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مقدمة
عزيزنا العميل

اﻧﻄﻼﻗا ﻣﻦ ﺣرﺻﻨا اﻟراﺳﺦ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺨدﻣات اﻟﻌاﻣﺔ علﻰ تﻌﺰيﺰ اﻟﻮعﻲ ﺑﺨدﻣاتﻨا يﺴرﻧا أن تضﻊ ﺑيﻦ أيديﻜﻢ دﻟيﻞ
خدﻣات اﻟداﺋرة اﻟﺬي تﺘضﻤﻦ ﺻﻔﺤاتﻪ ﻣﻌلﻮﻣات واﻓيﺔ عﻦ اﻟﺨدﻣات اﻟﺘﻲ ﻧﻘدﻣﻬا ﻟﻜاﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌاﻣليﻦ :ﻣﻮاطﻨﻲ
اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﻘيﻤيﻦ ﻓيﻬا ،كﺬﻟﻚ اﻟﺠﻬات اﻟﺤﻜﻮﻣيﺔ واﻟﺸركات اﻟﺨاﺻﺔ اﻟﻌاﻣلﺔ ﺑاﻟدوﻟﺔ .ويﺴاعدكﻢ ﻫﺬا اﻟدﻟيﻞ
اﻟﻌﻤلﻲ علﻰ طلب اﻟﺨدﻣات اﻟﺘﻲ تﺤﺘاﺟﻮﻧﻬا

 .وتﺴﻌﻰ داﺋرة اﻟﺨدﻣات اﻟﻌاﻣﺔ داﺋﻤا ﻟﺘﻄﻮير خدﻣاتﻬا ﺑﻤا يضﻤﻦ تﺰويد اﻟﻤﺘﻌاﻣليﻦ ﺑﺨدﻣﺔ عاﻟيﺔ اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ ﺟﻤيﻊ

ً
دوﻣا ﺑﺘﻌليﻘاتﻜﻢ واﻗﺘراﺣاتﻜﻢ وﻣﻼﺣﻈاتﻜﻢ آﻣليﻦ اﺳﺘﺨداﻣﻜﻢ ﻟﻤﺨﺘلﻒ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻲ
اﻟﻌاﻣليﻦ ﻟديﻬا .ﻧرﺣب

ﻧﻮﻓرﻫا ﻟﻜﻢ .وإﺑداء آراﺋﻜﻢ عﻦ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻨا ﻟلﺨدﻣات.

معلومات الخدمات الحكومية

ﻫﻲ اﻟﻤﻌلﻮﻣات اﻟﺨاﺻﺔ ﺑاﻟﺨدﻣات اﻟﺘﻲ تﻘدﻣﻬا اﻟﺠﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞ عام وذﻟﻚ ﻣﻦ خﻼل عرض ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺨدﻣات وﺑياﻧاتﻬا،

ﻣﻊ تﻮﺿيﺢ اﻹﺟراءات واﻟﻘﻮاﻧيﻦ اﻟﺨاﺻﺔ ﺑاﻟﺤﺼﻮل علﻰ اﻟﺨدﻣات واﻟﻤﺴﺘﻨدات اﻟﻤﻄلﻮﺑﺔ.

أهداف الدليـل يهدف هذا الدليل إلى
 1تﻌريﻒ اﻟﺨدﻣات اﻟﻤﻘدﻣﺔ ﻣﻦ داﺋرة اﻟﺨدﻣات اﻟﻌاﻣﺔ.

 2تﻤﻜيﻦ اﻟﻤﺘﻌاﻣليﻦ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻬات ﻣﻦ ﻓﻬﻢ آﻟيﺔ تﻘديﻢ اﻟﺨدﻣات.

 3تﻮﺣيد إﺟراءات تﻘديﻢ اﻟﺨدﻣات ﻓﻲ اﻟداﺋرة وﺿﻤان عدم اﻻزدواﺟيﺔ وﻫدر اﻟﻤﻮارد.

مجال التطبيق ينطبق هـذا الدليل

علـﻰ كاﻓـﺔ اﻟﺨدﻣـات اﻟﻤﻘدﻣـﺔ ﻣـﻦ داﺋرة اﻟﺨدﻣات اﻟﻌاﻣﺔ ﻟلﻤﺘﻌاﻣليـﻦ ﻣـﻦ خﻼل ﺟﻤيـﻊ اﻟﻘﻨـﻮات ﺳـﻮاء كاﻧـﺖ

خدﻣـات رﻗﻤيـﺔ أو خدﻣـات ﻣﻘدﻣـﺔ وﺟﻬـا ﻟﻮﺟـﻪ وﻏيرﻫـا ﻣـﻦ ﻗﻨـﻮات تﻘديـﻢ اﻟﺨدﻣـﺔ.
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ﻣﻴﺜﺎق

ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ:
.
.1
.
.2
..3
..4

ﻋﺮض ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠني ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻳري اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ.
ﺑﻴﺎن اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠني ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺸﻜﺎوي اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ
ﺗﻔﺎدي ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ واﺳﺘﺒﺎق اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻷداء ﻟﻀامن رﺿﺎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠني.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إدراك اﳌﻮﻇﻒ ﻟﺤﻘﻮق اﳌﺘﻌﺎﻣﻠني ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ
اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﻬﻮر اﳌﺘﻌﺎﻣﻠني ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ .

إن داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺘﻤﻴﺰه ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
..1
..22
.3
.3
.4
.4
.5
.
.6
.6
.7
.7

ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻜﻢ ﺣﻖ ﻟﻜﻢ واﻟﺘﺰام ﻋﻠﻴﻨﺎ.
ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ  ،ﻣﺘﻌﺎون وﻣﺆﻫﻞ ﻟﺘﻔﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻜﻢ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ أن ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ ﻣﺮآﺗﻪ رﺿﺎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠني.
ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻜﻢ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻤﻞ ﻧﺤﺮص ﻋﲆ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ.
ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻻﺟﺮاءات زﻣﻦ ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﺗﻮﻓري اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﱪ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻢ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷوﻗﺎت.
ﺗﻮﻓري ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وذﻛﻴﺔ ﻋﱪ وﺳﺎﺋﻂ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻣﺎﻧﺮﺟﻮه ﻣﻨﻜﻢ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻜﻢ
 ..11ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻬﻮد ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﺑﺎﺣﱰام ﻣﺘﺒﺎدل.
 .2ﺗﻮﻓري اﻷوراق اﳌﻄﻠﻮﺑﻪ ) اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺔ ( ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ودﻗﻴﻖ.
.2
 .3إﻋﻼﻣﻨﺎ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺧﻄﺄ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﻟﻈﺮوف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈمتﺎم اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
.3

كلمة المدير العام

م/أحمد محمد أحمد الحمادي

ً
ً
كﺒيرا علﻰ
ﻧﻤﻮا
تﺸﻬد دوﻟﺔ اﻹﻣارات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟﻤﺘﺤدة

تﺠاه ﻣﺘﻌاﻣليﻨا وﻣﻮﻇﻔيﻨا اﻟﺬيﻦ يﻤﺘازون ﺑدرﺟﺔ عاﻟيﺔ

ﻟﻤﺸاريﻊ تﻄﻮير اﻟﺒﻨيﺔ اﻟﺘﺤﺘيﺔ ﻓﻲ ﺟﻤيﻊ أﻧﺤاء اﻟدوﻟﺔ

اﻷﺳلﻮب اﻟﺘﻔاعلﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﺒﻨاء واﻟﻤﺴﺘﻤر ﻣﻊ

ﺟﻤيﻊ اﻷﺻﻌدة ،وتﻮﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨا اﻟرﺷيدة أوﻟﻮيﺔ كﺒيرة

ﻟﺘرﺳﻲ دعاﺋﻢ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﻮ ،وتﻌﺰز ﺑﺸﻜﻞ أكﺒر ﻣﻜاﻧﺔ
اﻟدوﻟﺔ علﻰ خارطﺔ اﻻﻗﺘﺼاد اﻟﻌاﻟﻤﻲ ،ﻟﺘﺤﻘيﻖ رؤيﺔ

دوﻟﺔ اﻹﻣارات اﻟﻮطﻨيﺔ .2021

ﻣــﻦ اﻟﺨﺒرة واﻟــﻜــﻔــاءة ،كﻤا ﻧــﺤــرص علﻰ اﺳﺘﺨدام

عﻤﻼﺋﻨا .ﻓﺒﻤﻮﺟب اﻟرؤيﺔ اﻟﺘﻲ ﺣددﻧاﻫا ،ﻧﺘﻄلﻊ ﻷن

ً
داﺋﻤا داﺋرة عاﻟيﺔ اﻷداء
تﺼﺒﺢ ”داﺋرة اﻟﺨدﻣات اﻟﻌاﻣﺔ ”

تضﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ أوﻟﻮياتﻬا ،وتﺘﻄﻮر وتﺴﺘﻔيد

وﻣﻨﺬ إﻧﺸاء داﺋــرة اﻟﺨدﻣات اﻟﻌاﻣﺔ ﻓﻲ عام 1985

ﻣﻦ تﺠارﺑﻬا.

ﻟﻬا اﻟــدور اﻟﻔﻌال واﻟﻤﻤيﺰ ﻟدعﻢ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮيﺔ

اﻹﻣ ــارات تﺴﺘﺤﻖ اﻷﻓضﻞ“ وﻫــﺬا ﻟيﺲ ﻣﺠرد ﺷﻌار

ﺣﻘﻘﺖ ”اﻟــداﺋــرة ” إﻧــﺠــازات وﻧﺠاﺣات ﻣﻤيﺰة ،وكان

واﻻﻗﺘﺼاديﺔ واﻻﺟﺘﻤاعيﺔ.

وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﻫﻢ أوﻟﻮياتﻨا اﻟﻮﻓاء ﺑاﻟﺘﺰاﻣاتﻨا اﻟﻤﺨﺘلﻔﺔ

ﻧﺤﻦ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺨدﻣات اﻟﻌاﻣﺔ ﻧﻌﺘﻘد ً
ﺣﻘا أن ”دوﻟﺔ
ﺑاﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨا ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻗﻨاعﺔ ،وأﺳلﻮب ﻟلﺤياة ،واﻟداﻓﻊ
اﻟداﺋﻢ ﻟﺘﺤﻘيﻖ اﻟﺘﻤيﺰ واﻟﺠﻮدة ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌاﻟﻤﻲ.
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عائشة علي السويدي
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ إﺳﻌﺎد اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

إﺳــﻌــاد اﻟﻤﺘﻌاﻣليﻦ ﻫــﻮ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﺳــاﺳــﻲ ﻟﺘﻄﻮير

ﻣــراكــﺰ » إﺳــﻌــاد اﻟﻤﺘﻌاﻣليﻦ » تﻌﻤﻞ علﻰ رﻓﻊ

تﻌﻤﻞ علﻰ ترﺳيﺦ ﻣﻔاﻫيﻢ اﻟﺴﻌادة وتﻌﺰيﺰﻫا ﻟﺘﺼﺒﺢ

ﻹﺳﻌاد اﻟﻤﺘﻌاﻣليﻦ وتلﺒيﺔ اﺣﺘياﺟاتﻬﻢ ويﺄتﻲ ذﻟﻚ

اﻟﺨدﻣات اﻟﺤﻜﻮﻣيﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣارات ،و اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻣﻤارﺳﺔ وﺛﻘاﻓﺔ وﻧﻬﺞ عﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤيﻊ ﻣراكﺰ إﺳﻌاد

اﻟﻤﺘﻌاﻣليﻦ.

كﻔاءة اﻷداء وتﻮﻓير ﺑيﺌﺔ خدﻣيﺔ ﻣرﻣﻮﻗﺔ وﻣﺘﻤيﺰة
ﺿﻤﻦ ﺳﻌﻲ داﺋرة اﻟﺨدﻣات اﻟﻌاﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰيﺰ تﻨاﻓﺴيﺔ
اﻷعــﻤــال واﺳﺘداﻣﺘﻬا وتﺬﻟيﻞ اﻟﻌﻘﺒات وتﺴﻬيﻞ

تﻤﺜﻞ ﻣﻌادﻟﺔ إﺳﻌاد اﻟﻤﺘﻌاﻣليﻦ وﺛيﻘﺔ تلﺘﺰم ﻣﻦ

إﺟراءات اﻟﻤﻌاﻣﻼت اﻷﻣر اﻟﺬي يﻨﻌﻜﺲ إيﺠاﺑيا علﻰ

ﺷراكﺔ ﻓاعلﺔ وإيﺠاﺑيﺔ ﺑيﻦ ﺛﻼﺛﺔ أطراف ﻫﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ

اﻟﻘيادة اﻟﻌليا ﻓﻲ داﺋــرة اﻟﺨدﻣات اﻟﻌاﻣﺔ تﺴﻌﻰ

خﻼﻟﻬا اﻟﺠﻬات اﻟﺤﻜﻮﻣيﺔ ﺑﺘﺤﻘيﻖ اﻟﺴﻌادة ،عﺒر ﺑﻨاء

واﻟﺠﻬﺔ واﻟﻤﺘﻌاﻣﻞ ،ﺣيﺚ يﻘﻮم كﻞ طرف ﻓﻲ ﻫﺬه

اﻟﻤﻌادﻟﺔ ﺑــدور أﺳــاﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ تﻘديﻢ

خدﻣات تﺴﻌد اﻟﻤﺘﻌاﻣليﻦ ،وتﺘرﺟﻢ تركيﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

علﻰ إﺳﻌادﻫﻢ.

اﻟﻤﺘﻌاﻣليﻦ.

ﻟﺘﻄﻮير اﻷعــﻤــال واﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻤﺘﻌاﻣليﻦ ﺑﻤا

يﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺘﻄلﺒاتﻬﻢ واﺣﺘياﺟاتﻬﻢ اﻹعﺘياديﺔ وذﻟﻚ
ﻟلﺤﺼﻮل علﻰ أﻓضﻞ اﻟﺤلﻮل واﻵﻟيات اﻟﻤﺒﺘﻜرة اﻟﺘﻲ

تﺨدم اﻟﻤﺘﻌاﻣليﻦ وتﺤﻘﻖ ﺳﻌادتﻬﻢ
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مصطلحات دليل الخدمات
اﻟﺨدﻣﺔ  :ﻫـﻲ ﺳلﺴـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﻹﺟراءات أو

اﻟﻌﻤليـات اﻟﺘـﻲ تﻮﻓرﻫـا ﺟﻬـﺔ ﺣﻜﻮﻣيـﺔ أو ﻣـﻦ يﻨـﻮب
عﻨﻬـا ﻓــﻲ تﻘديــﻢ اﻟﺨدﻣــﺔ وتﻬــدف اﻟــﻰ تلﺒيــﺔ
ﺣاﺟــﺔ اﻟﻤﺘﻌاﻣليــﻦ عﺒــر ﻗﻨــﻮات تﻘديــﻢ اﻟﺨدﻣــات

اﻟﻤﺨﺘلﻔــﺔ وتﻜـﻮن ﻣﺒﻨيـﺔ علـﻰ اﻟﺘﻔاعـﻞ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ
اﻟﻤﺘﻌاﻣـﻞ وﻣﻘـدم اﻟﺨدﻣـﺔ.

وصف الخدمة:

ﻫﻮ ﺷرح ﻣﺒﺴﻂ ودﻗيﻖ ﻟلﺨدﻣﺔ يﻤﻜﻦ

اﻟﻤﺘﻌاﻣليﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻧﻮع وطﺒيﻌﺔ اﻟﺨدﻣﺔ.

هيكلية الخدمة:

ً ﻫﻲ عﺒارة عﻦ تﺤديد ﻧﻮع اﻟﺨدﻣﺔ ﺳﻮاء

كاﻧﺖ رﺋيﺴيﺔ أو ﻓرعيﺔ.

الفئـة المسـتفيدة:

ﻣـﻦ تلﻘـﻲ ﻫـﺬه اﻟﺨدﻣـﺔ علـﻰ ﺳـﺒيﻞ

اﻟﻤﺜـال اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ ،اﻷﻓراد ،اﻷعﻤال.

قنوات تقديم الخدمة:

وﺳـيلﺔ تﻮاﺻـﻞ ﺑيـﻦ اﻟﻤﺘﻌاﻣليـﻦ

واﻟﺠﻬـات و يﺘـﻢ تﻘديـﻢ اﻟﺨدﻣـات عﺒرﻫـا.

الوﺛائق المطلوبة:

ﻫﻲ عﺒارة عﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨدات اﻟﺘﻲ تﻘﻮم

اﻟﺠﻬﺔ ﺑﻄلﺒﻬا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌاﻣﻞ ﻟلﺤﺼﻮل علﻰ اﻟﺨدﻣﺔ.
اﻟرﺳﻮم  :ﻫﻮ اﻟﻤﺒلﻎ اﻟﻤاﻟﻲ اﻟﺬي يﻘﻮم ﺑﺘﺴديده اﻟﻤﺘﻌاﻣﻞ
ﻟلﺤﺼﻮل علﻰ اﻟﺨدﻣﺔ .
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الدائرة في سطور
تﻌد داﺋرة اﻷﺷﻐال واﻟﺨدﻣات اﻟﻌاﻣﺔ ﻣﻦ ﺑيﻦ أﻗدم اﻟدواﺋر
اﻟﻤﺤليﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ إﻣــارة رأس اﻟﺨيﻤﺔ ﺣيﺚ أﺻدر
اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺑﺈذن اﻟلﻪ تﻌاﻟﻰ اﻟﺸيﺦ ﺻﻘر ﺑﻦ ﻣﺤﻤد اﻟﻘاﺳﻤﻲ
طيب اﻟلﻪ ﺛراه ﻣرﺳﻮم إﻧﺸاء اﻟداﺋرة ﺳﻨﺔ 1965م ،وﻟﻜﻦ تاريﺦ
ﻇﻬﻮر ﻫﺬه اﻟداﺋرة ﺑﺘﻨﻈيﻤﻬا اﻟﺤديﺚ كﺠﻬاز ﻣﺘﻨﻮع اﻟﺨدﻣات

يﻌﻮد إﻟﻰ عام  1985ﺣيﻦ ﺻدر أول ﻗاﻧﻮن يﺤدد اخﺘﺼاﺻاتﻬا
ويﻤﻨﺤﻬا ﺳلﻄات واﺳــﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺷـــراف علﻰ اﻟﻤراﻓﻖ

اﻟﻤﺨﺘلﻔﺔ اﻟﺘﻲ تﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻷﺳــاس ﺑﺘﻘديﻢ خدﻣات اﻟﺒﻨيﺔ
اﻟﺘﺤﺘيﺔ واﻟﻤﺸاريﻊ اﻟﻤدﻧيﺔ واﻟﺨدﻣات اﻟﻌاﻣﺔ ﻟلﻤﻮاطﻨيﻦ،
وﺷﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘاﻧﻮن اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮيريﺔ اﻟﺸاﻣلﺔ ﻟﻺﻣارة،

إذ ﺷﻬدت علﻰ إﺛــره ﻧﻬضﺔ عﻤراﻧيﺔ وﺣضاريﺔ عــﺰزت ﻣﻦ
ﻣﺴيرة اﻟﺒﻨيﺔ اﻟﺘﺤﺘيﺔ ﻟﻺﻣارة ﺑﺸﻜﻞ ﻣلﺤﻮظ.

وﻓﻲ عام 2017

أﻗر اﻟﻤﺠلﺲ اﻟﺘﻨﻔيﺬي ﻹﻣارة رأس اﻟﺨيﻤﺔ ﻣﺸروع ﻗاﻧﻮن
إعادة ﻫيﻜلﺔ داﺋرة اﻷﺷﻐال واﻟﺨدﻣات اﻟﻌاﻣﺔ ﺣيﺚ ﺣلﺖ
داﺋــرة اﻟﺨدﻣات اﻟﻌاﻣﺔ ﺑدﻻ عﻦ داﺋــرة اﻷﺷﻐال واﻟﺨدﻣات
اﻟﻌاﻣﺔ .و تﺘﺒﻊ اﻟداﺋرة أرﺑــﻊ ﻣﺆﺳﺴات خدﻣيﺔ تﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﺷﻐال وﻣﺆﺳﺴﺔ
إدارة اﻟﻤﺨلﻔات وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟــﺰراعــﺔ اﻟﺘﺠﻤيليﺔ .إن داﺋــرة

اﻟﺨدﻣات اﻟﻌاﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻢ ﻣدﻧﻲ تﺘﺸاﺑﻚ ﻓيﻬا وﻣﻦ
خﻼﻟﻬا ﻣﺼاﻟﺢ وخدﻣات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤديﺚ ﻓﻲ اﻹﻣارة ﺷاﻣلﺔ
اﻟﻤﺠال اﻻﻗﺘﺼادي واﻻﺟﺘﻤاعﻲ واﻟﺼﺤﻲ واﻟﺒيﺌﻲ واﻟﺰراعﻲ

وﻏيرﻫا ﻣﻦ اﻟﺨدﻣات اﻷخرى..
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خدماتنا
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تسوية وردم القسيمة
تنفيذ مداخل القسائم السكنية والمباني وعمل تعديل(كدش) لفلل

وصف الخدمة

ومساكن المواطنين وللجهات الحكومية والخاصة

جهات خاصة

جهات حكومية

فئة مستخدمي الخدمة

االفراد

نوع الخدمة

فرعية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

: الجهات- لهوية االماراتية
رسالة رسمية

المستندات المطلوبة

 مخطط القسيمة:االفراد
) ( الكروكي
ال توجد رسوم

الرسوم

شهر من تقديم الخدمة

مدة انجاز الخدمة

ACESS ROAD
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

Implementing the entrances to residential plots and
buildings and the work of the amendment (Kadash) villas
and housing citizens and government and private bodies
Customers

Government sector

TYPE OF SERVICE

Private sector

Subsidiary

SERVICE CHANNELS

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

Cutomer : Plot scheme/
Emirates Card

FEES

No Fee

TIME OF SERVICE

One Month

Government and private
companies official letter

2018 دليل الخدمات
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تسوية وردم القسيمة
وصف الخدمة

طلبات تسوية ودفان األراضي السكنية والصناعية والتجارية

جهات خاصة

جهات حكومية

فئة مستخدمي الخدمة

االفراد

نوع الخدمة

فرعية

قنوات تقديم الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
: الجهات الحكومية والقطاع الخاص
رسالة رسمية

شهادة-  الهوية-  الكروكي: الألفراد
منسوب التصميمي

المستندات المطلوبة

تحدد حسب كمية التريبات

الرسوم

شهر

مدة انجاز الخدمة

PLOT FILLING
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

Plot filling customer lands and Coverment and Praivets
Company
Customers

Government sector

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
REQUIRED DOCUMENTS
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Private sector

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website
Customer : Emirates ID
card +site planner

Government entities+Private
entities: Letter

FEES

Cost is determined by the number of sand grains

TIME OF SERVICE

One Month

حماية جدار
عمل حماية جدار لمنازل المتضررة للمتعاملين ومباني

وصف الخدمة

الجهات الحكومية و الخاصة

جهات خاصة

جهات حكومية

فئة مستخدمي الخدمة

االفراد

نوع الخدمة

فرعية

قنوات تقديم الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
: القطاع الخاص+ الجهات الحكومية
رسالة رسمية

شهادة-  الهوية- الكروكي: لألفراد
المنسوب التصميمي

المستندات المطلوبة

تحدد بحسب كمية تريبات الرمل

الرسوم

شهر

مدة انجاز الخدمة

BOUNDERY PROTECTION
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

Boundery Protection for Customer Houses and Coverment
and private sector bulling
Customers

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
REQUIRED DOCUMENTS

Government sector

Private sector

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website
Customer : Emirates ID card
+site planner

Government and Private
entities: letter

FEES
TIME OF SERVICE

One Month

2018 دليل الخدمات

22

تصريح عمل معدة
استخراج التصاريح االفراد والجهات الحكومية والخاصه للمعدات التي

وصف الخدمة

سيتم تشغليها االنجاز اعمال الطرق

جهات خاصة

جهات حكومية

فئة مستخدمي الخدمة

االفراد

نوع الخدمة

فرعية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

-  رخصة الشركة-  المنسوب التصميمي- هوية مالك االرض- الكروكي
ملكية المعدة

المستندات المطلوبة

درهم50  ايام3  درهم الشيول50معاينة موقع

الرسوم

درهم100 السيارة لكل يوم

 يتم استخراج التصريح بعد معاينة الموقع مباشرة- اسبوع للمعاينة

مدة انجاز الخدمة

ودفع الرسوم

WORK PREMITS FOR EQUIPMENT
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS
TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
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Extraction work permits for Equipment for customer and
coverment and praivet entities
Customers

Government sector

Private sector

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

Customers: site Planner for the
location+
Company trade license+Emarites ID
Card for owner of land

FEES

Site Preview 50AED - for showel 50 for
3 days-Car 100 per day

TIME OF SERVICE

one week for preview place and Extract permission

Coverment and Praivet
entites: Letter

الهدم واالزاالت
هدم المباني القديمة من افراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة

وصف الخدمة

من قبل مؤسسة االشغال

جهات خاصة

جهات حكومية

فئة مستخدمي الخدمة

االفراد

نوع الخدمة

فرعية

قنوات تقديم الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
 هوية-مخطط االرض+  رسالة: الجهات
مالك االرض عدم ممانعة من الهئية
االتصاالت+ االتحادية للكهرباء والماء
 الصرف الصحي+

 هوية مالك االرض عدم- مخطط االرض:االفراد
ممانعة من الهئية االتحادية للكهرباء
 الصرف الصحي+ االتصاالت+ والماء

المستندات المطلوبة

درهم للمعاينة والتكلفة بحسب مؤسسة االشغال50

الرسوم

اسبوعين حسب جدول العمل

مدة انجاز الخدمة

DEMOLITION REQUESTS
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS
TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
REQUIRED DOCUMENTS

Demolition of old buildings of community members
and governmental and private
Customers

Government sector

Private sector

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website
customers :Emarites ID Card of owner
of land +Non-Objection from Etisalat
+Non-Objection from FEWA +Non
Objection From waste Water Agency

Coverment entites and praivet entites :
letter Emarites ID Card of owner of land
+Non-Objection from Etisalat +NonObjection from FEWA +Non Objection From
waste Water Agency

FEES

50 AED for Previw Place - Cost by the Work Agency

TIME OF SERVICE

According to a work schedule

2018 دليل الخدمات

24

اعتماد مخطط
إعتماد المخططات التخطيطية التفصيلية (التنفيذية) المقدمة من قبل

وصف الخدمة

.مقاول المشروع

جهات خاصة

جهات حكومية

فئة مستخدمي الخدمة

االفراد

نوع الخدمة

فرعية

قنوات تقديم الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
+ مخطط األرض: الجهات الحكومية والخاصة
رخصة االستشاري
هوية المالك+

 رخصة االستشاري+ مخطط األرض: الألفراد
هوية المالك+

المستندات المطلوبة

درهم100

الرسوم

5 ايام عمل

مدة انجاز الخدمة

APPROVE PLANNER
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

Extraction Non objection to approve the start of the project
of homes and major projects
Customers

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
REQUIRED DOCUMENTS
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Government sector

Private sector

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website
Customers : Plot of land+Emarites ID
card
commercial license for private entitie

FEES

100AED

TIME OF SERVICE

5 working days

Coverment and Praivet entites :Plot of land
commercial license for private entities

شهادة انجاز
اصدار شهادة اتمام البناء بعد التأكد من انجاز كافة اعمال البناء

وصف الخدمة

وتنفيذه حسب المستندات والمخططات المعتمدة

جهات خاصة

جهات حكومية

فئة مستخدمي الخدمة

االفراد

نوع الخدمة

فرعية

قنوات تقديم الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
+ خطط االرض: الجهات الحكومية والخاصة
نموذج شهادة االنجاز
رخصة المقاول+ رخصة البناء

 نموذج شهادة االنجاز+ مخطط االرض: االفراد
رخصة المقاول+  هوية المالك رخصة البناء+

المستندات المطلوبة

درهم50

الرسوم

5 ايام عمل

مدة انجاز الخدمة

COMPLAECTION CERTIFICATE
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

Issuing the certificate of completion of the construction
after ensuring that all construction works are completed and
executed according to the approved documents and plans
Customers

Government sector

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
REQUIRED DOCUMENTS

Private sector

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website
Customers : Polt of land +
Complaection Certificate +
commercial license for private
entities+Emarites ID card

FEES

50AED

TIME OF SERVICE

5 work days

Coverment and Praivet entites: Polt of land
+ Complaection Certificate +
commercial license for private
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تجديد الرخصة التجارية
تتيح الخدمة الحصول على تجديد رخص بناء صادره مسبقة االستشاريين

وصف الخدمة

البدء في تنفيذ العمل.  في حال توقف العمل أو عدم/ المقاولين

جهات خاصة

جهات حكومية

االفراد

فئة مستخدمي الخدمة
نوع الخدمة

فرعية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
 هوية مالك العقار+ الكروكي+ استمارة ترخيص من الدائرة االقتصادية

عقد االيجار+  الرخصة التجارية+هوية مالك الترخيص

قنوات تقديم الخدمة
المستندات المطلوبة

درهم150

الرسوم

3 ايام عمل

مدة انجاز الخدمة

RENEWAL BUSINESS LICENSE
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

The service allows for the renewal of building permits
issued by pre-consultants
Contractors / in case of interruption of work or not.
Start the work
Customers

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
REQUIRED DOCUMENTS
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Government sector

Private sector

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website
License form the Economic Department+ Polt of
land+Emarites ID card of owner +commercial license
+tenancy agreement

FEES

150AED

TIME OF SERVICE

3 working days

طلب توصيل شبكة صرف صحي
تنسيق وتنفيذ توصيل شبكات الصرف الصحي للمنازل السكنية والجهات

وصف الخدمة

الحكومية والخاصة

جهات خاصة

جهات حكومية

فئة مستخدمي الخدمة

االفراد

نوع الخدمة

فرعية

قنوات تقديم الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
 استمارة طلب: الجهات الحكومية والخاصة
 مخطط االرض+ توصيل من الصرف الصحي
رخصة+ شهادة انجاز+ هوية المالك+
االستشاري
فاتورة+ رخصة البناء+ رخصة المقاول+
الكهرباء والماء

 استمارة طلب توصيل من الصرف الصحي: االفراد
 مخطط االرض+
رخصة االستشاري+ شهادة انجاز+ هوية المالك+
فاتورة الكهرباء+ رخصة البناء+ رخصة المقاول+
والماء

المستندات المطلوبة

درهم100

الرسوم

3 ايام

مدة انجاز الخدمة

REQUEST TO CONNECT SEWAGE NETWORKS
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

Coordination and implementation of sewage
Connection For housing and governmental and private
establishments
Customers

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
REQUIRED DOCUMENTS

Government sector

Private sector

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website
Customers :
Polt of land+Emarites ID card of
owner+commercial license +antotarized
lease Completion certificate+Service
Provider Approvals(etisalat+Electricity
and water Authority)

FEES

100AED

TIME OF SERVICE

3 work days

Coverment and Praivet entites :
Polt of land+Emarites ID card of
owner+commercial license
+antotarized lease Completion certificate+Service
Provider Approvals(etisalat+Electricity and water
Authority)

2018 دليل الخدمات
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خلو موقع من شبكة صرف صحي
طلب شهادة عدم ممانعة تبين خلو موقع المشروع من شبكات

وصف الخدمة

. الصرف وملحقاتها الخاصة بدائرة الخدمات

جهات خاصة

جهات حكومية

فئة مستخدمي الخدمة

االفراد

نوع الخدمة

فرعية

قنوات تقديم الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
:الجهات الحكومية والخاصة
مخطط االرض
 رخصة االستشاري+

+ مخطط االرض: االفراد
هوية المالك
 رخصة االستشاري+

المستندات المطلوبة

درهم100

الرسوم

3 ايام

مدة انجاز الخدمة

SITE FREE OF SEWAGE NETWORK
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

Requesting NOC to free the project site from the drainage
networks locted for Puplic work
Customers

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
REQUIRED DOCUMENTS
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Government sector

Private sector

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website
Customer: Plot of Land
+ Emarites ID card of
owner+Commercial license

FEES

100AED

TIME OF SERVICE

3 work days

Coverment and Praivet entites:
Plot of Land
+ Emarites ID card of
owner+Commercial license

تقليم االشجار خارج القسائم
تتيح هذه الخدمة الحصول على خدمات تقليم ونقل األشجار والتي تشكل
خطورة على االفراد
و المؤسسات خارج المساكن والمباني وازالة االشجار والحشائش الضارة
جهات خاصة

جهات حكومية

وصف الخدمة
فئة مستخدمي الخدمة

االفراد

نوع الخدمة

فرعية

قنوات تقديم الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
: الجهات الحكومية والخاصة
رسالة رسمية

 بطاقة الهوية: االفراد

المستندات المطلوبة

ال توجد رسوم

الرسوم

اسبوع من تقديم الطلب

مدة انجاز الخدمة

TRIM OUTSIDE TREE
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

Trim trees removing some of the parts that pose a threat to
citizens and property
removal of harmful trees and weeds outside
Customers

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
REQUIRED DOCUMENTS

Government sector

Private sector

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

customers : Emarites ID card

FEES

no fees

TIME OF SERVICE

5 working days

coverment and Praivet entites
official letter

2018 دليل الخدمات
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تقليم االشجار داخل القسيمة
تتيح هذه الخدمة الحصول على خدمات تقليم ونقل األشجار والتي تشكل خطورة
على االفراد و المؤسسات داخل المساكن والمباني وازالة االشجار والحشائش
الضارة
جهات خاصة

جهات حكومية

وصف الخدمة
فئة مستخدمي الخدمة

االفراد

نوع الخدمة

فرعية

قنوات تقديم الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
: الجهات الحكومية والخاصة
رسالة رسمية للجهات الحكومية
مخطط االرض+ الرخصة التجارية+
للجهات الخاصة والحكومية

 بطاقة+  مخطط االرض: االفراد
الهوية االماراتية

المستندات المطلوبة

 رسوم التكلة+  درهم لمعاينة الموقع50  التكلفة+  درهم500 الجهات

الرسوم

االفراد

5 ايام عمل

مدة انجاز الخدمة

TRIM TREES INSIDE
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

Trim trees removing some of the parts that pose a threat to
citizens and property
removal of harmful trees and weeds
Customers

Government sector

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

customers : + Emarites ID
+ Plot of Land

coverment and Praivet entites:
Official letter+
Plot of Land+Commercial license

FEES

Customer Previw Place :50
cost by landsecape Agency

Coverment and Praivet entites:
500 Site Preview site
cost by landsecape Agency

TIME OF SERVICE

31

Private sector

5 working days

تنظيف موقع عام
تتيح هذه الخدمة بتنظيف المواقع الخارجية التابعة لقسائم االفراد

وصف الخدمة

والمباني للجهات الحكومية والخاصة

جهات خاصة

جهات حكومية

االفراد

فئة مستخدمي الخدمة
نوع الخدمة

فرعية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
: للجهات الحكومية والخاصة
رسالة رسمية

االفراد الهوية االماراتية

قنوات تقديم الخدمة
المستندات المطلوبة

ال توجد رسوم

الرسوم

3 ايام عمل

مدة انجاز الخدمة

CLEAN PUPLIC SITE
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

This service is to cleaning Puplic sites of customers and
government and private entities
Customers

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS

Government sector

Private sector

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

coverment and Praivet entites:
Customers : Emrayies ID Card Official letter

FEES

NO Fees

TIME OF SERVICE

3 working days

2018 دليل الخدمات
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تنظيف موقع خاص
تتيح هذه الخدمة بتنظيف المواقع القسائم والبيوت التابعة االفراد

وصف الخدمة

والمباني للجهات الحكومية والخاصة

فئة مستخدمي الخدمة

جهات حكومية

االفراد

نوع الخدمة

جهات خاصة

فرعية

قنوات تقديم الخدمة
المستندات المطلوبة

مراكز الخدمة  -تطبيق الذكي  - MRAKالموقع الكتروني
االفراد  :مخطط االرض +بطاقة الهوية

الرسوم

االفراد :معاينة موقع 50

مدة انجاز الخدمة

ايام عمل 3

درهم  +رسوم التكلفة

جهات حكومية وجهات خاصة
مخطط المبنى  +رسالة رسمية

جهات حكومية وخاصة 50:درهم
معاينة +رسوم التكلفة

CLEAN PRIVAT PLACE
SERVICE DESCRIPTION
Private sector

Government sector

Customers

CATEGORY OF SERVICE USERS
TYPE OF SERVICE

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website
customers : Emrayies ID Card Coverment and Praivet entites:
+Plot of Land
Official letter+Plot of Land

SERVICE CHANNELS
REQUIRED DOCUMENTS

50 AED place Preview+the cost

FEES

3 working days

TIME OF SERVICE
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طلب حاوية للمناطق السكنية
تيتح الخدمة حصول المتعامل حاوية النفايات المملوكة إلدارة النفايات
في المواقع العامة في اإلمارة الحصول على حاويات لتخزين النفايات
االحياء السكنية .

وصف الخدمة
فئة مستخدمي الخدمة

جهات حكومية

االفراد

نوع الخدمة

جهات خاصة

فرعية

قنوات تقديم الخدمة

مراكز الخدمة  -تطبيق الذكي  - MRAKالموقع الكتروني

المستندات المطلوبة

االفراد  :بطاقة الهوية

الرسوم

ال توجد رسوم

مدة انجاز الخدمة

ايام عمل 5

NEW CONTAINER REQUEST FOR
RESIDENTIAL AREAS
The service allows the Customers to receive waste
container in Residential areas
Private sector

Government sector

Customers

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website
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CATEGORY OF SERVICE USERS
TYPE OF SERVICE

Subsidiary

دليل الخدمات 2018

SERVICE DESCRIPTION

SERVICE CHANNELS

Customers : Emarats ID Card

REQUIRED DOCUMENTS

NO Fees

FEES

5 Working days

TIME OF SERVICE

 تجديد اتفاقية/ طلب توقيع
تيتح الخدمة حصول الجهات الحكومية والخاصة حاوية النفايات
المملوكة إلدارة النفايات الحصول
. على حاويات لتخزين النفايات في المباني الخاصة بالجهات

وصف الخدمة
فئة مستخدمي الخدمة

جهات حكومية

جهات خاصة

نوع الخدمة

فرعية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

 رخصة الشركة للشركات+  رسالة رسمية: الجهات الحكومية و الخاصة
الخاصة

المستندات المطلوبة

تحدد بحسب نوع الحاوية

الرسوم

5 ايام عمل

مدة انجاز الخدمة

REQUEST FOR NEW / RENEWAL
AGREEMENT
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

The service allows private and public authorities recisve
Commercial container according to specifications in
government and private buildings
Customers

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
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Government sector

Private sector

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

Coverment and Praivet entites :Official letter+
Commercial license( Praivet entites)

FEES

Specify by container type

TIME OF SERVICE

5 workung days

تصريح التخلص من مخلفات البناء
استخراج تصريح برمي النفايات برمي مخلفات البناء بعد االنتهاء من

وصف الخدمة

المشروع في المكبات الخاصة بذلك

جهات خاصة

جهات حكومية

فئة مستخدمي الخدمة
نوع الخدمة

رئيسية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

االفراد بطاقة الهوية

المستندات المطلوبة

التوجد

الرسوم

3 ايام عمل

مدة انجاز الخدمة

CONSTRUCTION AND DEMOLITION C&D
WASTE REMOVEL
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

The extraction of permit to throw the building waste
after the completion the project in dumps
Customers

TYPE OF SERVICE

Government sector

Private sector

Main Service

SERVICE CHANNELS

Cutomer Happiness centers

REQUIRED DOCUMENTS

Government and private entites: Emirates ID Card of the
owner of land and the owner of contracting company+ the
land of owner +contract license+contract between the owner
of the land and the company

FEES

Depends on the type of project

TIME OF SERVICE

Same day
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استرجاع تأمين تعهدات البناء والهدم
تتيح الخدمة للمقاول استرجاع تأمينات تراخيص البناء والهدم بعد

وصف الخدمة

 ويقدم هذا،الحصول على شهادة إنجاز المبنى أو انتهاء أعمال الهدم
الطلب من قبل شركات المقاوالت

جهات خاصة

فئة مستخدمي الخدمة

جهات حكومية

نوع الخدمة

فرعية

قنوات تقديم الخدمة

مراكز الخدمة
هوية مقدم الطلب+  شهادة انجاز مبنى+  صورة القبﺾ االصلي+ رخصة التجارية

المستندات المطلوبة

ال توجد رسوم

الرسوم

5 ايام عمل

مدة انجاز الخدمة

FORM FOR RELEASE C&D GUARANTEE
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

The service allows the contractor to recover the building and
demolition permits after obtaining the building completion
certificate or the completion of the demolition work. This
request is submitted by the contracting companies
Government sector

TYPE OF SERVICE

Subsidiary

SERVICE CHANNELS

37

Private sector

Cutomer Happiness centers

REQUIRED DOCUMENTS

Coverment and Praivet entites: Emarats ID Card+Commercial
license + copy of the payment certificate + certificate of
completion of the building of the municipality

FEES

No fees

TIME OF SERVICE

5 Working days

نقل حاوية
تتيح الخدمة للمتعامل على تغيير موقع حاوية النفايات المملوكة
إلدارة النفايات من المواقع العامة في اإلمارة إلى موقع آخر بديل
للمباني السكنية

وصف الخدمة
فئة مستخدمي الخدمة

األفراد

نوع الخدمة

فرعية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

االفراد بطاقة الهوية

المستندات المطلوبة

التوجد

الرسوم

3 ايام عمل

مدة انجاز الخدمة

CONTAINER RELOCATION
SERVICE DESCRIPTION

The service allow the customer to change the location of the
waste container owned by waste management from public
locations to another alternative location for residential
buildings

CATEGORY OF SERVICE USERS

Customers

TYPE OF SERVICE

Subsidiary

SERVICE CHANNELS

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

Government and private entites: Emirates ID Card of the
owner of land and the owner of contracting company+
the land of owner +contract license+contract between the
owner of the land and the company

FEES

No fees

TIME OF SERVICE

5 Working days
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طلب شاحنة نفايات تجارية صغيرة
تتيح الخدمة للجهات الحكومية والخاصة الحصول على سيارة نفايات

وصف الخدمة

االزالة مخلفات مختلطة ومنوعة

فئة مستخدمي الخدمة

 االفراد+  الجهات الخاصة+ الجهات الحكومية

نوع الخدمة

فرعية

قنوات تقديم الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
-  رسالة رسمية: الجهات الخاصة+ الجهات الحكومية
 بطاقة الهوية: االفراد

المستندات المطلوبة

ال توجد رسوم

الرسوم

3 ايام عمل

مدة انجاز الخدمة

REQUEST FOR CIMMERCIAL GENERAL
WASTE PICK UP
SERVICE DESCRIPTION

These are the request by commercial customers (such as
lndustries, schools, hotels,etc) who wants their full waste
container to be removed)

CATEGORY OF SERVICE USERS

Government Entries - Private Entries

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
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Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

Coverment and Praivet entites Official letter /
customrs : Emarites ID card

FEES

No fees

TIME OF SERVICE

3 Working days

التخلص من الحيوانات الميتة
تتيح الخدمة للجهات الحكومية والخاصة واالفراد التخلص من الحيوانات

وصف الخدمة

الميتة في االحياء السكنية واالماكن العامة

فئة مستخدمي الخدمة

 االفراد+  الجهات الخاصة+ الجهات الحكومية

نوع الخدمة

فرعية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

 رسالة رسمية:  الجهات الحكومية والخاصة-  بطاقة الهوية:االفراد

المستندات المطلوبة

التوجد

الرسوم
مدة انجاز الخدمة

DISPOSAL OF DEAD ANIMAL
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

refers to a request by customers and coverment and praivet
entites to remove on utgent basis any kind of dead animals
found on puplic area
Customers

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS

Coverment entites

Praivet entites

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

Official Letter

FEES

No fees

TIME OF SERVICE

3 Working days
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طلب شاحنة نفايات الكترونية
تتيح الخدمة االفراد التخلص االجهزة الكترونية مﺜل التلفزيونات

وصف الخدمة

والﺜالجات والغساالت والمكيفات

فئة مستخدمي الخدمة

 االفراد+  الجهات الخاصة+ الجهات الحكومية

نوع الخدمة

فرعية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

 بطاقة الهوية:االفراد

المستندات المطلوبة

التوجد

الرسوم
مدة انجاز الخدمة

TRUCK REQUEST AN ELECTRONIC WASTE
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

Customers

TYPE OF SERVICE

Subsidiary

SERVICE CHANNELS

41

this service allow the custoers to to dispose discarded
electrical devices such as copmutres televisions, refrigerators,
washing machines

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

Customers : Emarties ID Card

FEES

No fees

TIME OF SERVICE

3 Working days

طلب اكياس اعادة تدوير خضراء
تتيح هذه الخدمة االفراد للحصول على اكياس قمامة اعادة تدوير

وصف الخدمة

االفراد

فئة مستخدمي الخدمة

فرعية

نوع الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

 بطاقة الهوية: االفراد

المستندات المطلوبة

ال توجد رسوم

الرسوم

بنفس اليوم

مدة انجاز الخدمة

R EC YC LING BAGS
SERVICE DESCRIPTION

The service allows the customers to have recycling bag
(green and black)

CATEGORY OF SERVICE USERS

Customers

TYPE OF SERVICE

Subsidiary

SERVICE CHANNELS

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

customers : Emrayies ID Card

FEES

No fees

TIME OF SERVICE

Same Day
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طلب ﺷاﺣﻨﺔ ﻧﻔايات خضراء
تتيح الفرصة للمتعاملين االفراد الحصول على شاحنة لتنظيف االحياء

وصف الخدمة

السكنية من مخلفات االشجار

االفراد

فئة مستخدمي الخدمة

فرعية

نوع الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
 بطاقة الهوية: االفراد

المستندات المطلوبة

ال توجد رسوم

الرسوم

بنفس اليوم

مدة انجاز الخدمة

GR E E N WASTE PICK UP
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

Customers

TYPE OF SERVICE

Subsidiary

SERVICE CHANNELS
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The service allows the customers to dispose garden pr park
waste such us grass tree or ﬂowers

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

customers : Emrayies ID Card

FEES

No fees

TIME OF SERVICE

Same Day

طلبات التناكر الصرف الصحي
تتيح الفرصة للمتعاملين االفراد الحصول على شاحنة صرف صحي

وصف الخدمة

للمنازل السكنية

االفراد

فئة مستخدمي الخدمة

فرعية

نوع الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

 بطاقة الهوية: االفراد

المستندات المطلوبة

الرسوم حسب المنطقة

الرسوم

حسب جدول العمل

مدة انجاز الخدمة

SEWAGE DISPOSAL REQUEST
SERVICE DESCRIPTION

This service Allows customers to have a sewage truck for
residential homes

CATEGORY OF SERVICE USERS

Customers

TYPE OF SERVICE

Subsidiary

SERVICE CHANNELS

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

Customers : Emrayies ID Card 				

FEES

Fees by loction

TIME OF SERVICE

According to the work schedule

2018 دليل الخدمات
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الغاء رخصه تجارية
تتيح الخدمة ﱢ
تمكن هذه الخدمة الشركات من طلب إلغاء الرخصة من
 صادره مسبقة االستشاريين.سجالت الدائرة
 في حال توقف العمل/ المقاولين

وصف الخدمة
فئة مستخدمي الخدمة

الجهات الخاصة

نوع الخدمة

فرعية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

+ الكروكي+ استمارة ترخيص من الدائرة االقتصادية: الجهات الخاصة
هوية مالك العقار
عقد االيجار+  الرخصة التجارية+هوية مالك الترخيص

المستندات المطلوبة

درهم150

الرسوم

 ايام عمل5

مدة انجاز الخدمة

CANCELLATION OF COMMERCIAL LICENSE
SERVICE DESCRIPTION

This service allows companies to request the cancellation of
the license from the department›s records.
Pre-issued consultants
Contractors / in case the work is stopped

CATEGORY OF SERVICE USERS

Praivet entites

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
REQUIRED DOCUMENTS
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Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website
License form the Economic Department+ Polt of
land+Emarites ID card of owner +commercial license +tenancy
agreement

FEES

150 AED

TIME OF SERVICE

5 working days

تقرير حادث
تحديد قيمة االضرار على الطرق المحلية التابعة لدائرة الخدمات من

وصف الخدمة

حوادث السير المرورية

جهات خاصة

جهات حكومية

االفراد

فئة مستخدمي الخدمة
نوع الخدمة

رئيسية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

 الشركات-  هوية مالك السيارة+  تقرير ساعد او تقرير الشرطة: االفراد
 تقرير ساعد او+  رخصة الشركة: الخاصة

المستندات المطلوبة

درهم150

الرسوم

 ايام عمل5 - في حال وضوح صور الحادث تتم المعاينة بنفس اليوم

مدة انجاز الخدمة

ACCIDENT REPORT
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

Determining the cost of damage to the local roads of the
Services Department from traffic accidents

Customers

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
REQUIRED DOCUMENTS
FEES
TIME OF SERVICE

Government sector

Private sector

Main service

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website
customers : + Report from saad or police+Emarites ID card of owner
Government and privat entites :commercial license + Report from saad
or police

150 AED
5 working days if Clarity of the accident pictures The
preview is done on the same day

2018 دليل الخدمات
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اصدار شهادات براءة ذمة
اصدار شهادات براءة ذمة للمتعاملين والجهات الحكومية والخاصة

وصف الخدمة

لحوادث السير التي تم دفع قيمة االضرار التابعة لدائرة الخدمات العامة
جهات خاصة

جهات حكومية

االفراد

فئة مستخدمي الخدمة
نوع الخدمة

رئيسية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

:  الشركات الخاصة-  هوية مالك السيارة+  تقرير المعاينة: االفراد
 تقرير المعاينة+ رخصة الشركة

المستندات المطلوبة

درهم150

الرسوم

بنفس اليوم

مدة انجاز الخدمة

ISSUING CLEARANCE CERTIFCATES
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

Issuance of certificates of clearance for customers and
government and private entities for accidents that have
been paid the damage of the Services Department
Customers

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
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Government sector

Private sector

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

customers : + Report from saad or police+Emarites ID
card of owner
Government and privat entites :commercial license +
Report from saad or police

FEES

150 AED

TIME OF SERVICE

Same Day

اصدار شهادات براءة ذمة
اصدار شهادات براءة ذمة للمتعاملين والجهات الحكومية والخاصة

وصف الخدمة

لحوادث السير التي تم دفع قيمة االضرار التابعة لدائرة الخدمات العامة
جهات خاصة

جهات حكومية

االفراد

فئة مستخدمي الخدمة
نوع الخدمة

رئيسية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

 الشركات-  هوية مالك السيارة+  تقرير المعاينة: االفراد
 تقرير المعاينة+  رخصة الشركة: الخاصة

المستندات المطلوبة

درهم150

الرسوم

بنفس اليوم

مدة انجاز الخدمة

ISSUING CLEARANCE CERTIFCATES
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

Issuance of certificates of clearance for customers and
government and private entities for accidents that have
been paid the damage of the Services Department
Customers

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
REQUIRED DOCUMENTS

Government sector

Private sector

Subsidiary

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website
customers : + Report from saad or police+Emarites ID card of owner
Government and privat entites :commercial license + Report from
saad or police

FEES

150 AED

TIME OF SERVICE

Same Day

2018 دليل الخدمات
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رسائل للمؤسسة
تتيح هذه الخدمة للجهات الحكومية والخاصة بفتح طلبات عبر تقديم

وصف الخدمة

رسالة رسمية للدائرة للحصول على خدمات

فئة مستخدمي الخدمة

 جهات خاصة- جهات حكومية

نوع الخدمة

رئيسية

قنوات تقديم الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
 رسالة رسمية: الجهات الحكومية و الخاصة

المستندات المطلوبة

 رسوم التكلفة ان وجدت+ رسوم تقديم المعاملة

الرسوم

حسب الخدمة وحسب جدول العمل للمؤسسات

مدة انجاز الخدمة

LETTER AGENCY
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS
TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
REQUIRED DOCUMENTS
FEES
TIME OF SERVICE
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This service allows government and private entities to open
new applications by submitting an official letter to the
Department for services
Government entities Private entities

Main service

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

Government and private entites: official letter

Fees for submitting the request + cost fee if any
According to the service and according to the work
schedule of the Agency

اضافة نشاط رخصة تجارية
تتيح هذه الخدمة للجهات الخاصة باضافة نشاط على الرخصة التجارية

وصف الخدمة

بموجب حصول الموافقات

فئة مستخدمي الخدمة

 جهات خاصة- جهات حكومية

نوع الخدمة

رئيسية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

 هوية مالك العقار+ الكروكي+ استمارة ترخيص من الدائرة االقتصادية
عقد االيجار+  الرخصة التجارية+هوية مالك الترخيص

المستندات المطلوبة

درهم100

الرسوم

يوم عمل

مدة انجاز الخدمة

ADD BUSINESS LICENSE ACTIVITY
SERVICE DESCRIPTION

ToThis service allows the private entities to add activity to the
commercial license under the approvals

CATEGORY OF SERVICE USERS

Government entities Private entities

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS

Main service

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

License form the Economic Department+ Polt of
land+Emarites ID card of owner +commercial license
+tenancy agreement

FEES

100 AED

TIME OF SERVICE

One working days

2018 دليل الخدمات
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طلب تصريح تصوير
تتيح هذه الخدمة االفراد والجهات الحكومية والخاصة بالحصول على

وصف الخدمة

تصريح للتصوير في االماكن التابعة للدائرة

فئة مستخدمي الخدمة

 جهات خاصة- جهات حكومية

نوع الخدمة

رئيسية

قنوات تقديم الخدمة

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة
-  رخصة الشركة+ رسالة رسمية من الشركة او االفراد
هوية مقدم الطلب

المستندات المطلوبة

درهم رسوم تصوير عن كل يوم2000 + درهم مبلغ التأمين2000

الرسوم

بنفس اليوم يتم تسليم التصريح

مدة انجاز الخدمة

FILMING PERMIT
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

This service allows Customers and governmental and private
entities to have a Filming permit on the Area dependent to
services derpartment
Customers

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS
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Government sector

Private sector

Main service

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

License form the Economic Department+ Polt of
land+Emarites ID card of owner +commercial license
+tenancy agreement

FEES

AED 2,000 insurance fee + AED 2,000 Filming
fee per day

TIME OF SERVICE

On the same day

استخراج بدل فاقد
بناء على طلب
َ هذه خدمة إصدار اوراق معاملة بديلة في حالة فقدانها

وصف الخدمة

من المتعامل او الجهة بحسب نوع المعاملة

جهات خاصة

جهات حكومية

االفراد

فئة مستخدمي الخدمة
نوع الخدمة

رئيسية

 الموقع الكتروني- MRAK  تطبيق الذكي- مراكز الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

-  رخصة الشركة+ رسالة رسمية من الشركة او االفراد
هوية مقدم الطلب

المستندات المطلوبة

درهم رسوم تصوير عن كل يوم2000 + درهم مبلغ التأمين2000

الرسوم

بنفس اليوم يتم تسليم التصريح

مدة انجاز الخدمة

LOST REPLACEMENT
SERVICE DESCRIPTION
CATEGORY OF SERVICE USERS

ToThis service allows the private entities to add activity to
the commercial license under the approvals
Customers

TYPE OF SERVICE
SERVICE CHANNELS

Government sector

Private sector

Main service

Cutomer Happiness centers - MRAK Applction - Website

REQUIRED DOCUMENTS

License form the Economic Department+ Polt of
land+Emarites ID card of owner +commercial license
+tenancy agreement

FEES

AED 2,000 insurance fee + AED 2,000 Filming
fee per day

TIME OF SERVICE

On the same day

2018 دليل الخدمات
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قنوات التواصل
ً
وجها لوجه /موظفو خدمة المتعاملين

الفرع الرئيسي في القصيدات  /فرع وادي اصفني
الرقم الهاتفي الخاص بالجهة

068035511 / 065397918/ 97172272424 / 072285688

الموقع اإللكتروني الخاص بالجهةwww.psd.rak.ae/
البريد اإللكتروني  -االستفسارات الخاصة بالمتعاملين و الخدمات المقدمة PSDCHC@psd.rak.ae :
االستفسارات العامة info@psd.rak.ae :
بريد الشكاوى pwsd_ecomplaints@psd.rak.ae :
مواقع التواصل االجتماعي@rakpsd
التطبيقات الذكية الخاصة بالجهة  / / MRAKتطبيق كلنا راقب
الرسائل النصية القصيرة ) )SMSمن الجهة للمتعاملين )
األجهزة الذاتية  /األكشاك اإللكترونية /متوفرة في مركز تقديم الخدمة
الشاشات اإللكترونية االعالنية
الكتيبات/المطبوعات  /دليل الخدمات  /مجلة البنية
الرقم المجاني 8008118
الرقم المجاني لمؤسسة إدارة النفايات 80081118
واتساب الطوارئ +9718008118
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إذا كنﺖ تعيش
في رأس الخيمة أو مقيم فيها ،
سوف تجد تطبيق “M RAK
مفيد و مالئم للغاية فهو يضع الكﺜير من
الخدمات الحكومية في متناول يدك.
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