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:إنجازات الوكالة للربع األول 

املنتجاخلدمة

السكن اجلماعي لألفراداطالق خدمة فحص مساكن العمالة

جتربة العميلاطالق خدمة طلب خدمة بلدية  

الفرص االستثماريةاطالق خدمة فسخ عقد

الفرص االستثماريةاطالق خدمة التأجري من الباطن

الفرص االستثماريةاطالق خدمة انهاء عقد

الرخص التجاريةاطالق املسار السريع  

جتربة العميلاطالق خدمة االستفسار عن معاملة  

الرخص التجاريةاطالق خدمة تأهيل املكاتب اهلندسية  

الرقابة البلدية  اطالق مكون الرقابة على املباني

الرخص التجاريةاطالق خدمة التجديد املتعدد  

جتربة العميلاطالق خدمة حجز موعد الكرتوني

(منسوبي وزارة الداخلية)إتاحة البالغات عرب تطبيق ميدان 
جتربة العميل
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:إنجازات الوكالة للربع الثاني 

املنتجاخلدمةاملنتجاخلدمة

اطالق خدمة تقييم خدمات الدفن من قبل ذوي  

املتاجر املتنقلة اصدار رخصة منفذ بيع داخل حديقةاكرام املوتىاملتويف

إطالق خدمة ارسال بيانات اجلهات اليت تقدم  

املتاجر املتنقلة إصدار رخصة عربة متنقلةاكرام املوتىخدمات النقل والتجهيز ملستلم اجلثمان

اطالق خدمة تأهيل شركات مكافحة اآلفات 

املتاجر املتنقلة جتديد رخصة عربة متنقلةتصنيف مقدمي خدمات املدن (تأهيل شركات مكافحة الصحة العامة) واحلشرات

املتاجر املتنقلة تعديل رخصة عربة متنقلةجتربة العميلاطالق خدمة التواصل مع مكتب معالي الوزير

املتاجر املتنقلة إلغاء رخصة عربة متنقلةجتربة العميلربط بالغات التشوه البصري مع توكلنا 

املتاجر املتنقلة استعالم عن مسارات العربات املتجولةاملتاجر املتنقلة حجز موقع عربة متنقلة

نسق(عملخطة ال/ تعديل املسارات )تعديل تصريح حفر املتاجر املتنقلة أسواق احلاضنات

وق متنقل سمنتجراصدار رخصة مؤقتة ملنفذ بيع 

الشهادات الصحية استعالم عن الشهادة الصحيةاملتاجر املتنقلة معتمد

الشهادات الصحية الغاء الشهادة الصحيةاملتاجر املتنقلة متنقلمنتجرالغاء رخصة مؤقتة ملنفذ بيع 

الشهادات الصحية إصدار الشهادة الصحيةاملتاجر املتنقلة متنقلمنتجرتعديل رخصة مؤقتة ملنفذ بيع 

الشهادات الصحية جتديد الشهادة الصحيةاملتاجر املتنقلة استعالم عن رخصة منفذ بيع ملتجر متنقل

جتربة العميلاطالق التصور اجلديد لتطبيق بلدياملتاجر املتنقلة متنقلمنتجرجتديد رخصة مؤقتة ملنفذ بيع 
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:إنجازات الوكالة للربع الثالث 

املنتجاخلدمة

املتجر البلدي  اطالق املتجر البلدي االلكرتوني

الرخص االنشائيةاطالق خدمة فرز الرخص االنشائية  

جتربة العميل  اطالق التصور اجلديد ملنصة بلدي

جتربة العميلاطالق خدمة االستفسارات العامة

جتربة العميل(داعم)اطالق خدمة طلب دعم تقين 

جتربة العميل Case Clusteringاطالق حمرك البالغات املتكررة 

جتربة العميلاطالق حمرك األولويات

جتربة العميل(AI)اطالق حمرك التعرف على الصور 
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:إنجازات الوكالة للربع الرابع 

املنتجاخلدمة

اجياراطالق خدمة توثيق عقد اجيار مع املنصات العقارية  

الفرص االستثماريةاطالق خدمة الشركات

الفرص االستثماريةاطالق خدمة اصدار فاتورة

جتربة العميليوم90–اطالق اخلطة الوطنية ملعاجلة مظاهر التشوة البصري 

-اطالق منصة املشاركة اجملتمعية  


