مخطط أراضي ساري املفعول 
٤- صورة عن وصل كفالة احلفر 

٥- صورة عن الرخصة اإلنشائية أو وصل الدفع 
٦- منوذج تقدمي احلفر مع بيان أرقام القالبات 

 

احلصول على تصريح حفر 

قسم الرقابة في املنطقة 

١- يتم تقدمي الطلب لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة. 
٢- يتم حتويل املعاملة لقسم الرقابة ، وبعد املوافقة يتم حتديد موقع  

    طرح الطمم ، مع التأكد من احتياطات السالمة العامة ومن ثم 
    كتابة التصريح . 

٣- املصادقة على التصريح من قبل مدير املنطقة .   

مكان تقدمي املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

مكان استالم املعاملـة  

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٤٥ )

    

   

الـديـوان في املنطقة 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

 

 

٣٠ دقيقــة 

١- خمس  نسخ من عقد إيجار أصلي 
٢- الرقم الوطني للمستأجر واملؤجر 

٣- رقم قطعة ورقم احلوض 
٤- سند تسجيل ساري املفعول 

 

١- يقوم مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور من التأكد من النسخ.  
 ٢- يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم لدى القسم املالي 

 ٣- يراجع طالب اخلدمة مكتب االرشاد الستالم النسخ املصدقة. 
 ٤-يتم باالحتفاظ بالنسخة األصل لدى الديوان . 

 

تصديق عقد اإليجار  

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٤٦ )

    

 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

الـديـوان في املنطقة 

١- رقم عقد اإليجار وصورة عنه . 
٢- موافقة املالك وتوقيع الشهود. 

٣٠ دقيقـة 

إلغاء عقد اإليجار 

١- يقوم طالب اخلدمة بتعبيئة النموذج اخلاص بالغاء عقد االيجار 
    في مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة. 

٢- احلصول على موافقة املالك وتوقيع الشهود. 
٣- دفع الرسوم لدى القسم املالي . 

٤-االحتفاظ بنسخة مللف العقود وتوثيقه في سجل عقود االيجار 
   لدى املنطقة. 

مكان تقدمي املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

مكان استالم املعاملـة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٤٧ )

    

   

الـديـوان في املنطقة 
مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

 

 

٣٠ دقيقــة 

 ١- صورة عن عقد اإليجار أو رقمه التسلسلي 
٢- وصل رسوم مالية  

صورة طبق األصل عن عقد اإليجار  

١- طلب صورة طبق األصل من مكتب االرشاد وخدمة اجلمهورفي املنطقة . 
٢- دفع رسوم التصديق لدى القسم املالي . 

٣- ختم الصورة بختم طورة طبق األصل واستالمها من مكتب االرشاد.  

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٤٨ )

    

 

 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

الكشف خالل ٣ أيام ثم توضع على خطة املنطقة حلني التنفيذ 
 

١- صورة عن مخطط موقع تنظيمي 
٢- صورة عن مخطط أراضي 
٣- صورة عن سند التسجيل 

________ 

طلب فتح شارع/ صيانة/ تعبيد/ جدار استنادي/ تصريف مياه  

١- تقدمي الطلب في مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة. 
٢- اجراء الكشف على املوقع . 

٣- وضع املعاملة على خطة املنطقة . 

مكان تقدمي املعاملـة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

الوثائـق املطلوبــة  

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 

مكان استالم املعاملـة  



 ( ٤٩ )

    

   

 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

 

كف طلب عن حادث سير  

١- كروكي باحلادث . 
٢- كتاب من املركز األمني . 

 يـوم عمـل 

١- تقدمي الطلب لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة . 
٢- حتويل املعاملة للقسم املعني حسب نوع األضرار: 

 - الرقابة : األضرار أسوار،أطاريف، جزر وسطية . 
- احلدائق :األضرار أشجار ومزروعات . 

- النظافة : الضرر في حاوية . 
٣- دفع قيمة األضرار لدى القسم املالي في املنطقة . 
٤- يتم اعداد كتاب كف الطلب لدى ديوان املنطقة . 

٥- تصديق الكتاب من قبل مدير املنطقة ، وتسليمه لطالب اخلدمة . 
 ( وفي حال وجود أضرار في أعمدة الكهرباء أو االشارات الضوئية، 

 يتم حتويل املعاملة لدائرة هندسة املرور للكشف وتقدير قيمة األضرار ) 

ديوان املنطقة    مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٥٠ )

    

 

 

 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة 

٢ يــوم عمـل 

١- طلب إقامة حظيرة أضاحي . 

تصاريح األضاحي 

١- تقدمي االستدعاء لدى مكتب االرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة . 
٢- احلصول على املوافقة من قبل القسم الصحي وحتديد املوقع  بعد الكشف . 

٣-  وفي حال املوافقة يتم دفع الرسوم والتأمينات لدى القسم املالي . 
٤- كتابة التعهد والتصريح . 

٥- أنشنة التصريح من قبل رئيس القسم الصحي . 
٦- املصادقة من قبل مدير املنطقة ، وتسليمه لطالب اخلدمة . 

القسم الصحي في املنطقة  مكان استالم املعاملـة  
مكان تقدمي املعاملـة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

الوثائـق املطلوبــة  

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٥١ )

    

   

 

 

 

 

مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة أو األمانة الرئيسية 
مكتب اإلرشاد وخدمة اجلمهور في املنطقة أو األمانة الرئيسية 

  عنوان املشتكي واملشتكى عليه
 ( تعبئة املعلومات املطلوبة ضمن النموذج )

 والوقت احملدد لها  حسب طبيعة الشكوى

١- تعبئة النموذج اخلاص لدى مكتب االرشاد 
٢- حتويل الطلب للقسم املعني إلجراء الالزم  

 ٣- اعالم متلفي اخلدمة بالنتائج واإلجراءات املتخذه 

  تقدمي شكوى

مكان تقدمي املعاملـة  
مكان استالم املعاملـة  

الوثائـق املطلوبــة  

وقت اجنـاز املعاملـة 

خطوات السير  
      باملعاملة 

رسـم توضيحي  
 للسير باملعاملة 



 ( ٥٢ )

    

 

 

 

    

 

 

٤ أيـام عمـل مكافحة الكالب الضالة 

٢ يـوم عمـل  مكافحة  احلشرات والقوارض 

٥ أيـام عمـل تسريب مياه عادمة 

صيانة أرصفة وادراج واسوار 

٢ يـوم عمـل وجود حيوانات نافقة 
٢ يـوم عمـل  حفر امتصاصية 

٧ أيـام عمـل ترحيل طيور او مواشي 

صيانة حفر امتصاصية 

٦ أيـام عمـل 

١٥ يوم عمـل صيانة جدار استنادي 

١٠ أيـام عمـل رفع وتنزيل وتركيب منهل 

٣ ايام عمل (للكشف واغالق الشكوى) تراكم نفايات / نظافة حول احلاويات / نقل حاوية 
٣ ايام عمل (للكشف واغالق الشكوى)  تنظيف مناهل لتصريف مياه األمطار 

منشأت أيلة للسقوط 

١٥يـوم عمـل أنقاض و طمم ( في حال كان باإلمكان اإلزالة بعد الكشف) 

شكاوي ابنية / إنشاءات مخالفة  

١٠ ايام عمل (يومان للكشف واتخاذ االجراء املناسب و ٨ ايام ملتابعة اغالق الشكوى) 

٧ ايام عمل (يومان للكشف وحتويل املعاملة لدائرة التنفيذ و٥ ايام ملتابعة اغالق الشكوى) 

٧ ايام عمل (يومان للكشف وحتويل املعاملة لدائرة التنفيذ و٥ ايام ملتابعة اغالق الشكوى) 

٧ ايام عمل (يومان للكشف وحتويل املعاملة لدائرة التنفيذ و٥ ايام ملتابعة اغالق الشكوى) 

٢ يوم عمل (للكشف واتخاذ االجراء املناسب واخذ عينات للفحص عند احلاجة) 

١٥ يوم عمل (يومان للكشف واتخاذ االجراء املناسب و١٣ يوم ملتابعة اغالق الشكوى) 

٢١ يوم عمل (يومان للكشف وتوجيه انذار و١٩يوم من اجل توجيه اخطار ومخالفة وحتويل للمحكمة) 
 إزالة مطبات إسمنتية 

ممارسة مهنة دون ترخيص او مهنة غير مرخص بها 

٤ أيـام عمـل شكوى بسطات 

٤ أيـام عمـل شكوى تعشيب وتقليم 

حفريات 

شكوى على مواد غذائية 

٣ أيـام عمـل عرض مواد غذائية على الرصيف 
٢ يوم عمل للكشف وحتويلها  لدائرة صيانة الطرق صيانة حفريات او هبوط 

٢يوم عمـل شكوى استغالل ارتداد امامي 

٢يوم عمـل للكشف وحتويلها  لدائرة املهن 

٢ يـوم عمـل استغالل رصيف (عوائق) 
إزعاج 

انبعاث روائح كريهة ناجتة عن مواد كيماوية 

٧ أيـام عمـل حواجز اسمنتية وحديدية (عـوائق) 

٣ أيـام عمـل 
٣ أيـام عمـل 

شكوى على لوحة اعالنية 

حسب طبيعة الشكوى شكوى على اداء املنطقة 

قـائمـة حتـديـد أزمــان اجنـــاز الشكاوي 

زمــن االجنــاز أنــواع الشكـاوي 


