خدمات وزارة
الموارد البشرية
والتوطين

خدمات إدارة
الجنسية وشؤون
االجانب

خدمات هيئة
االمارات للهوية

خدمات
وزارة الصحة

خدمات دائرة
التنمية االقتصادية

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

املقدم ـ ـ ــة
الحكومة ليست سلطة على الناس ،ولكنها سلطة
لخدمة الناس ،لذلك فإن مقياس نجاح الحكومة
هو رضا املتعاملين معها  ،وتماشيا مع سياسة
الحكومة يسعى مركزتواصل لخدمات رجال االعمال
( عجمان ) إلى رضا املتعاملين عن طريق توفيرأعلى
معاييرالجودة وكفاءة الخدمة .
الننا نؤمن بان الجودة ليست غاية بل هي اسلوب
حياة ...
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

ميثاق خدمة املتعاملين
تحرص وزارة املوارد البشرية والتوطين على توفيرخدمات متميزة تحقق رض ى املتعاملين وتفوق توقعاتهم

التزامنا تجاهكم
 سنتعامل معكم باهتمام واحترام وبشاشة
 ستحظون بخدمة متميزة وعادلة
 سنتعامل مع احتياجاتكم بمهنية ونبذل اقص ى ما بوسعنا لتلبيتها
 سنقدم خدماتنا من خالل فريق عمل متعاون يتمتع باملعرفة ويتفهم احتياجاتكم ويستطيع اإلجابة على استفساراتكم
 سنوفرلكم متطلبات كل خدمة ومواعيد انجازها
 سنتستجيب لطلباتكم بالوقت املناسب وبدون تاخير
 سنقلص عدد االجراءات لنوفرلكم خدمة سريعة وسليمة
 سنؤمن لكم معلومات دقيقة واجراءات خدمة سليمة
 سنعمل على توفيرالخدمة في االوقات وعبرالقنوات التي تناسبكم قدراالمكان
 سنرحب بأرائكم واقتراحاتكم للتشارك معكم في تطويرخدماتنا

مانرجوه منكم لتوفير خدمة متميزة لكم
 تقديرجهود موظفينا في خدمتكم بالتعامل معهم باحترام متبادل
 توفيراالوراق الثبوتية
 تجهيزاملستندات املطلوبة مسبقا التمام املعاملة
 اعالمنا بأسرع وقت ممكن في حال وجود خطا تعديل في البيانات
 ابالغنا بأي تغييرفي املعلومات الشخصية او الظروف املتعلقة بانهاء الخدمة
 الرد على استفسارات فريق خدمة املتعاملين لخدماتكم بشكل افضل في الوقت املحدد

( خدماتنا املتميزة ثمرة ابداع موظفينا واملتعامل محور اهتمامنا )
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

استراتيجية مركز تسهيل
( تواصل لخدمات رجال االعمال )

الرسالة

الرؤية  :سوق عمل ممكن للمواطنين جاذب للكفاءات.
الرسالة  :تنظيم سوق العمل بما يحقق الكفاءة والحماية واملرونة ويعزز مشاركة املوارد البشرية
الوطنية ويستقطب الكفاءات وينميها ويحافظ عليها من خالل منظومة متكاملة من السياسات
واملعاييرواألدوات الرقابية والشراكة املؤسساتية والخدمات املتميزة .
القيـم :
 -املهنية

 -احترام كرامة االنسان

 -النزاهة واالمانة

 -الثقة واالحترام

 املبادرة واالبداعاهدافنا االستراتيجية
 تمكين املوارد البشرية الوطنية ضمان تقديم خدمات متميزة -زيادة العائد على االستثمار
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

الرسالـ ـ ــة
عمالئنا الكرام ،،
نحن نسير بخطوات مدروسة ونهتم باألساسيات بحيث نركز على تعليم اإلنسان وأن يكون آمنا يتحرك مثلما يريد
ويقول ما يريد ،فهمنا األساس ي خدمة املواطن وتطويرالبلد.
لذلك نحن نسعى الي االبتكار والتميز وان نكون من افضل حكومات العالم بحلول  2021طبقا لرؤية قيادتنا
الرشيدة.
فكان منا ان بذلنا ما بوسعنا لتيسير معرفة اإلجراءات وكافة املعلومات املتعلقة بالخدمات باخراج دليل الخدمات
لتتيسر حصولكم عليها وفق أعلى معايير الجودة ، .وانطالقا من قنوات التواصل معكم لتلقي مقترحاتكم وارائكم
بصفة مستمرة إليماننا الكامل بأن :
اإلنسان أمامه خياران :إما أن يكون تابعا أو مبادرا ،ونحن نرغب في أن نكون مبادرين  ،ومتقدمين و لن يحدث هذا
إال بكم فنحن بكم ومن أجلكم نعمل ...

مركزتواصل لخدمات رجال االعمال
( عجمان )
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

الفهرس
1
2
3
4

املقدمة
ميثاق خدمة املتعاملين
استراتيجية مركزتواصل لخدمات رجال االعمال – عجمان
الرسالة
خدمات وزارة املوارد البشرية والتوطين

الخدمة الرئسية

اسم العملية

الخدمة الفرعية

طلب فتح منشأة الكتروني
بدل فاقد لبطاقة املنشأة
تعديل منشأة
تعديل مالك
تعديل بيانات التواصل مع املنشأة
طلب تحديث رخصة املنشأة
طلب الغاء بطاقة املنشأة
اصداربطاقة مندوب جديد
الغاء بطاقة املندوب
طلب استرجاع الضمان البنكى

اصداربطاقات املنشأة
تعديل بطاقات املنشأة
تحديث رخصة املنشأة
الغاء بطاقات املنشأة
فتح املنشأت

اصداربطاقات املندوب
طلب استرجاع الضمان البنكي
اصداربطاقة التوقيع
اإللكتروني
بيانات الكفيل

طلب اصداربطاقة التوقيع االلكتروني
طلب بيانات الكفيل
تسجيل العقود الرئيسية
تسجيل العقود الفرعية

11
12
13
14
15
16
17
18
19

طلب حصة اقل من  50عامل

20
21
22
24

طلب حصة لتصريح عمل مهمة

25

طلب حصة  50عامل أو اكثر

26

تعديل بيانات حصة منشأة

تعديل بيانات حصة منشأة موافق عليها

الغاء حصة منشأة

الغاء حصة املنشأة

27
28

تسجيل العقود

اصدارحصص
املنشأة

9
10

اصدارحصة منشأة
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اصدارعروض العمل
تعديل عرض العمل

30
31

الغاء عرض العمل

32

طباعة طلب اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح العمل آلي

33

طباعة طلب اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح العمل آلي  -املدفوع مسبقا

34

طباعة طلب اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح العمل على كفالة ذويهم

35

طباعة طلب اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح العمل مؤقت

36

طباعة طلب اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح العمل لبعض الوقت

37

طباعة طلب اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح العمل حدث

38

طباعة طلب اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح العمل مهمة

39

تحديث تصاريح العمل

طباعة تحديث بيانات اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح العمل

40

إستبدال تصاريح العمل

استبدال اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح العمل

41

طلب الغاء عامل اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح العمل مستخدم

42

طلب خصم اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح العمل غيرمستخدم

43
44

تصريح عمل الكتروني جديدة

46

طلب تصريح عمل الكتروني مواطن او دول مجلس التعاون

47

تجديد تصريح عمل الكتروني

48
49

اصدارعروض العمل

إصدارتصاريح العمل
اصدارعروض العمل

إلغاء تصاريح العمل
استثناء من الشهادة
اصدارتصاريح العمل الكتروني

طباعة طلب استثناء من الشهادة

تجديد تصاريح العمل الكتروني
تعديل تصاريح العمل الكتروني
اصدارتصاريح العمل
االلكتروني
الغاء تصاريح العمل الكتروني

تعديل تصريح عمل الكتروني
تعديل تصريح عمل الكترونى مواطن او دول مجلس التعاون
طلب الغاء عامل تصريح عمل الكترونى
طلب الغاء عامل تصريح عمل الكترونى – عامل متوفي
طلب الغاء كفالة عامل امراض معدية

50
51
52
53

طلب خصم سجل عامل غادرالدولة بإبعاد إداري

54

طلب إلغاء تصريح عمل لبعض الوقت/مؤقت/حدث

55

طلب الغاء كفالة عامل خارج الدولة

56
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طلب الغاء عامل تصريح عمل الكترونى – عامل لدية قضيه عمالية

57

طلب الغاء تصريح عمل الكتروني جديد ( قبل االستالم )

58

طلب تعديل رقم ملف الهجرة

59

طلب العقد االصلي

61

استكمال نواقص عقد العمل

62

تعديل رقم ملف الهجرة

اصدارطلبات عقود
العمل

طلبات العقود

ترخيص وكاالت
التوظيف

اصدارترخيص وكاالت
التوظيف الخاصة
تجديد وكاالت التوظيف
الخاصة

تسجيل الشكاوى
العمالية واملنازعات

طلب تسجيل الشكاوى
واملنازعات

اضافة االشخاص

طلب اضافة االشخاص

مسح النواقص

مسح مستندات النواقص

دفع الرسوم
والغرامات

دفع الرسوم
+
دفع الغرامات

تسليم املعامالت

تسليم املعامالت

طلب ترخيص جديد لوكالة توظيف خاصة

64

طلب تجديد لوكالة توظيف خاصة

65

تسجيل الشكاوى العمالية ( طلب تقديم شكوى )
الغاء الشكاوى العمالية
حل الشكوى
اعادة تفعيل الشكوى
طباعة بالغ الكتروني

67
68
69
70
71
72

اضافة شخص جديد
تعديل بيانات شخص
مسح مستندات نواقص املعامالت
دفع رسوم اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح العمل
غرامة تصريح عمل الكتروني /اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح عمل
دفع غرامات املنشاة
دفع رسوم املوافقة على وكاالت التوظيف جديد
دفع رسوم وكاالت توظيف خاصة تجديد

74
75
77
79
80
81
82
83
84

تسليم املعامالت

85

سحب بالغ الكتروني

عدم تجديد الترخيص في املواعيد املقررة
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دليل الخدمات
وزارة املوارد البشرية والتوطين
العملية الرئيسية
(فتح املنشأت )
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

طلب فتح بطاقة منشأة الكتروني

إسم الخدمة
وصف الخدمة

وصف الخدمة  :يقصد بها تسجيل منشأة جديدة بوزارة الموارد البشرية والتوطين ومنح المنشأة رقم بوزارة
الموارد البشرية والتوطين.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة







صورة الجواز  +الرقم الموحد للكفيل المواطن
صورة عن خالصة القيد
الرقم الشخصي للمالك والشركاء
صورة جوزات الشركاء (إن وجد).
صورة الرخصة التجارية.

 صورة بطاقة المنشأة (االدارة العامة لالقامة وشؤون
االجانب)
 صورة عن عقد وكيل الخدمات اذا كانت الرخصة وكيل
خدمات او صورة عن العقد التاسيسي اذا كانت
الرخصة ذ م م

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 ( 2103بواسطة الدرهم الكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
الحصول على رسالة نصية بانجاز
المعاملة واصدار رقم للمنشاة

9

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
إسم الخدمة

بدل فاقد بطاقة اعتماد التواقيع

وصف الخدمة

يتم طباعة المعاملة في حالة فقدان بطاقة اعتماد التواقيع

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة




إجرائية

صورة من الرخصة التجارية .
رقم المنشاة في وزارة الموارد البشرية والتوطين .
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوقيع على الطلب من قبل
المخولين بالتوقيع
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الخطوة الثالثة
التوجه الى مكتب وزارة
الموارد البشرية والتوطين لختم
بطاقة اعتماد التوقيع

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طلب تعديل بطاقة منشأة

إسم الخدمة
وصف الخدمة

 :يقصد بها ( تعديل االسم التجارى – تعديل النشاط – اضافة  /حذف مخول بالتوقيع – تنازل –
تغيير الشكل القانوني) لمنشاة مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة





الرقم الشخصي للمالك والشركاء
صورة عن عقد وكيل الخدمات اذا كانت الرخصة
وكيل خدمات
او صورة عن العقد التاسيسي اذا كانت الرخصة ذ
مم



بطاقة التوقيع االلكتروني للكفيل الحالي
أوالكفيل السابق
الرخصة التجارية.
شهادة تنازل من التنمية االقتصادية.
صورة جواز الكفيل المواطن و الشركاء





الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
WWW.MOHRE.GOV.AE

11
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طلب تعديل مالك

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يتم طباعة المعاملة لتغيير اسماء المالك ببطاقة اعتماد التواقيع في حال وجود تنازل بالرخصة او تغيير االسم
التجاري اوتغيير الشكل القانوني
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية الخدمة

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة






بطاقة التوقيع االلكتروني للكفيل الحالي أوالكفيل السابق
الرخصة التجارية.
شهادة تنازل من التنمية االقتصادية.
صورة جواز الكفيل المواطن و الشركاء



الرقم الشخصي للمالك والشركاء
صورة عن عقد وكيل الخدمات اذا كانت الرخصة وكيل خدمات
او صورة عن العقد التاسيسي اذا كانت الرخصة ذ م م




ال يوجد

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل



استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
WWW.MOHRE.GOV.AE
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طلب تعديل بيانات التواصل مع المنشأة

إسم الخدمة
وصف الخدمة

في حالة رغبة المتعامل بتعديل بيانات التواصل الخاصة بالمنشأة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة




صورة من بطاقة اعتماد التواقيع .
توفير البيانات (الهاتف المتحرك – صندوق البريد -البريد االلكتروني).
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 28درهم

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
يتم تلقي رسالة بانجاز المعاملة
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

تجديد رخصة المنشأة

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يتم فيها تحديث الرخصة بنظام وزارة البشرية والتوطين بعد تجديدها بدائرة التنمية االقتصادية

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 الرخصة التجارية االصلية  +صورة منها .
 بطاقة اعتماد التواقيع .
 صورة جواز سفر المواطن في حال الرخصة قارب صيد او سائق عمومي
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

 استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
WWW.MOHRE.GOV.AE
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طلب الغاء بطاقة المنشأة

إسم الخدمة

يتم طباعة المعاملة في حالة رغبة المتعامل بالغاء بطاقة اعتماد التواقيع

وصف الخدمة
نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة من اعتماد التواقيع .
 صورة من الرخصة التجارية .
 بطاقة التوقيع االلكتروني.
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

 استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
WWW.MOHRE.GOV.AE
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
إسم الخدمة

اضافة مندوب الكتروني جديد

وصف الخدمة

خدمة تقدمها وزارة الموارد البشرية باضافة مندوب ليقوم بتقديم المعامالت ومتابعتها وانجازها
بالوزارة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة عن جواز السفر
صورة عن االقامة ( مندوب وافد )
صورة شخصية
شهادة حسن سير وسلوك

-

صورة الرخصة التجارية
بطاقة التوقيع االلكتروني
رسالة عدم ممانعة من الكفيل

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 ( 2103بواسطة الدرهم االلكتروني ) للوافد ( 55 -نقدا) للمواطن

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
WWW.MOHRE.GOV.AE
وطباعة البطاقة عبر الموقع االلكتروني
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
إسم الخدمة

الغاء بطاقة المندوب

وصف الخدمة

خدمة يتم فيها الغاء بطاقة المندوب على المنشأة الخاصة بالكفيل

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة جواز السفر
صورة عن بطاقة المندوب
بطاقة التوقيع االلكتروني
صورة الرخصة
صورة اعتماد التوقيع
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
WWW.MOHRE.GOV.AE
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طلب استرجاع الضمان المصرفي

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يتم عن طريقها استرجاع الضمان المصرفي من حساب المنشاة في حالة الغاء العامل او توفر رصيد
بنكي

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 بطاقة التوقيع االلكتروني .
 صورة من اعتماد التواقيع .
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى

طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب
عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae
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الخطوة الثالثة
التوجه الى البنك
المعني السترجاع
الضمان

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
إسم الخدمة

طلب اصدار بطاقة التوقيع االلكتروني

وصف الخدمة

هي اصدار بطاقة التوقيع االلكتروني (الكفيل او المخول بالتوقيع) ويستوجب عليه اصدارها النجاز معامالته .

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 الرقم الشخصيالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 353درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني ) اضافة الى دفع  50درهم نقدا ً GIT
وفي حالة طلب عاجل يضاف  225درهم نقدا ً على الرسوم ويمكنه استالم البطاقة خالل  24ساعة

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
يتم تستالم البطاقة عن طريق صندوق البريد  ،او استالمها
فورا من مركز تسهيل اذا كان الطلب عاجل
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
بيانات الكفيل

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به تقديم طلب يتم عن طريقه ربط بيانات المنشأة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين
واالدارة العامة لالقامة وشؤون االجانب .

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة من بطاقة اعتماد التواقيع .
 صورة بطاقة المنشاة ( الهجرة ) .
 صورة من الرخصة التجارية .
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
تسجيل العقود الرئيسية

إسم الخدمة

هي خدمة لتسجيل عقود البناء في نظام وزارة موارد الشرية والتوطين .

وصف الخدمة
نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

الرخصة التجارية لالستشاري
صورة اعتماد توقيع االستشاري
رخصة البناء
خريطة المشروع
امر مباشر من االستشاري

-

العقد الرئيسي باللغة العربية
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلية
صورة الرخصة شركة المقاوالت
صورة اعتماد التواقيع شركة المقاوالت

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع االلكتروني.
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

تسجيل العقود الفرعية

إسم الخدمة
وصف الخدمة

هي خدمة لتسجيل عقود البناء (الفرعية)في نظام وزارة موارد الشرية والتوطين

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة







الرخصة التجارية ( للمنشأتين )
اعتماد التوقيع ( للمنشأتين )
صورة اعتماد توقيع االستشاري
صور الرخصة التجارية ( االستشاري ) .
رخصة البناء  +خريطة المشروع .






امر مباشر من االستشاري .
موافقة الصادرة على العقد الرئيسي
.MB123456789AE
العقد الفرعي باللغة العربية.
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلية .

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع االلكتروني.
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

دليل الخدمات
وزارة املوارد البشرية والتوطين
العملية الرئيسية
(اصدارحصص املنشأة)
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
إسم الخدمة

طلب حصة منشأة (أقل من  50عامل )

وصف الخدمة

طلب يتم تقديمه في حال رغبة صاحب العمل باستقدام عمال ويحدد فيه المهنة وفقا لنشاط الرخصة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة








صورة من الرخصة التجارية .
صورة من بطاقة اعتماد التواقيع .
صورة من عقد االيجار مصدق.
فاتورة الكهرباء او تصريح مولد الكهرباء المؤقت.
خريطة الموقع.
كشف المركبات بعدد المركبات من ادارة المرور في حال طلب مهنة سائق .
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 303درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طلب حصة لتصريح عمل مهمة

إسم الخدمة
وصف الخدمة

استمارة طلب حصة منشأة لتقديم طلب اشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل مهمة.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة من الرخصة التجارية
 صورة من اعتماد التواقيع
 بطاقة التوقيع االلكتروني
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
إسم الخدمة

طلب االشتراك في خدمة المنشأت االلكترونية

وصف الخدمة

طلب حصة منشأة يزيد عدد عمالها عن  50عامل

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة الرخصة التجارية
ملحق الشركاء اذا كانت شركة ذ م م
رسالة من هيئة الصحة
كشف مركبات
شهادة انتاج صناعي

عقود ورخص البناء
عقد ايجار سكن العمال
كشف مشاريع
عقود مشاريع
تصديق عقود الباطن

-

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
تعديل بيانات حصة منشأة موافق عليها

إسم الخدمة
وصف الخدمة

طلب المنشأة بالغاء حصة المنشأة (الكوتا ) الموافق عليها نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة من اعتماد التواقيع.
 رقم الطلب ))MB123456789AE
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
إسم الخدمة

طلب الغاء حصة منشأة

وصف الخدمة

الغاء حصة المنشأة (المهنة) قبل الموافقة (في حال النواقص) من نظام وزارة الموارد البشرية
والتوطين

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة من اعتماد التواقيع .
 رقم الطلب ). )MB123456789AE
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

دليل الخدمات
وزارة املوارد البشرية والتوطين
العملية الرئيسية
(إصدارعروض العمل )
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طباعة عرض عمل جديد

إسم الخدمة
وصف الخدمة

هو مستند ينظم عالقة صاحب العمل بالعامل ويدون فيه تفاصيل عقد العمل من الراتب االساسي
والبدالت ونوع العقد .. ،الخ .

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة






توفر رصيد حصة للمنشأة.
صورة جواز السفر للعامل.
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلي .
صورة من بطاقة اعتماد التوقيع للمنشأة.
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع العامل او بصمة العامل على الطلب حسب المستوى المهاري
وطباعة طلب اشعار الموافقة المبدئية
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

طباعة تعديل عرض عمل

إسم الخدمة
وصف الخدمة

تعديل في عرض العمل قبل (بصمة العامل أو التوقيع) يقوم صاحب العمل بطباعة تعديل عرض
العمل لتغيير بيانات العرض

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة






صورة من جواز السفر .
صورة من بطاقة اعتماد التوقيع للمنشأة.
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلية .
عرض العمل السابق.
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

توقيع العامل او بصمة العامل على الطلب حسب المستوى المهاري
وطباعة طلب اشعارالموافقة المبدئية
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
الغاء عرض العمل

إسم الخدمة

في حال عدم رغبة صاحب العمل باإلتفاق مع العامل يتم الغاء عرض العمل

وصف الخدمة
نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة




عرض العمل
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلي
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن الطلب عبرالموقع االلكتروني

www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طباعة اشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل آلي

إسم الخدمة
وصف الخدمة

استمارة طلب تصريح عامل تقدمها المنشأة الذي عدد عمالها فوق ال 50عامل والستقدام عامل
للعمل لدى المنشأة (املوافقة املبدئية)

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة






عرض العمل.
صورة جواز سفر العامل صالحة الكثر من 6
اشهر.
صورة شخصية خلفية بيضاء.
صورة من المؤهل العلمي (حسب المهنة)




رسالة موافقة من الجهة المختصة اذ كانت
الوظيفة تطلب ذلك (مدرس – طبيب – ممرض
– صيدلي).
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلي.

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 303درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

االستعالم عن الطلب عبرالموقع االلكتروني

www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
اشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل – المدفوع مسبقا

إسم الخدمة
وصف الخدمة

استمارة طلب تصريح عامل تقدمها المنشأة التي ترغب باستقدام عامل بعد حصوله على موافقة
الحصة االلكترونية من وزارة الموارد البشرية والتوطين

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة








عرض العمل
صورة جواز السفر .
صورة شخصية خلفية بيضاء .
شهادة دراسية في حالة ان المهنة من المستوى المهاري االول والثاني والثالث .
رسالة موافقة من الجهة المختصة اذ كانت الوظيفة تطلب ذلك (مدرس – طبيب – ممرض – صيدلي).
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلي.
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن الطلب عبرالموقع االلكتروني

www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طباعة طلب اشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل آلي على كفالة ذويهم

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به تقديم استمارة طلب تصريح عمل لمن هم على كفالة الزوج واالب وذلك في حالة المنشآت
التي ترغب باستقدام هذه الفئة وذلك لمدة سنتين

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

-1
-2
-3
-4
-5
-6

قنوات تقديم
الخدمة

صورة شخصية خلفية بيضاء
صورة من جواز سفر مع االقامة ساري المفعول أكثر عن ستة اشهر
رسالة ال مانع من الكفيل ( الزوج – االب )
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلية  +صورة الرخصة  +اعتماد التواقيع .
شهادة دراسية في حال المهنة مطلوب المؤهل العلمي ( دبلوم فوق الثانوية أو مؤهل جامعي أو مايعادلهما
) يجب ارفاق صورة من المؤهل العلمي
ارفاق كتاب موافقة يصدر من الجهة المختصة اذا كانت تتطلب ذلك (طبيب -صيدلي -ممرض -مدرس )
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم عرض عمل ( بواسطة الدرهم االلكتروني)  +الطلب  + 303استالم 103

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع العامل ومالك المنشاة
على الطلب وتسليم الطلب
بمراكز الخدمة تسهيل
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الخطوة الثالثة
االستعالم عن حالة الطلب

عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طباعة طلب اشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل مؤقت (6شهور)

إسم الخدمة
وصف الخدمة

هو تصريح عمل في الشركة يسمح للعامل بالعمل لدى منشأة أخرى ومدة التصريح  6أشهر وفق
اجراءات وقوانين وزارة الموارد البشرية والتوطين

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة









صورة شخصية خلفية بيضاء .
صورة جواز السفر للعامل  +االقامة.
رسالة ال مانع من الكفيل السابق .
صورة من الرخصة التجارية للمنشأتين
(المنشأة الحالية والمنشأة المقدمة للطلب ).




صورة من بطاقة اعتماد التوقيع للمنشأتين.
شهادة دراسية في حالة أن المهنة من المستوى
المهاري األول والثاني والثالث.
ارفاق كتاب موافقة يصدر من الجهة المختصة اذا كانت
تتطلب ذلك (طبيب -صيدلي – ممرض – مدرس)
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلية للمنشاة الجديدة.

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم الخدمة

 203درهم للطلب  103 +درهم لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع العامل ومالك المنشاة
على الطلب وتسليم الطلب
بمراكز الخدمة تسهيل

36

الخطوة الثالثة
االستعالم عن حالة الطلب

عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طباعة طلب اشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل بعض الوقت (12شهر)

إسم الخدمة
وصف الخدمة

هو تصريح عمل في الشركة ويسمح للعامل بالعمل لدى منشأة أخرى ومدة التصريح  12شهر وفق
اجراءات وقوانين وزارة الموارد البشرية والتوطين

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة








 بطاقة التوقيع االلكتروني (االصلي)صورة شخصية خلفية بيضاء
 رسالة ال مانع من الكفيل السابق .صورة جواز السفر للعامل  +االقامة.
صورة من الرخصة التجارية للمنشأتين (المنشأة الحالية والمنشأة المقدمة للطلب ).
صورة من بطاقة اعتماد التوقيع للمنشأتين.
شهادة دراسية في حالة أن المهنة من المستوى المهاري األول والثاني والثالث.
ارفاق كتاب موافقة يصدر من الجهة المختصة اذا كانت تتطلب ذلك (طبيب -صيدلي – ممرض – مدرس ).
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 203درهم للطلب  103 +درهم لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع العامل ومالك المنشاة
على الطلب وتسليم الطلب
بمراكز الخدمة تسهيل
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الخطوة الثالثة
االستعالم عن حالة الطلب

عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
اشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل حدث

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

هو تصريح عمل لالحداث من سن 15عام الى سن 18عام في الشركة وهو تصريح يسمح للحدث بالعمل لدى منشأة
أخرى ومدة التصريح سنة واحدة وفق اجراءات وقوانين وزارة الموارد البشرية والتوطين
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

فرعية





محدودية الخدمة




صورة شخصية خلفية بيضاء.
صورة من جواز السفر للمكفول  +اإلقامة .
صورة جواز السفر الكفيل  +اإلقامة.
رسالة ال مانع من الكفيل .

ال يوجد
صورة من الرخصة التجارية للمنشأة.
صورة من بطاقة اعتماد التوقيع للمنشأة.
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلية .
شهادة لياقة صحية سارية المفعول صادرة من الجهات
الطبية المختصة(.الطب الوقائي)

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم الخدمة

 203درهم للطلب  103 +درهم لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع العامل ومالك المنشاة
على الطلب وتسليم الطلب
بمراكز الخدمة تسهيل
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الخطوة الثالثة
االستعالم عن حالة الطلب

عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
إسم الخدمة

طباعة اشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل مهمة

وصف الخدمة

استمارة طلب تصريح عامل يقدمها المنشأة التي ترغب في استقدام عمالة مؤقتة لمدة  3أشهر فقط

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

-

-

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز العامل سارى المفعول اكثر من  6اشهر .
صورة شخصية خلفية بيضاء .
صورة الرخصة التجارية .
صورة اعتماد التوقيع.
صورة المؤهل الدراسي حسب المهنة .
بطاقة التوقيع االلكتروني .
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم الخدمة

 203درهم للطلب  103 +درهم لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى

االنتظار لحين موافقة الوزارة على الطلب وذلك عبر االستعالم عن حالة الطلب

طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

عبر الموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
إسم الخدمة

تحديث بيانات اشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل

وصف الخدمة

استمارة طلب تحديث لبيانات تصريح عمل في حالة عدم وجود ربط بيانات بين وزارة العمل واالدارة
العامة لالقامة وشؤون االجانب وكذلك في حالة نقص بيانات تصريح العمل

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

يشترط الحصول على الموافقة المبئية لتصريح العمل قبل التحديث
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

االنتظار لحين التحديث في النظام وذلك عبر االستعالم عن حالة الطلب عبر الموقع
االلكتروني
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
استبدال اشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

طلب تصريح تقدمها المنشأة التي ترغب باستبدال عامل خارج الدولة تمت الموافقة عليه وتم االنتهاء من طباعة
التأشيرة له بشخص آخر خارج الدولة لنفس المنشأة بنفس المهنة والجنس والجنسية ويمكن استبدال التصريح 4
مرات خالل  6اشهر وال بد من الغاء التأشيرة من ادارة العامة لالقامة وشؤون االجانب قبل طباعة الطلب
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد
تكميلية

هيكلية الخدمة





املستندات
املطلوبة



قنوات تقديم
الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

صورة شخصية خلفية بيضاء
صورة جواز السفر
بطاقة التوقيع االلكتروني
شهادة من ادارة الجنسية واالقامة توضح ان الوضعية ( ملغاه قبل الدخول )
بيانات عامل او اشعار بالموافقة على تصريح العمل للعامل المراد استبداله
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
إسم الخدمة
وصف الخدمة

الغاء عامل اشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل مستخدم
يقصد به الغاء إشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل مستخدم للعامل في حالة موافقة صاحب العمل
على إنهاء التصريح

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد







املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة من جواز السفر .
صورة التأشيرة مع ختم الدخول .
صورة الرخصة التجارية .
صورة بطاقة اعتماد التوقيع .
بطاقة التوقيع االلكتروني األصلية.

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم الخدمة

 103درهم للطب  103 +درهم لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
االستعالم عن حالة الطلب
عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae
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الخطوة الثالثة

تسليم المعاملة في مركز
الخدمة (تسهيل).

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طلب الغاء عامل اشعار الموافقه المبدئية لتصريح عمل غير مستخدم

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به الغاء تصريح اشعار الموافقه المبدئية لتصريح عمل غير مستخدم وتم اصدار التأشيرة له ولكن ال توجد
رغبة لصاحب العمل في إكمال اإلجراءات
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

فرعية






ال يوجد

محدودية الخدمة

صورة الرخصة التجارية.
صورة بطاقة اعتماد التوقيع.
بطاقة التوقيع االلكتروني األصلية.
صورة من التأشيرة الغير مختومة(.ملغاة وغير مستخدمة)
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم الخدمة

 103درهم للطب  103 +درهم لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

تسليم المعاملة في مركز
الخدمة (تسهيل).

43

الخطوة الثالثة
االستعالم عن حالة الطلب
عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طلب استثناء من الشهادة

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به طباعة طلب اعفاء عن الشهادة في حالة طباعة تصريح عمل اوتعديل مهنة والمهنة مطلوب
شهادة  ،فيتم وضع شهادة الخبرة عوضا عنها

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة








قنوات تقديم
الخدمة

صورة الجواز مع االقامة
شهادة خبرة
بطاقة اعتماد التواقيع
صورة من الرخصة
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلية
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع االلكتروني

طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

دليل الخدمات
وزارة املوارد البشرية والتوطين
العملية الرئيسية
(اصدارتصاريح العمل االلكترونية )
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
تصريح عمل الكتروني جديد

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به استمارة عقد عمل بين الطرفين الطرف االول الكفيل والطرف الثاني العامل ومحدد فيها الراتب ونوع العقد
لتوقيع الطرفين وتسليمه لوزارة الموارد البشرية والتوطين
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد
فرعية

هيكلية الخدمة

محدودية الخدمة

 صورة شخصية خلفية بيضاء
 صورة جواز السفر
 صورة التاشيرة (أذن الدخول)
 صورة بطاقة اعتماد التواقيع
 صورة الرخصة التجارية
 بطاقة التوقيع االلكتروني االصلية.

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

ال يوجد

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم الخدمة

 103درهم للطب  103 +درهم لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة
600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

قنوات االتصال

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة
تسهيل

الخطوة الثالثة

الخطوة الثانية

توقيع العامل وتسليم المعاملة
في مركز الخدمة (تسهيل).
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االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
إسم الخدمة

طلب تصريح عمل الكتروني مواطن أو دول مجلس التعاون

وصف الخدمة

يقصد به طباعة استمارة عقد عمل للمواطن او دول مجلس التعاون

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة






صورة جواز السفر مع خالصة القيد.
صورة شخصية خلفية بيضاء.
الهوية االصلية للمواطن – صورة من الهوية
للخليجين صادرة من بلده
الرقم الموحد ( لألفراد من دول مجلس
التعاون ).





صورة الرخصة التجارية.
صورة بطاقة اعتماد التواقيع.
شهادة دراسية في حالة أن المهنة من المستوى
المهاري األول والثاني والثالث.
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلية.



الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم الخدمة

 103درهم للطب  103 +درهم لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوقيع على الطلب وتسليم
المعاملة في مركز الخدمة
(تسهيل).
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الخطوة الثالثة

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
تجديد تصريح عمل الكتروني

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به تجديد عقد العمل للعمال التي تنتهي تصاريح عملهم وتجديدها لمدة سنتين ،ويتم التجديد
قبل انتهاء التصريح االلكتروني ( بطاقة العمل ) وفي حالة تجاوز انتهاء التصريح االلكتروني 60
يوما تحتسب غرامات ويعتبر العامل مخالفا ً لقوانين وزارة الموارد البشرية والتوطين.
من الحكومة إلى االفراد

نوع الخدمة

تكملية

هيكلية الخدمة




املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

تصنيف الخدمة

إجرائية

محدودية الخدمة

ال يوجد



صورة جواز السفر  +االقامة.
صورة شخصية خلفية بيضاء.
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلية.




الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

العقد القديم اذا تم التجديد على نفس الراتب
والشروط
صورة الرخصة التجارية .
صورة اعتماد التواقيع.
إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم للطلب  +استالم حسب الفئة (االولى  403درهم C2 ,1603 B2 , 703 A2 ,
 ,2103الثالثة  5103درهم ) (بواسطة الدرهم االلكتروني)

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوقيع على الطلب وتسليم
المعاملة في مركز الخدمة
(تسهيل).
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الخطوة الثالثة

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
تعديل تصريح عمل الكتروني

إسم الخدمة

يقصد به تعديل راتب العامل اوالمهنة في العقد

وصف الخدمة
نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد








املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز السفر مع االقامة.
صورة شخصية خلفية بيضاء.
صورة الرخصة التجارية.
صورة بطاقة اعتماد التوقيع.
صورة عن عقد العمل القديم.
رسالة عدم ممانعة من الكفيل مع تحديد تفاصيل الراتب الجديد او المهنة الجديدة.
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 303درهم للطلب  103 +لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوقيع على الطلب وتسليم
المعاملة في مركز الخدمة
(تسهيل).
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الخطوة الثالثة

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
تعديل تصريح عمل الكتروني مواطن او دول مجلس التعاون

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به تغيير المهنة او الراتب في العقد للمواطن أو مواطني دول مجلس التعاون

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة









صورة جواز السفر  +صورة خالصة القيد
صورة الهوية االماراتية.
صورة شخصية خلفية بيضاء.
صورة الرخصة التجارية.
صورة بطاقة اعتماد التوقيع.
صورة عن عقد العمل القديم .
رسالة عدم ممانعة من صاحب العمل بتفاصيل الراتب الجديد او المهنة الجديدة.
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم الخدمة

 103درهم للطب  103 +درهم لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوقيع على الطلب وتسليم
المعاملة في مركز الخدمة
(تسهيل).
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الخطوة الثالثة

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
إسم الخدمة

طلب الغاء عامل تصريح عمل الكتروني

وصف الخدمة

يقصد به الغاء تصريح عمل الكتروني ( بطاقة العمل ) للعامل في حالة موافقة صاحب العمل على
إنهاء عقد العمل

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد






املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز السفر  +االقامة
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلية.
صورة الرخصة التجارية.
صورة من بطاقة اعتماد التواقيع .

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم الخدمة

 103درهم للطب  103 +درهم لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوقيع على الطلب وتسليم
المعاملة في مركز الخدمة
(تسهيل).
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الخطوة الثالثة

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طلب الغاء كفالة تصريح عمل الكتروني عامل متوفي

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به الغاء تصريح عمل الكتروني لعامل متوفي ..

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة








شهادة الوفاه .
صورة الغاء االقامة أو التأشيرة .
بطاقة التوقيع االلكتروني األصلية.
صورة من الرخصة التجارية.
صورة من بطاقة اعتماد التواقيع .
صورة جواز سفر العامل المتوفي .
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم الخدمة

 103درهم للطب  103 +درهم لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
تسليم المعاملة في مركز
الخدمة (تسهيل).
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الخطوة الثالثة

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طلب الغاء كفالة عامل لديه أمراض معدية

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به الغاء تصريح كفالة عامل لديه امراض معدية

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة من الرخصة .
 صورة من بطاقة اعتماد التواقيع .
 صورة جواز السفر مع االقامة.
 شهادة طبية تفيد بمرض العامل.
 بطاقة التوقيع االلكتروني
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم الخدمة

 103درهم للطب  103 +درهم لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوقيع على الطلب وتسليم
المعاملة في مركز الخدمة
(تسهيل).
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الخطوة الثالثة

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طلب خصم سجل عامل غادر الدولة بابعاد اداري

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به الغاء سجل عامل غادر الدولة بابعاد اداري من نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين
نتيجة السجن على ذمة قضية وبحكم قضائي

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد






املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

شهادة االدارة العامة لالقامة وشؤون االجانب .
بطاقة اعتماد التواقيع.
بطاقة التوقيع االلكتروني األصلية.
صورة الرخصة التجارية .

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم للطلب  38 +لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)  2 +درهم للظرف

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
تسليم المعاملة في مركز
الخدمة (تسهيل).
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الخطوة الثالثة

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
إسم الخدمة
وصف الخدمة

طلب الغاء كفالة اشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل مؤقت  ،بعض الوقت  ،حدث
،تدريب طالب
يقصد به الغاء عامل لديه تصريح عمل مؤقت او بعض الوقت او حدث او تدريب طالب

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد






املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز السفر +االقامة.
بطاقة التوقيع االلكتروني األصلية.
صورة الرخصة التجارية.
صورة من بطاقة اعتماد التواقيع.

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طلب الغاء كفالة عامل خارج الدولة

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به الغاء كفالة عامل خارج الدولة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد






املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

شهادة (تفاصيل االقامة او التأشيرة) من ادارة الجنسية واالقامة .
صورة من الرخصة التجارية.
صورة من بطاقة اعتماد التواقيع .
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلية.
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طلب الغاء كفالة تصريح عمل الكتروني لديه قضية عمالية

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به الغاء تصريح عمل الكتروني لديه قضية عمالية محالة للقضاء وترغب المنشأة او العامل في
الغاء بطاقة العمل أو تصريح عمل مستخدم (عامل لم تصدر له بطاقة عمل )

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة جواز السفر مع االقامة.
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم الخدمة

 103درهم للطب  103 +درهم لالستالم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
تسليم الطلب بوزارة الموارد البشرية والتوطين

57

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
طلب الغاء تصريح عمل الكتروني جديد

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به الغاء تصريح عمل الكتروني جديد (بطاقة العمل ) قبل اإلستالم ويتم طباعة هذه المعاملة
في حالة رغبة صاحب العمل بإلغاء الطلب

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 رقم طلب المعاملة تصريح عمل الكتروني MB123456789AE
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 53درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان
تعديل ملف الهجرة

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به تعديل ملف االقامة في حالة وجود خطأ برقم الملف

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

 صورة عن جواز السفر  +االقامة
 بطاقة اعتماد التواقيع
 رقم تصريح العمل االلكتروني

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

.aewww.twasolajman

info@twasolajman.ae

.aewww.twasolajman

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 28درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

59nstagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

دليل الخدمات
وزارة املوارد البشرية والتوطين
العملية الرئيسية
( اصدارطلبات عقود العمل )
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

العقد االصلي

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به استالم العقد االصلي للعامل الموثق من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 بيانات العامل او صورة الجواز
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
استالم العقد االصلي من مركز الخدمة تسهيل
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

استكمال نواقص عقد العمل

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به طلب استمارة في حالة وجود نواقص في عقد العمل

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

 صورة جواز السفر.
 رقم المعامة تصريح العمل االلكتروني MB123456789AE
 صورة الرخصة التجارية.
 صورة اعتماد التوقيع .

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوقيع على الطلب وتسليم
المعاملة في مركز الخدمة
(تسهيل).
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الخطوة الثالثة

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

دليل الخدمات
وزارة املوارد البشرية والتوطين
العملية الرئيسية

ترخيص وكاالت التوظيف
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

طلب ترخيص جديد لوكالة توظيف خاصة

إسم الخدمة
وصف الخدمة

خدمة تقدم لصاحب المنشأة بترخيص وكالة توظيف الستقدام الخدم أو العمالة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد







املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز السفر.
صورة خالصة القيد .
بطاقة الهوية .
صورة شخصية .
مخطط لموقع المنشأة .





شهادة حجز االسم التجاري.
شهادة حسن سيرة وسلوك .
بطاقة التوقيع االلكتروني األصلية.

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

طلب تجديد لوكالة توظيف خاصة

إسم الخدمة
وصف الخدمة

خدمة تقدم لصاحب المنشأة بتجديد ترخيص وكالة توظيف الستقدام العمالة والخدم.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد







املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة







صورة جواز السفر .
صورة خالصة القيد .
صورة بطاقة الهوية.
صورة شخصية.
مخطط لموقع المنشأة.

خطاب الضمان المصرفي.
شهادة حسن سيرة وسلوك.
صورة الرخصة التجارية .
صورة اعتماد التواقيع.
بطاقة التوقيع االلكتروني األصلية.

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 53درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

65

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

دليل الخدمات
وزارة املوارد البشرية والتوطين
العملية الرئيسية
تسجيل الشكاوي العمالية واملنازعات

66

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

تقديم شكوى

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقوم العامل بتقديم شكوى ضد صاحب العمل أو تقديم شكوى من طرف صاحب العمل ضد العامل .

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

 صورة جواز السفر او الهوية
 بيانات العامل.

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

مجانا ً

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الحصول على رسالة نصية من وزارة الموارد البشرية والتوطين
بالتاكيد على تسجيل الشكوى
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

الغاء الشكوى

وصف الخدمة

الغاء الشكوى من قبل مقدم الطلب

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد



املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة



رقم الشكوى MB0000000AE
الرقم السري للشكوى المرفقة بالرسالة النصية التي ارسلت من وزارة الموارد البشرية والتوطين عند
تقديم الشكوى
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 28درهم

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

حل الشكوى

إسم الخدمة
وصف الخدمة

هي معاملة لحل الشكوى المقدمة من قبل العامل فقط خالل مدة ال تزيد عن  48ساعة من وقت تقديم
الشكوى

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة




رقم الشكوى MB123456789AE
الرقم السري للعامل في الرسالة النصية.
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 28درهم

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى

تقديم الطلب بمراكز الخدمة (تسهيل)
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إعادة تفعيل الشكوى

إسم الخدمة
وصف الخدمة

تفعيل الشكوى التي تم حلها بظرف  14يوم عمل

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة




معاملة الشكوى رقم MB123456789AE
الرقم السري للشكوى.
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 28درهم

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى

الحصول على رسالة نصية من وزارة الموارد البشرية
والتوطين لتحديد موعد بحث الشكوى

طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

بالغ الكتروني

وصف الخدمة

يقصد به بالغ أو التعميم على عامل متواجد داخل الدولة وال يعلم صاحب العمل مكان وجوده وانقطاع
التواصل بينهم

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

شهادة من ادارة الجنسية واالقامة تثبت أن العامل داخل الدولة (تاريخ الشهادة يجب ان ال يزيد عن شهر)
صورة الرخصة التجارية
صورة اعتماد التواقيع
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلية
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae
واستالم ايصال الموافقة
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

طلب تقديم سحب بالغ هروب الكتروني

وصف الخدمة

يقصد به ازالة بالغ هروب على العامل من نظام وزارة العمل في حالة كان البالغ كيدي أو رجوع
العامل الى العمل

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة




صورة جواز سفر العامل
صورة بطاقة العمل
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 28الطلب  28 +استالم

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوقيع على الطلب وتسليم
المعاملة في مركز الخدمة
(تسهيل)
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الخطوة الثالثة

استالم رسالة نصية لمتابعة االجراءات
بوزارة الموارد البشرية والتوطين

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

دليل الخدمات
وزارة املوارد البشرية والتوطين
العملية الرئيسية

(اضافة االشخاص )

73

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

اضافة شخص جديد

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد بها فتح ملف للكفيل للمواطن او شريك في الرخصة بنظام وزارة العمل حيث يتم تسجيل بيانات الشخص
واصدار الرقم الشخصي له ويتم اصدار رقم شخصي لمرة واحدة فقط لالفراد الذين لم يسبق لهم التسجيل .
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد
فرعية

هيكلية الخدمة

محدودية الخدمة

 صورة شخصية
 صورة الجواز
 صورة خالصة القيد للمواطنين
 بطاقة الهوية االماراتية

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

ال يوجد

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم (الدفع عن طريق الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تعديل بيانات الشخص

وصف الخدمة

يقصد بها تعديل البيانات الشخص في حالة وجود خطأ او تحديثها اذا كانت منتهية لبيانات الشخص من رقم الجواز
او االسم او مكان او تاريخ اصدار الجواز وغيرها من البيانات الشخصية
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

نوع الخدمة

تكميلية

هيكلية الخدمة






املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

صورة شخصية
صورة الجواز
صورة خالصة قيد للمواطنين
بطاقة الهوية االماراتية
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم (الدفع عن طريق الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

دليل الخدمات
وزارة املوارد البشرية والتوطين
العملية الرئيسية
( مسح النواقص )
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

مسح مستندات النواقص

وصف الخدمة

يقصد به مسح المستندات التي رجعت نواقــــص من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين
وذلك ألسباب محددة من قبل الوزارة مثل عدم وضوح صورة الجواز او ختم الدخول اوتغيير
الجنس عند تقديم كوتا.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

 رقم معاملة النواقص
 المستندات المطلوب مسحها

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

مجانا ً

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

دليل الخدمات
وزارة املوارد البشرية والتوطين
العملية الرئيسية
( دفع الرسوم والغرامات )
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

دفع رسوم اشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به دفع رسوم تصريح العمل بعد الموافقه على التصريح وذلك الستكمال االجراءات حيث
يتم الدفع على حسب المنشأة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 طلب إشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل.
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

رسوم الخدمة

تصريح عمل مؤقت او لبعض الوقت او تدريب طالب او مهمة :
603
رسوم الضمان البنكي 3000عن كل عامل وتعفى الفئة االولى من
الضمان البنكي

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

قيمة الرسوم على حسب الفئه:
 الفئة االولى406 :
 الفئة الثانية 703 A
 الفئة الثانية 1603 B
 الفئة الثانية 2103 C
 الفئة الثالثة 5103 :

ساعات العمل

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

www.mohre.gov.aeاالستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

غرامة تصريح عمل الكتروني /اشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به دفع غرامة تصريح العمل االلكتروني بعد االنتهاء بمدة تزيد عن  60يوم او في حالة
عدم اصدار تصريح العمل االلكتروني بعد تجاوز تاريخ دخول العامل او تعديل الوضع  60يوم.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

 إشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل او تصريح العمل االلكتروني
 صورة التأشيرة (اذن الدخول) بعد دخول العامل او تعديل الوضع داخل الدولة.

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

يحسب  100درهم للتجديد و  200درهم للتصرح الجديد غرامة اذا تجاوز التصريح  60يوم عن
كل شهر

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

غرامة المنشأة

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به دفع غرامة للمنشآت المخالفة لقوانين وزارة الموارد البشرية والتوطين

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 بطاقة اعتماد التواقيع .
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

تحسب الرسوم حسب نوع المخالفة

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

طلب ترخيص جديد لوكالة توظيف خاصة

وصف الخدمة

يقصد به دفع رسوم الموافقة على ترخيص وكالة توظيف خاصة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد

 بطاقة اعتماد التواقيع
 استمارة طلب ترخيص وكالة توظيف خاصة جديدة بعد الموافقة

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 50103درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

تجديد ترخيص وكالة توظيف خاصة

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به دفع رسوم تجديد وكالة توظيف خاصة لمدة سنة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة




بطاقة اعتماد التواقيع
استمارة طلب ترخيص وكالة توظيف خاصة بعد الموافقة.
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 25103درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

عدم تجديد الترخيص لوكاالت التوظيف في المواعيد المقررة

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به دفع غرامة في حالة التأخير في تجديد ترخيص وكالة التوسط الخاصة لمدة شهر عن تاريخ
االنتهاء

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 بطاقة اعتماد التواقيع
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 1053درهم بعد تجاوز المهلة شهر ويضاف  1000درهم عن كل شهر اضافي (بواسطة الدرهم
االلكتروني)

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae
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خدمات وزارة
الموارد البشرية
والتوطين

خدمات إدارة
الجنسية وشؤون
االجانب

خدمات
وزارة الصحة

خدمات هيئة
االمارات للهوية

خدمات الدائرة
االقتصادية
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املقدم ـ ـ ــة
الحكومة ليست سلطة على الناس ،ولكنها سلطة
لخدمة الناس ،لذلك فإن مقياس نجاح الحكومة
هو رضا املتعاملين معها  ،وتماشيا مع سياسة
الحكومة يسعى مركزتواصل لخدمات رجال االعمال
( عجمان ) إلى رضا املتعاملين عن طريق توفيرأعلى
معاييرالجودة وكفاءة الخدمة .
الننا نؤمن بان الجودة ليست غاية بل هي اسلوب
حياة ...
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ميثاق خدمة املتعاملين
تحرص وزارة املوارد البشرية والتوطين على توفيرخدمات متميزة تحقق رض ى املتعاملين وتفوق توقعاتهم

التزامنا تجاهكم
 سنتعامل معكم باهتمام واحترام وبشاشة
 ستحظون بخدمة متميزة وعادلة
 سنتعامل مع احتياجاتكم بمهنية ونبذل اقص ى ما بوسعنا لتلبيتها
 سنقدم خدماتنا من خالل فريق عمل متعاون يتمتع باملعرفة ويتفهم احتياجاتكم ويستطيع اإلجابة على استفساراتكم
 سنوفرلكم متطلبات كل خدمة ومواعيد انجازها
 سنتستجيب لطلباتكم بالوقت املناسب وبدون تاخير
 سنقلص عدد االجراءات لنوفرلكم خدمة سريعة وسليمة
 سنؤمن لكم معلومات دقيقة واجراءات خدمة سليمة
 سنعمل على توفيرالخدمة في االوقات وعبرالقنوات التي تناسبكم قدراالمكان
 سنرحب بأرائكم واقتراحاتكم للتشارك معكم في تطويرخدماتنا

مانرجوه منكم لتوفير خدمة متميزة لكم
 تقديرجهود موظفينا في خدمتكم بالتعامل معهم باحترام متبادل
 توفيراالوراق الثبوتية
 تجهيزاملستندات املطلوبة مسبقا التمام املعاملة
 اعالمنا بأسرع وقت ممكن في حال وجود خطا تعديل في البيانات
 ابالغنا بأي تغييرفي املعلومات الشخصية او الظروف املتعلقة بانهاء الخدمة
 الرد على استفسارات فريق خدمة املتعاملين لخدماتكم بشكل افضل في الوقت املحدد

( خدماتنا املتميزة ثمرة ابداع موظفينا واملتعامل محور اهتمامنا )
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استراتيجية مركز تسهيل
( تواصل لخدمات رجال االعمال )

الرسالة

الرؤية  :سوق عمل ممكن للمواطنين جاذب للكفاءات
الرسالة  :تنظيم سوق العمل بما يحقق الكفاءة والحماية واملرونة ويعزز مشاركة املوارد البشرية الوطنية
ويستقطب الكفاءات وينميها ويحافظ عليها من خالل منظومة متكاملة من السياسات واملعاييرواألدوات الرقابية
والشراكة املؤسساتية والخدمات املتميزة .
القيـم :
 املهنية -النزاهة واالمانة

 احترام كرامة االنسان -الثقة واالحترام

 املبادرة واالبداعاهدافنا االستراتيجية
 تمكين املوارد البشرية الوطنية ضمان تقديم خدمات متميزة -زيادة العائد على االستثمار

88
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الرسالـ ـ ــة
عمالئنا الكرام ،،
نحن نسير بخطوات مدروسة ونهتم باألساسيات بحيث نركز على تعليم اإلنسان وأن يكون آمنا يتحرك مثلما يريد
ويقول ما يريد ،فهمنا األساس ي خدمة املواطن وتطويرالبلد.
لذلك نحن نسعى الي االبتكار والتميز وان نكون من افضل حكومات العالم بحلول  2021طبقا لرؤية قيادتنا
الرشيدة.
فكان منا ان بذلنا ما بوسعنا لتيسير معرفة اإلجراءات وكافة املعلومات املتعلقة بالخدمات باخراج دليل الخدمات
لتتيسر حصولكم عليها وفق أعلى معايير الجودة ، .وانطالقا من قنوات التواصل معكم لتلقي مقترحاتكم وارائكم
بصفة مستمرة إليماننا الكامل بأن :
اإلنسان أمامه خياران :إما أن يكون تابعا أو مبادرا ،ونحن نرغب في أن نكون مبادرين  ،ومتقدمين و لن يحدث هذا
إال بكم فنحن بكم ومن أجلكم نعمل ...

مركزتواصل لخدمات رجال االعمال
( عجمان )
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الفه ـ ـ ـ ــرس
م

اسم الخدمة
املقدمة
ميثاق خدمة املتعاملين
استراتيجية مركزتواصل لخدمات رجال االعمال
الرسالة
خدمات ادارة الجنسية وشؤون االجانب

رقم
الصفحة
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87
88
89

املنشآت
فتح بطاقة املنشأة (للجوزات ) جديدة.
تجديد بطاقة املنشأة(للجوازات).
بطاقة املنشأة (تعديل بيانات بطاقة املنشأة).
بطاقة املنشأة ( بدل فاقد -بدل تالف.
بطاقة املنشأة ( الغاء)
بطاقة مندوب ( وافد ).
بطاقة مندوب ( تجديد ).
بطاقة املندوب (اجنبي ).
بطاقة مندوب مواطن ( جديد).
بطافة مندوب مواطن (تجديد ).
بطاقة مندوب جديد  /مندوب لجهة قطاع خاص او منطقة حرة
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103
104
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اسم الخدمة

م

رقم
الصفحة

اذونات الدخول

108

اذونات الدخول عمل قطاع خاص (نظام الفوري).
اذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة ترفيه.
اذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة ترفيه.
اذن دخول عمل لفئة عمال الخدمة املساعده لكفيل مستثمراوشريك.
اذن دخول عمل لفئة عمال الخدمة املساعدة لكفيل مقيم.
اذن دخول جديد عمل في الجهات الحكومية.
اذن دخول جديد عمل مستثمراو شريك.
أذن دخول جديد عمل زيارة طويلة عمل..
اذن دخول جديد اقامة السرة شريك ومستثمر.
اذن دخول جديد اقامة لكفيل مواطن اومواطن مجلس التعاون او الطلبة
الدارسين بكفالة الجامعات والكليات.

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

االقامات

119

اقامة جديدة عمل قطاع خاص( نظام فوري ).
تجديد اقامة عمل قطاع خاص (نظام فوري ).
اقامة جديدة عمل لفئة عمال الخدمة املساعده لكفيل مستثمراو شريك.
اقامة جديدة مستثمراو شريك.
اقامة جديدة عمل لفئة عمال الخدمه املساعده لكفيل مواطن او مواطن
مجلس التعاون

120
121
122
123
124
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م

اسم الخدمة

رقم
الصفحة

اقامة جديدة شخص يعمل في قطاع حكومي.
اقامة جديدة السرة كفيل مواطن او مواطن مجلس التعاون او الطلبه الدارسين
بكفالة الجامعات
اقامة جديدة عمل لفئة عمال الخدمة املساعدة.
اقامة جديدة الفراد اسرة كفيل يعمل في القطاع الحكومي.
اقامة جديدة الفراد اسرة كفيل يعمل في القطاع الخاص او املنطقه الحره.
اقامة جديدة الفراد اسرة كفيل مستثمراو شريك.
اقامة جديدة مولود جديد لكفيل مواطن او مواطن مجلس التعاون.
اقامة جديدة مولود جديد لكفيل يعمل في القطاع الحكومي.
اقامة جديدة مولود جديد لكفيل يعمل في القطاع الخاص او املنطقه الحره.
تجديد اقامة عمل في القطاع الحكومي.
تجديد اقامة الفراد اسرة كفيل يعمل في القطاع الحكومي.
تجديد اقامة مستثمراو شريك.
تجديد اقامة لفئة عمال الخدمة املساعده لكفيل مواطن او مواطن مجلس
التعاون.
تجديد اقامة عمل لفئة عمال الخدمة املساعده لكفيل مستثمراو شريك.
تجديد اقامة السرة كفيل يعمل في القطاع الخاص او منطقه حره.
تجديد اقامة الفراد اسرة كفيل مستثمراو شريك.
تجديد اقامة عمل لفئة عمال الخدمة املساعده لكفيل مقيم.

125
126
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127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
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م

اسم الخدمة

رقم
الصفحة

تجديد اقامة السرة كفيل مواطن او مواطن مجلس التعاون او الطلبه الدارسين
بكفالة الجامعات والكليات.
نقل اقامة من جوازالى جواز.
نقل اقامة من جوازسفرالى جوازسفراخر(بدل تالف  -بدل فاقد).
نقل كفالة فئة عمال الخدمة املساعده لكفيل مواطن او مواطن مجلس
التعاون.
نقل كفالة طلب نقل اقامة من امارة اخرى.
نقل كفالة افراد اسرة كفيل يعمل في القطاع الحكومي.
نقل كفالة افراد اسرة كفيل مستثمراو شريك.
نقل كفالة عمال الخدمة املساعده لكفيل يعمل في القطاع الحكومي.
نقل كفالة عمال الخدمة املساعده لكفيل يعمل في القطاع الخاص او املنطقه
الحره.
نقل كفالة عمال الخدمة املساعده لكفيل مستثمراو شريك.
نقل كفالة عمل مستثمراو شريك.
نقل كفالة افراد اسرة كفيل يعمل في القطاع الخاص او املنطقه الحره.
تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة الفراد اسرة كفيل مواطن او مواطن دول مجلس
التعاون.
تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة عمل مستثمراو شريك.
تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة عمل قطاع حكومي

142
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143
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146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
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م

م

اسم الخدمة

رقم
الصفحة
157

تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة عمال الخدمة املساعده لكفيل مواطن او مواطن
دول مجلس التعاون
تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة افراد اسرة كفيل يعمل في القطاع الحكومي
تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة افراد اسرة كفيل يعمل في القطاع الخاص او
املنطقه الحرة.
تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة افراد اسرة كفيل مستثمراو شريك.
تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة عمال الخدمة املساعده لكفيل يعمل في القطاع
املنطقه الحرة الخاص أو
تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة عمال الخدمة املساعده لكفيل مستثمراو شريك
تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة عمال الخدمه املساعده لكفيل يعمل في القطاع
الحكومي
تعديل وضع من الغاء (زياره الى اقامة/تأشيرة الى اقامة/اقامة الى اقامة.
طلب تعديل بيانات االقامة  /تعديل البيانات
تعديل البيانات/تعديل بيانات تصريح اقامة افراد االسرة.
شهادة لالفراد املقيمين مع كشف املكفولين ) افادة ملن يهمه االمر)
تعديل البيانات /تغييراملهنة
افادة ملن يهمه االمرشهادة لالفراد املواطنين مع كشف املكفولين
افادة ملن يهمه االمرشهادة للشركات مع كشف الكفولين
تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة من امارة الى اخرى  /عمل قطاع حكومي

164
165
166
167
168
169
170
171

اسم الخدمة

رقم

94

158
159
160
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الصفحة
172
طلبات االقامة (مرافقون) شطب مرافق من تصريح االقامة مع التجديد الفرادة
اسرة كفيل مواطن او مواطن مجلس التعاون
173
طلبات االقامة ( مرافقون) شطب مرافق من تصريح االقامة مع التجديد الفراد
اسرة كفيل مستثمراو شريك

االلغاءات

174

الغاء تاشيرة
الغاء تصريح اقامة

175
176

التعاميم

177

تعميم عن مكفول (كفالة منشأة حكومية/مقيم/كفالة مواطن/كفالة منشأة خاصة)

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

رفع تعميم عن مكفول(منشأة خاصة)
رفع تعميم عن مكفول(كفالة مقيم)
رفع تعميم عن مكفول(كفالة مواطن او مواطن مجلس التعاون)
رفع تعميم عن مكفول(كفالة منشأة حكومية)
املتابعه والتحقيق طلبات املحكمة طلب تحويل للمحكمة
املتابعه والتحقيق تصريح املغادرة
املتابعه والتحقيق رفع الحظرعن امللف االفراد
املتابعه والتحقيق رفع الحظرعن امللف الشركات
طلب عاجل
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 -1املنشات

إسم الخدمة

فتح بطاقة المنشأة للجوازات (جديدة)

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة بطاقة منشأة (جديدة) في الجوازات وذلك في حالة إصدار رخصة جديدة من الدائرة االقتصادية
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نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة الرخصة التجارية – صورة من جوازسفرالكفيل – عقد ايجاراملحل – العقد التاسيس ي – خريطة املوقع – شهادة من
الدفاع املدني – التسجيل ببوابة االمارات – صورة من بطاقة الهوية للكفيل
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة

ساعات العمل

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 315ملدة سنة
 515ملدة سنتين
 715ملدة  3سنوات

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

35

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

إسم الخدمة
وصف الخدمة

الخطوة الثانية
استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae

تجديد بطاقة المنشأة (للجوازات)
يقصد به طلب طباعة تجديد بطاقة المنشأة (الجوازات) بعد إنتهائها في مدة ال تتجاوز  30يوم من تاريخ االنتهاء
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نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة الرخصة التجارية – صورة من جوازسفرالكفيل – عقد ايجاراملحل – العقد التاسيس ي – خريطة املوقع – شهادة من
الدفاع املدني – التسجيل ببوابة االمارات – صورة من بطاقة الهوية للكفيل
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605
 315ملدة سنة
 515ملدة سنتين
 715ملدة  3سنوات

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

35

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae

إسم الخدمة

بطاقة المنشأة ( تعديل بيانات بطاقة المنشأة)

وصف الخدمة

يقصد به تعديل بيانات بطاقة المنشأة في حالة إجراء اي تعديل في الرخصة التجارية التجارية االصلية بالدائرة
االقتصادية
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

نوع الخدمة
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هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

فرعية

ال يوجد

محدودية الخدمة

صورة الرخصة التجارية –صورة جوازسفرالكفيل – عقد ايجاراملجل – العقد التاسيس ي – خريطة املوقع – شهادة من الدفاع
املدني – التسجيل ببوابة االمارات – صورة من بطاقة الهوية ( الكفيل )  -اسماء املساهمين الجدد – صورة من بطاقة املنشأة أو
البطاقة االصلية .
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

115

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى

طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae

إسم الخدمة

بطاقة المنشأة ( بدل تالف – بدل فاقد )

وصف الخدمة

يقصد به طباعة بطاقة ( بدل تالف – بدل فاقد ) في حال ضياع البطاقة في حال تكون سارية

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد
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املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة الرخصة التجارية –صورة جوازسفرالكفيل – عقد ايجاراملجل – العقد التاسيس ي – خريطة املوقع – شهادة من الدفاع
املدني – التسجيل ببوابة االمارات – صورة من بطاقة الهوية ( الكفيل )  -اسماء املساهمين الجدد – صورة من بطاقة املنشأة أو
البطاقة االصلية .
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605

115درهم

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى

طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae

إسم الخدمة

الغاء بطاقة المنشأة

وصف الخدمة

يقصد به طباعة طلب إلغاء بطاقة المنشأة في حالة إلغاء الرخصة التجارية في دائرة التنمية االقتصادية

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة
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هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

تكميلية

ال يوجد

محدودية الخدمة

صورة الرخصة التجارية –– صورة من بطاقة املنشأة  -شهادة الغاء من البلدية
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

DHS 65

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى

طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae

إسم الخدمة

بطاقة مندوب ( وافد )

وصف الخدمة

يقصد به طباعة نموذج طلب بطاقة مندوب وافد للشركات التي تحتاج الى مندوب

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

101

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة جوازالسفر  +صورة االقامة  -صورة شخصية خلفية بيضاء -رسالة المانع من الكفيل  -صورة الرخصة  -صورة بطاقةاملنشأة  -صورة الهوية -صورة جوازالكفيل  +صورة هوية الكفيل  +شهادة حسن سيروسلوك ( بحث الحالة الجنائيية )
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605

 315درهم

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى

الخطوة الثانية

طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae

إسم الخدمة

بطاقة مندوب ( تجديد )

وصف الخدمة

يقصد به طباعة الطلب تجديد لبطاقة المندوب في حالة إنتهاء بطاقة المندوب للمنشأة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد
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املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جوازالسفر +صورة االقامة  +صورة شخصية خلفية بيضاء -رسالة المانع من الكفيل  -صورة الرخصة -صورة بطاقةاملنشأة  -صورة الهوية للمكفول -صورة جوازالكفيل  +صورة هوية الكفيل  +شهادة حسن سيروسلوك ( بحث الحالة الجنائية )
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

315

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

35

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae

إسم الخدمة

طباعة بطاقة مندوب اجنبي

وصف الخدمة

يتم طباعة هذا الطلب مع نموذج طلب بطاقة مندوب ( جديد او تجديد )

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة
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إجرائية
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هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

فرعية

ال يوجد

محدودية الخدمة

 صورة جواز المندوب  +صورة االقامة. صورة بطاقة المنشأة صورة من الرخصة التجارية -الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

615

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

توقيع (الكفيل ) على الطلب

الخطوة الثالثة

تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

إسم الخدمة

بطاقة المندوب مواطن او مواطن مجلس دول التعاون (جديد)

وصف الخدمة

يقصد به طباعة طلب بطاقة مندوب في حالة حاجة المنشأة لمندوب مواطن
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نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة جواز السفر  +صورة شخصية خلفية بيضاء رسالة المانع من الكفيل صورة الرخصة -صورة بطاقة المنشأة

 صورة الهوية صورة جواز سفر الكفيل  +صورة الهوية -شهادة حسن سير وسلوك ( بحث الحالة الجنائية )

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

165

35

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى

الخطوة الثانية

طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

إسم الخدمة
وصف الخدمة

استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae

بطاقة مندوب مواطن او مواطن مجلس دول التعاون ( تجديد )
يقصد به تجديد بطاقة مندوب مواطن للمنشأة بعد إنتهاءها في مدة اقصاها شهر من إنتهاءها
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نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة جواز سفر المواطن
صورة من الرخصة التجارية
صورة من بطاقة المنشأة
شهادة حسن سير وسلوك ( بحث الحالة الجنائية )

بطاقة المندوب االصلية
صورة من بطاقة الهوية
جواز سفر الكفيل  +صورة بطاقة هويته

-

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

165

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

35

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى

الخطوة الثانية

طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

إسم الخدمة
وصف الخدمة

استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae

بطاقة مندوب جديد/مندوب لجهة قطاع خاص أو منطقة حرة
يتم طباعة هذا الطلب مع نموذج طلب بطاقة مندوب ( مواطن او مواطن دول مجلس التعاون ) جديد  /تجديد
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نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة جواز سفر المواطن
صورة من الرخصة التجارية
صورة من بطاقة المنشأة من ادارة الجنسية واالقامة
شهادة حسن سير وسلوك
بطاقة المندوب االصلية
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

315

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

 -2اذونات الدخول
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

اذونات الدخول عمل قطاع خاص (نظام الفوري)

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به طباعة طلب اذن دخول جديد لعمال القطاع الخاص بعد استيفاء الرسوم في وزارة العمل على النظام
الفوري.
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية
الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

فرعية
-

محدودية الخدمة

صورة من جواز السفر ساري اكثر من  6اشهر
صورة شخصيه ملونه الخلفية بيضاء.-اشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل

ال يوجد
اسم المستخدم وكلمة المرور في نظام الفوري
صورة من بطاقة المنشاة-صورة من الرخصة التجارية

-

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

300

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
ارسال رسالة نصية من
االدارة العامة لالقامة
وشؤون االجانب بالموافقة
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الخطوة الثالثة
استالم التأشيرة من مراكز
الخدمة تسهيل

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

اذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة ترفيه

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة هذه المعاملة للزيارات الطويلة على كفاالت شخصية .

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة الجواز +صورة شخصية (بيضاء) صورة من الهوية للكفيل صورة جواز الكفيل مع االقامة ساري المفعول صورة عقد العمل لكفيل يعمل بالقطاع الخاص او شهادة راتب لكفيل يعمل بقطاع حكوميالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

565

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة ترفيه

وصف الخدمة

يقصد به طباعة هذه المعاملة للزيارات القصيرة على كفاالت شخصية.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة الجواز صورة شخصية (بيضاء)صورة جواز الكفيل مع االقامة صورة الهوية صورة عقد العمل لكفيل يعمل بالقطاع الخاص او شهادة راتب لكفيل يعمل بقطاع حكوميالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

215

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

اذن دخول عمل لفئة عمال الخدمة المساعدة لكفيل مستثمر أو شريك

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به طباعة طلب الذن دخول لعمال الخدمة المساعده لكفيل شريك كالخدم والطباخون.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة جواز المكفول  +صورة شخصية (بيضاء)
صورة جواز الكفيل مع االقامة.
صورة الرخصة
شهادة لمن يهمه االمر

العقد التاسيسي
عقد ايجار السكن
صورة اقامة الزوجة
صورة الهوية للكفيل

-

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

265

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

اذن دخول جديد عمل لفئة عمال الخدمة المساعده لكفيل مقيم

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به طباعة اذونات الدخول لعمال الخدمة كالطباخين والخدم على كفاالت مقيمين.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

-

صورة جواز سفر المكفول
صورة شخصية (بيضاء)
صورة جواز الكفيل مع االقامة

صورة عقد العمل
عقد ايجار السكن
صورة اقامة الزوجة
صورة الهوية للكفيل

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

215

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

اذن دخول جديد عمل في الجهات الحكومية

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به طباعة اذونات الدخول للعمال على الجهات الحكومية.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة جواز المكفول صورة شخصية خلفية بيضاء رقم المنشأة للجهة الحكومية(بطاقة المنشأة )الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

215

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اذن دخول جديد عمل مستثمر او شريك

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة اذونات الدخول للشركاء والمستثمرين على الرخص التجارية.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة جواز المكفول صورة شخصية (بيضاء) صورة الرخصة التجارية صورة بطاقة المنشأة ( الجوازات)الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

265

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
االستعالم عن الطلب من خالل الموقع االلكتروني
https://www.moifawri.ae/
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اذن دخول جديد زيارة طويلة عمل ( مهمة عمل )

وصف الخدمة

يقصد به طباعة طلب اذونات الدخول (مهمة  90يوم) لعمال القطاع الخاص .

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة جواز المكفول صورة شخصية (بيضاء) صورة الرخصة التجارية صورة بطاقة المنشأة (للجوازات ) اشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل مهمة.الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

600

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
االستعالم عن الطلب من خالل الموقع االلكتروني
https://www.moifawri.ae/
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

اذن دخول جديد اقامة السرة شريك او مستثمر

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد طباعة طلب اذونات الدخول لعائالت الشركاء والمستثمرين.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

-

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز المكفول
صورة شخصية خلفية بيضاء
صورة جواز الكفيل  +صورة من االقامة سارية
المفعول
صورة الرخصة

صورة العقد التاسيسي
صورة عقد الزواج مصدق للزوجة
صورة عقد االيجار مصدق
صورة هوية الكفيل
شهادة ميالد االبناء في حال استقدام االطفال

-

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

265

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
استعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

اذن دخول جديد اقامة لكفيل مواطن او مواطن مجلس التعاون
او الطلبه الدارسين بكفالة الجامعات والكليات

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به طباعة اذونات الدخول لمن على كفالة المواطنين أو مواطني مجلس التعاون أو الدارسين في الجامعات او
الكليات
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

فرعية

ال يوجد

محدودية الخدمة

صورة جواز المكفول
صورة شخصية (بيضاء)صورة جواز الكفيل  +الرقم الموحد للكفيل او بطاقة المنشأة للجامعه او الكليةالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز
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السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
ن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
echannels.moi.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اقامة جديدة عمل قطاع خاص(نظام الفوري)

وصف الخدمة

يقصد به طلب اقامة جديدة لعمال بالقطاع الخاص بالنظام الفوري

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 اسم المستخدم وكلمة المرور المسجل بالنظام الفوريصورة من بطاقة المنشاة - +صورة من الرخصة التجاريةصورة من جواز السفر ساري اكثر من  6اشهر(ملونة) التأشيرة األصلية  +صورة شخصيه ملونه الخلفية بيضاءالفحص الطبي األصلي  +صورة من طلب الهوية (مختوم) صورة من بيانات العامل الجديدةالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز
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السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
ارسالة رسالة نصية من
االدراة العامة لالقامة
وشؤون االجانب بالموافقه

120

الخطوة الثالثة
استالم اشعار بالموافقة على
الطلب من مراكز تسهيل
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تجديد اقامةعمل قطاع خاص(نظام الفوري)

وصف الخدمة

يقصد به طلب تجديد اقامة لعمال بالقطاع الخاص بالنظام الفوري

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 االقامة السابقه ملونة - +صورة شخصيه ملونهالخلفية بيضاء
الفحص الطبي األصلي - +صورة من طلب تجديدالهوية (مختوم)  +صورة من بيانات العامل الجديدة

اسم المستخدم وكلمة المرور المسجل بالنظام الفوريصورة من بطاقة المنشاة - +صورة من الرخصةالتجارية
صورة جواز سفر ساري المفعول أكثر من  6أشهرالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

رسوم الخدمة
ساعات العمل

600560605

600560605

رسوم إتحادية

رسوم املركز

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
ارسالة رسالة نصية من
االدراة العامة لالقامة
وشؤون االجانب بالموافقه
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الخطوة الثالثة
استالم اشعار بالموافقة على
الطلب من مراكز تسهيل
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اقامة جديدة عمل لفئة عمال الخدمة المساعده لكفيل مستثمر او شريك

وصف الخدمة

يقصد به طلب اقامات لعمال الخدمة كالخدم والطباخين لمن هم على كفاالت مستثمرين او شركاء.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة جواز السفر المكفول  +صورة شخصية (بيضاء) التأشيرة االصلية  +صورة جواز الكفيل مع االقامة + .صورة الهوية سارية المفعول أو استمارة طلب الهوية (مختوم +الفحص الطبي االصلي
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

5365

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
االستعالم عن الطلب عبر الموقع االلكتروني
http://mohre.gov.ae/
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اقامة جديدة مستثمر او شريك

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة اقامة على الشركات للمستثمرين والشركاء.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة الجواز
صورة شخصية (بيضاء)
التأشيرة االصلية
الرخصة الت

بطاقة المنشأة للجوازات.
طلب الهوية (مختوم )
الفحص الطبي االصلي.

-

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

665

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
االستعالم عبر الموقع االلكتروني
https://www.moifawri.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اقامة جديدة عمل لفئة عمال الخدمه المساعده لكفيل مواطن او مواطن مجلس التعاون

وصف الخدمة

طلب طباعة اقامة جديدة لعمال الخدمة المساعده كالخدم على كفالة مواطن أو مواطن مجلس التعاون.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة جوازالكفيل  +صورة الهوية طلب الهوية (مختوم) -الفحص الطبي االصلي.

 صورة الجواز صورة شخصية (بيضاء) التأشيرة االصلية.الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

365

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

االستعالم عن الطلب عبر الموقع االلكتروني
http://mohre.gov.ae/
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اقامة جديدة شخص يعمل في قطاع حكومي

وصف الخدمة

طلب طباعة اقامة جديدة لمن هم على كفاالت جهات حكومية.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة جواز سفر
صورة شخصية (بيضاء)
التأشيرة االصلية.

طلب الهوية (مختوم)
الفحص الطبي االصلي
بطاقة المنشأة للجهة الحكومية

-

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

415

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
االستعالم عن الطلب عبر الموقع االلكتروني
https://echannels.moi.gov.ae
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إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

اقامة جديدة السرة كفيل مواطن او مواطن مجلس التعاون او الطلبه الدارسين بكفالة الجامعات
والكليات
يقصد به طلب اقامة لعائالت المواطنين او مواطني مجلس التعاون او لمن كفاالتهم على الجامعات او الكليات من
الوافدين .
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية
الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

 صورة الجواز صورة شخصية (بيضاء) -التأشيرة االصلية

ال يوجد

 صورة جواز الكفيل  +صورة الهوية طلب الهوية (مختوم) -الفحص الطبي االصلي

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

365

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

االستعالم عن الطلب عبر الموقع االلكتروني
https://echannels.moi.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اقامة جديدة عمل لفئة عمال الخدمه المساعده لكفيل مقيم

وصف الخدمة

يقصد به طلب اقامة لفئة عمال الخدمة كالخدم والطباخين لمن هم على كفاالت مقيمين.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة الجواز
صورة شخصية (بيضاء)
التأشيرة االصلية.

صورة جواز الكفيل مع االقامة
طلب الهوية (مختوم)
الفحص الطبي االصلي

-

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

W
ww.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

5315

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اقامة جديدة الفراد اسرة كفيل يعمل في القطاع الحكومي

وصف الخدمة

يقصد به طلب اقامة لعائلة كفيل مقيم يعمل في القطاع الحكومي.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

صورة الجوازصورة شخصية (بيضاء)التأشيرة االصلية.-صورة جواز الكفيل واالقامة  +الهوية

قنوات تقديم
الخدمة

طلب الهوية (مختوم)الفحص الطبي االصلي صورة عقد االيجار مصدق-شهادة راتب من جهة عمل الكفيل

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

415

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اقامة جديدة الفراد اسرة كفيل يعمل في القطاع الخاص او المنطقه الحره

وصف الخدمة

يقصد به طلب اقامة لعائلة افراد يعملون في القطاع الخاص او المنطقه الحره.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة الجواز
صورة شخصية (بيضاء)
التأشيرة االصلية.
صورة جواز الكفيل واالقامة +.صورة الهوية
للكفيل .

طلب الهوية (مختوم)
الفحص الطبي االصلي.
صورة عقد االيجار مصدق
صورة عقد العمل

-

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

315

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اقامة جديدة الفراد اسرة كفيل مستثمر او شريك

وصف الخدمة

يقصد به طلب اقامة لعائلة كفيل مستثمر او شريك

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة الجواز
صورة شخصية (بيضاء)
التأشيرة االصلية
صورة جواز الكفيل واالقامة  +صورة الهوية

طلب الهوية (مختوم)
الفحص الطبي االصلي.
صورة الرخصة
صورة عقد االيجار

-

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

465

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اقامة جديدة مولود جديد لكفيل مواطن او مواطن مجلس التعاون

وصف الخدمة

يقصد به طلب اقامة للمواليد الجدد في االمارات لكفيل مواطن او مواطن مجلس التعاون.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 -جواز الكفيل والرقم الموحد

 الجواز االصلي للمولود الجدي صورة الهوية د صورة شخصية (بيضاء) صورة شهادة الميالدالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

365

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

131

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اقامة جديدة مولود جديد لكفيل يعمل في القطاع الحكومي

وصف الخدمة

يقصد به طلب اقامة للمواليد الجدد في االمارات لكفيل يعمل في القطاع الحكومي.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد– املوارد التقنية

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

الجواز االصلي للمولود الجديد
صورة شخصية (بيضاء).
جواز الكفيل واالقامة  +صورة الهوية
شهادة الميالد
شهادة راتب من الجهة الحكومية
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

415

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

اقامة جديدة مولود جديد لكفيل مستثمر او شريك

وصف الخدمة

يقصد به طلب اقامة للمواليد الجدد في االمارات لكفيل مستثمر او شريك

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 جواز الكفيل واالقامة  +صورة الهوية صورة الرخصة -صورة عقد االيجار

 الجواز االصلي للمولود الجديد صورة شهاد الميالد صورة شخصية (بيضاء)الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

465

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
االستعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
https://echannels.moi.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تجديد اقامة عمل في القطاع الحكومي

وصف الخدمة

يقصد به طلب تجديد اقامة لعمال يعملون في القطاع الحكومي

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة جواز المكفول مع االقامة السابقه صورة شخصيه (بيضاء) بطاقة المنشأة للجوازات طلب الهوية (مختوم) شهادة اللياقة الصحية االصليالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

315

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
االستعالم عن الموقع االلكتروني
https://echannels.moi.gov.ae
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35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تجديد اقامة الفراد اسرة كفيل يعمل في القطاع الحكومي

وصف الخدمة

يقصد به طباعة طلب تجديد اقامة لعائلة كفيل يعمل في القطاع الحكومي

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

صورة جواز المكفول مع االقامة السابقه
 صورة شخصيه (بيضاء) صورة جواز الكفيل واالقامة-صورة الهوية للكفيل

قنوات تقديم
الخدمة

 طلب الهوية (مختوم) للمكفول شهادة راتب للكفيل من الجهة الحكومية -صورة من عقد االيج

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

415

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
االستعالم عن الموقع االلكتروني
https://echannels.moi.gov.ae
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35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

تجديد اقامة مستثمر او شريك

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة تجديد اقامة لمستثمرين أو شركاء.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز المكفول مع االقامة السابقه صورة شخصيه (بيضاء)-صورة الرخصة التجارية

 بطاقة المنشأة للجوازاتطلب الهوية (مختوم) شهادة اللياقة الصحية االصليالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

665

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
االستعالم عن الطلب عبر الموقع االلكتروني
https://www.moifawri.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تجديد اقامة لفئة عمال الخدمة المساعده لكفيل مواطن او مواطن مجلس التعاون

وصف الخدمة

يقصد به طلب تجديد اقامة لعمال الخدمة المساعده كالخدم لكفيل مواطن او مواطن مجلس التعاون.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز المكفول مع االقامة السابقةصورة شخصيه (بيضاء)-صورة جواز الكفيل  +الرقم الموحد

طلب الهوية (مختوم) شهادة اللياقة الصحية االصليالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

365

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

االستعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
http://mohre.gov.ae/
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تجديد اقامة عمل لفئة عمال الخدمة المساعده لكفيل مستثمر او شريك

وصف الخدمة

يقصد به تجديد اقامة لعمال الخدمة المساعده كالخدم لكفيل مستثمر او شريك .

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز المكفول مع االقامة السابقهصورة شخصيه (بيضاء)صورة جواز الكفيل واالقامة -صورة الهوية للكفيل

طلب الهوية (مختوم) شهادة اللياقة الصحية االصلي صورة اقامة الزوجة  +صورة عقد االيجار صورة الرخصةالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

5365

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

االستعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
http://mohre.gov.ae/
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تجديد اقامة السرة كفيل يعمل في القطاع الخاص او منطقه حره

وصف الخدمة

طلب تجديد اقامة لعائلة كفيل يعمل في القطاع الخاص او المنطقه الحره

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة الجواز المكفول مع االقامة السابقةصورة شخصية (بيضاء)صورة جواز الكفيل مع االقامة.-طلب الهوية (مختوم)

شهادة اللياقة الصحية االصليصورة عقد االيجار
صورة عن عقد العمل
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

315

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
االستعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
https://echannels.moi.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تجديد اقامة الفراد اسرة كفيل مستثمر او شريك

وصف الخدمة

يقصد به تجديد اقامة لعائالت كفيل مستثمر او شريك.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة الجواز مع االقامةصورة شخصية (بيضاء)صورة جواز الكفيل مع االقامة-طلب الهوية (مختوم)

 شهادة اللياقة الصحية االصلي صورة الهوية للكفيل صورة الرخصة صورة عقد االيجارالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

465

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
االستعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
https://echannels.moi.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

تجديد اقامة عمل لفئة عمال الخدمة المساعده لكفيل مقيم

إسم الخدمة

تجديد اقامات لعمال الخدمه المساعده كالخدم لكفيل مقيم

وصف الخدمة
نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة الجواز مع االقامة
صورة شخصية (بيضاء)
صورة جواز الكفيل مع االقامة  +صورة الهوية للكفيل
طلب الهوية (مختوم)

-

الفحص الطبي االصلي
صورة اقامة الزوجة
صورة عقد عمل الكفيل
صورة عقد االيجار

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

5315

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

االستعالم عن الطلب عبر الموقع االلكتروني
http://mohre.gov.ae/
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تجديد اقامة السرة كفيل مواطن او مواطن مجلس التعاون او الطلبه الدارسين بكفالة الجامعات
والكليات

وصف الخدمة

تجديد اقامات لعائالت كفيل مواطن او مواطن مجلس التعاون او من هم على كفالة الجامعات والكليات

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد– املوارد التقنية

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

  -صورة جواز المكفول مع االقامة السابقه صورة شخصيه (بيضاء) -طلب الهوية (مختوم)

 صورة جواز الكفيل  +الرقم الموحد او بطاقةالمنشأة للجامعه او الكليه

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

365

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
االستعالم عن حالة الطلب عبر الموقع االلكتروني
https://echannels.moi.gov.ae
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دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

نقل اقامة من جواز الى جواز

وصف الخدمة

يقصد به طباعة نقل اقامة من جواز قديم الى جديد

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد– املوارد التقنية

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة الجواز مع االقامة
صورة شخصية (بيضاء)
صورة جواز الكفيل
صورة الرخصة  +بطاقة المنشاة للشركات
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

115

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

143

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

نقل اقامة من جواز سفر الى جواز سفر اخر (بدل تالف  -بدل فاقد)

إسم الخدمة
وصف الخدمة

هو يقصد به طلب طباعة نقل اقامة من جواز سفر الى جواز سفر اخر في حالة ضياع جواز السفر .

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة الجوازمع االقامة صورة شخصية (بيضاء).-رسالة الشرطة(البالغ) بضياع الجواز

صورة الرخصة للشركات
صورة بطاقة المنشاة للشركات
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

165

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

144

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

نقل كفالة فئة عمال الخدمة المساعده لكفيل مواطن او مواطن مجلس التعاون

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به تثبيت طلب طباعة نقل كفالة لعمال الخدمة المساعده كالخدم من كفيل مواطن أو مواطن مجلس التعاون
الى كفيل مواطن اخر أو مواطن مجلس التعاون اخر.
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

فرعية

ال يوجد

محدودية الخدمة

صورة جواز المكفولصورة شخصية (بيضاء)صورة جواز الكفيل الجديد  +الرقم الموحدصورة جواز الكفيل الحالي  +الرقم الموحدالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

365

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

145

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

طلب نقل كفالة من امارة اخرى

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة نقل اقامة من امارة اخرى الى امارة (عجمان)

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

 صورة جواز المكفول صورة شخصية (بيضاء) صورة جواز الكفيل مع االقامة  +الرقم الموحد -صورة جواز السفر الكفيل الحالي  +الرقم الموحد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

115

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

نقل كفالة افراد اسرة كفيل يعمل في القطاع الحكومي

وصف الخدمة

يقصد به طلب نقل اقامة لعائلة كفيل يعمل في القطاع الحكومي

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز المكفولصورة شخصية (بيضاء) -صورة جواز الكفيل  +صورة الهوية

 شهادة راتب من الجهة الحكومية صورة عقد االيجار صورة عقد الزواجالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

115

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

نقل كفالة افراد اسرة كفيل مستثمر او شريك

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة نقل كفالة لعائلة كفيل مستثمر او شريك

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز المكفول صورة شخصية (بيضاء)-صورة جواز الكفيل  +صورة الهوية

 صورة الرخصةصورة عقد االيجار
صورة عقد الزواج
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

165

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

نقل كفالة عمال الخدمة المساعده لكفيل يعمل في القطاع الحكومي

وصف الخدمة

طلب طباعة نقل كفالة لعمال الخدمة المساعده كالخدم لكفيل يعمل في القطاع الحكومي.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد– املوارد التقنية

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز المكفول صورة شخصية (بيضاء) صورة جواز الكفيل الجديد  +الرقم الموحد -صورة جواز الكفيل الحالي  +الرقم الموحد

 صورة عقد االيجارشهادة راتب من الجهة الحكومية
 صورة من اقامة الزوجةالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

115

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

نقل كفالة عمال الخدمة المساعده لكفيل يعمل في القطاع الخاص او المنطقه الحره

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة نقل كفالة لعمال الخدمه المساعده كالخدم لكفيل يعمل في القطاع الخاص او المنطقه الحره .

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد– املوارد التقنية

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز المكفول صورة شخصية (بيضاء) صورة جواز الكفيل الجديد  +الرقم الموحد -صورة جواز الكفيل الحالي  +الرقم الموحد

 صورة عقد االيجارشهادة راتب من الجهة الحكومية
 صورة من اقامة الزوجةالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

115

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

150

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

نقل كفالة عمال الخدمة المساعده لكفيل مستثمر او شريك

وصف الخدمة

هو عبارة طلب نقل كفالة لعمال الخدمه المساعده كالخدم لكفيل شريك او مستثمر

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز المكفولصورة شخصية (بيضاء)صورة جواز الكفيل الجديد-صورة جواز الكفيل الحالي

صورة الرخصة
صورة عقد االيجار
صورة اقامة الزوجة
صورة هوية الكفيل
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

165

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

نقل كفالة عمل مستثمر او شريك

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة نقل كفالة من شريك الى شريك.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

صورة بطاقة المنشأة للجوازات الحاليةصورة الرخصة الجديدة-صورة بطاقة المنشأة الجديدة للجوازات

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جو از المكفولصورة شخصية (بيضاء)-صورة الرخصه الحالية

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

515

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

نقل كفالة افراد اسرة كفيل يعمل في القطاع الخاص او المنطقه الحره

وصف الخدمة

يقصد به طلب نقل كفالة لعائلة كفيل مقيم يعمل في قطاع خاص او المنطقه الحرة .

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز المكفولصورة شخصية (بيضاء)صورة جواز الكفيل الجديد-صورة جواز الكفيل الحالي

صورة عقد االيجار
صورة عقد العمل
صورة الهوية للكفيل
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

115

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

153

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة الفراد اسرة كفيل مواطن او مواطن دول مجلس التعاون

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة اجراء تثبيت لالقامة بعد نقل الكفالة لعائلة كفيل مواطن أو مواطن مجلس التعاون.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز المكفول
صورة شخصية (بيضاء)صورة جواز الكفيل الجديد  +صورة الهوية للكفيل -استمارة نقل الكفالة

الفحص الطبي االصلي
صورة عن الهوية او طلب الهوية
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

365

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة عمل مستثمر او شريك

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة الجراء تثبيت اقامة بعد نقل الكفالة لكفيل شريك او مستثمر

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز المكفول
صورة شخصية (بيضاء)صورة الرخصة -بطاقة المنشأة الجوازات

 استمارة نقل الكفالة الفحص الطبي االصلي صورة عن الهوية او استمارة طلب الهويةالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

665

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

155

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة عمل قطاع حكومي

إسم الخدمة

يقصد به طلب طباعة الجراء تثبيت لالقامة بعد نقل الكفالة لعامل يعمل في القطاع الحكومي.

وصف الخدمة
نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز المكفولصورة شخصية (بيضاء)-بطاقة المنشأة الجديدة

 استمارة نقل الكفالة الفحص الطبي االصلي صورة عن الهوية او استمارة طلب الهويةالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

415

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

156

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة عمال الخدمة المساعده لكفيل مواطن او مواطن دول مجلس التعاون

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة الجراء تثبيت اقامة بعد نقل الكفالة لعمال الخدمة المساعده كالخدم لكفيل مواطن او مواطن
مجلس التعاون.
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

نوع الخدمة
هيكلية
الخدمة

فرعية

املستندات
املطلوبة

 الفحص الطبي -صورة الهوية او استمارة طلب الهوية

قنوات تقديم
الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

 صورة جواز المكفول صورة شخصية (بيضاء) -صورة الجواز للكفيل الجديد  +صورة الهوية

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

365

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

157

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة افراد اسرة كفيل يعمل في القطاع الحكومي

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة اجراء تثبيت اقامة بعد نقل الكفالة لعائلة كفيل يعمل في القطاع الحكومي.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة جواز المكفول صورة شخصية (بيضاء) -صورة الجواز للكفيل الجديد  +صورة الهوية

 الفحص الطبي االصلي شهادة راتب صورة من عقد االيجارالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

415

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة افراد اسرة كفيل يعمل في القطاع الخاص او المنطقه الحره

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة الجراء نقل الكفالة لعائلة كفيل يعمل في القطاع الخاص أو المنطقه الحره.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة جواز المكفول صورة شخصية (بيضاء) صورة الجواز للكفيل الجديد  +صورة الهوية -صورة من الهوية او استمارة طلب الهوية للمكفول

 الفحص الطبي االصلي صورة من عقد العمل صورة من عقد االيجار استمارة نقل الكفالةالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

315

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

159

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة افراد اسرة كفيل مستثمر او شريك

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة الجراء بعد نقل الكفالة لعائلة كفيل شريك او مستثمر .

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز المكفولصورة شخصية (بيضاء)صورة الجواز للكفيل الجديد  +صورة الهوية -صورة من الهوية او استمارة طلب الهوية للمكفول

 الفحص الطبي االصلي صورة من الرخصة صورة من عقد االيجار استمارة نقل الكفالةالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

465

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة عمال الخدمة المساعده لكفيل يعمل في القطاع الخاص او المنطقه الحره
يقصد به طلب طباعة إلجراء تثبيت بعد نقل الكفالة لعمال الخدمة المساعده كالخدم الذين هم على كفالة كفيل يعمل
في القطاع الخاص او المنطقه الحره.
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

 صورة جوازالمكفول صورة شخصية (بيضاء) صورة الجواز للكفيل الجديد  +صورة الهوية  +صورة مناقامة الزوجة
 -الفحص الطبي االصلي

ال يوجد

 استمارة نقل الكفالة صورة عن الهوية او استمارة طلب الهوية صورة من عقد االيجار -صورة من عقد العمل

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

5315

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

161

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة عمال الخدمة المساعده لكفيل مستثمر او شريك

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة إلجراء تثبيت بعد نقل الكفالة لعمال الخدمة المساعده كالخدم لكفيل مستثمر او شريك.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة الرخصة صورة من اقامة الزوجة صورة من الهوية او طلب الهوية -صورة من عقد االيجار

 صورة جواز المكفول الفحص الطبي االصلي صورة شخصية (بيضاء) صورة الجواز للكفيل الجديد  +صورة الهويةالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

5365

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب
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الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة عمال الخدمه المساعده لكفيل يعمل في القطاع الحكومي

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة إلجراء تثبيت بعد نقل الكفالة لعمال الخدمة المساعده كالخدم الذين هم على كفالة كفيل يعمل
في القطاع الحكومي.
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

نوع الخدمة
هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

 صورة جواز المكفول صورة شخصية (بيضاء) صورة الجواز للكفيل الجديد  +صورة الهوية -الفحص الطبي االصلي

ال يوجد

 صورة من الهوية او استمارة طلب الهوية صورة من عقد االيجار شهادة راتب -صورة من اقامة الزوجة

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

5315

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

163

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تعديل وضع من الغاء (زياره الى اقامة/تأشيرة الى اقامة/اقامة الى اقامة)

وصف الخدمة

طلب طباعة طلب في حالة بقاء الفرد في الدولة وعدم مغادرته الدولة بعد اصدار تأشيرة جديدة له.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة بطاقة المنشأة صورة الرخصة التجارية صورة جواز السفر ساري  +جواز السفراالصلي

 صورة االقامة سابقه الملغية او تأشيرة الزيارةاو التأشيرة(العمل)
 تأشيرة العمل الجديدة األصليه صورة شخصيه بيضاءالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

515

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

164

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

طلب تعديل بيانات االقامة  -تعديل البيانات

وصف الخدمة

يقصد به طلب تعديل البيانات في االقامة في حالة وجود خطأ

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة جواز المكفول صورة شخصية (بيضاء) -صورة من جواز السفر  +صورة من االقامة

 صورة الجواز للكفيل او الرخصه التجاريةللشركة
 بطاقة المنشأة للجوازاتالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

115

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

165

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تعديل البيانات/تعديل بيانات تصريح اقامة افراد االسرة

وصف الخدمة

يقصد به طلب تعديل البيانات في اقامة لعائلة وليس الكفيل

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

 صورة جواز المكفول  +صورة االقامة صورة شخصية (بيضاء) -صورة الجواز للكفيل  +صورة الهوية

قنوات تقديم
الخدمة

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

115

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

166

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

افادة لمن يهمه االمر شهادة لالفراد المقيمين مع كشف المكفولين

وصف الخدمة

يقصد به طباعة طلب لكشف المخالفين او بيانات االفراد المكفولين لكفيل مقيم

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد– املوارد التقنية

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صور من الجوازات المكفولين
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

65

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

167

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

تعديل البيانات  /تغيير المهنة

إسم الخدمة

يقصد به تعديل البيانات في حالة تغيير المهنة في وزارة العمل أوال ثم يتم التغيير في االقامة

وصف الخدمة
نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة جواز المكفول صورة شخصية (بيضاء) -صورة الرخصة

 بطاقة المنشأة للجوازات بيانات العامل الجديدالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

65

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

168

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

افادة لمن يهمه االمر شهادة لالفراد المواطنين مع كشف المكفولين

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة هذا الطلب لكشف المخالفين او بيانات االفراد المكفولين لكفيل مواطن

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة من جواز السفر
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

15

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

169

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

االقامة افادة لمن يهمه االمر شهادة للشركات مع كشف الكفولين

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة لكشف المخالفين أو بيانات االفراد المكفولين لشركة خاصة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صور الجوازات أو بيانات العامل للعاملينالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

115

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

170

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة من إمارة أخرى /عمل قطاع حكومي

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة طلب في حالة تثبيت االقامة بعد طلب نقل كفالة من امارة اخرى

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة الجواز المكفول صورة شخصية (بيضاء) صورة عن بطاقة المنشاة -استمارة نقل الكفالة

 الفحص الطبي االصلي صورة من الهوية أو استمارة طلب الهويةالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

215

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

171

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

طلبات االقامة مرافقون شطب مرافق من تصريح االقامة مع التجديد الفرادة اسرة كفيل مواطن او
مواطن مجلس التعاون
يقصد به طباعة الطلب وذلك في حالة شطب مرافق على جواز االم وتجديد اقامته بنفس الوقت لعائلة كفيل مواطن
أو مواطن مجلس التعاون
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية
الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

فرعية

ال يوجد

محدودية الخدمة

صورة الجوازصورة شخصية (بيضاء)-صورة جواز الكفيل  +صورة عن الهوية

 الفحص الطبي االصلي صورة من الهوية او استمارة طلب الهويةالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

465

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

172

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

االقامة مرافقون شطب مرافق من تصريح االقامة مع التجديد الفراد اسرة كفيل مستثمر او شريك

وصف الخدمة

يقصد به طلب في حالة شطب مرافق على جواز االم وتجديد اقامته بنفس الوقت لعائلة كفيل مستثمر او شريك.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد– املوارد التقنية

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة الجواز المكفول صورة شخصية (بيضاء) صورة جواز الكفيل  +صورة الهوية -صورة من الهوية او استمارة طلب الهوية

 الفحص الطبي االصليصورة الرخصة صورة عقد االيجارالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

565

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

173

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

 -4اإللغاءات

174

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

الغاء تأشيرة

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به طباعة طلب في حالة الغاء التأشيرة االصلية بعد دخول العامل الدولة دون تثبيت االقامة وكذلك الكفاالت
الشخصية
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

تكميلية
-

ال يوجد

محدودية الخدمة

صورة الجواز
صورة التأشيرة
صورة الرخصة
بطاقة المنشأة الجوازات
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

65

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

175

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

الغاء تصريح االقامة

وصف الخدمة

يقصد به الغاء االقامة على الجواز للكفاالت الشخصية والشركات الخاصة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة الجوازمع االقامة
صورة الجواز للكفيل
صورة الرخصة للشركات
صورة بطاقة المنشاة
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

65

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

176

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

 – 5التعاميم

177

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

تعميم عن مكفول (كفالة منشأة حكومية/مقيم/كفالة مواطن/كفالة منشأة خاصة)

وصف الخدمة

يقصد به طباعة الطلب في حالة هروب العامل من الكفيل او المنشأة التي يعمل لديها.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة بطاقة المنشأة صورة الرخصه التجارية صورة من جواز السفر مع االقامه -بيانات عامل من الجوازت

 موافقة البالغ األلكتروني صور الجواز للكفيل في حالة كفالة شخصية بيانات االقامة من ادارة الجنسية واالقامةالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

315

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

178

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

رفع تعميم عن مكفول (منشأة خاصة)

وصف الخدمة

يقصد به طباعة الطلب في حال رغبة الكفيل رفع التعميم عن المكفول المعمم عليه سابقا ً على شركة خاصة.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة بطاقة المنشأةصورة الرخصه التجاريةصورة من جواز السفر مع االقامه او بيانات عامل من الجوزاتالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

515

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

179

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

رفع تعميم عن مكفول(كفالة مقيم)

وصف الخدمة

يقصد به طباعة طلب في حال رغبة الكفيل رفع التعميم عن المكفول المعمم عليه سابقا على كفيل مقيم.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة الجواز مع االقامة صورة جواز الكفيل مع االقامةالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

115

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

180

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

رفع تعميم عن مكفول(كفالة مواطن او مواطن مجلس التعاون)

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به طباعة الطلب في حال رغبة الكفيل رفع التعميم عن المكفول المعمم عليه سابقا على كفيل مواطن او
مواطن مجلس التعاون.
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

تكميلية
-

ال يوجد

محدودية الخدمة

صورة الجواز مع االقامة
صورة جواز الكفيل  +الرقم الموحد
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

115

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

181

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

رفع تعميم عن مكفول(كفالة منشأة حكومية)

وصف الخدمة

يقصد به طباعة الطلب في حال رغبة المنشأة الحكومية رفع التعميم عن المكفول المعمم عليه سابقا

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

 صورة الجواز مع االقامة-صورة بطاقة المنشأة للمنشأة الحكومية

قنوات تقديم
الخدمة

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

65

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

182

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

المتابعه والتحقيق طلبات المحكمة طلب تحويل للمحكمة

وصف الخدمة

يقصد به طباعة الطلب بعد موافقة ادارة الجنسية واالقامة على طلب التحويل.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة الجواز مع االقامة
صورة جواز الكفيل مع االقامة
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

15

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

183

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

المتابعه والتحقيق تصريح المغادرة

وصف الخدمة

يقصد به طباعة الطلب في حالة طلب ادارة الجنسية واالقامة من المكفول المغادرة من الدولة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 صورة من الجوازمع االقامة أو التأشيرة صورة جواز الكفيل او صورة بطاقة المنشأة في حالة كفالة الشركاتالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

215

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

184

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

المتابعه والتحقيق رفع الحظر عن الملف االفراد

وصف الخدمة

يقصد به طباعة الطلب لرفع الحظر عن االفراد

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة الجواز مع االقامة
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

1015

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

185

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

المتابعه والتحقيق رفع الحظر عن الملف الشركات

وصف الخدمة

يقصد به طلب لرفع الحظر عن الشركات

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد– املوارد التقنية

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

 بطاقة المنشأة للجوازاتالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

2015

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

186

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

إسم الخدمة

طلبات اخرى عاجل

وصف الخدمة

يقصد به طلب طباعة الطلب في حالة رغبة المتعامل في تحويل الطلب الذي تم طباعته الى عاجل.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

تكميلية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

المطلوب رقم المعاملة التي تمت طباعته

قنوات تقديم
الخدمة

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

115

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع الكفيل على الطلب

187

الخطوة الثالثة
تقديم الطلب باالدارة العامة
لإلقامة وشؤون االجانب
واستكمال االجراءات

35

دليل الخدمات – مركزتواصل عجمان

خدمات وزارة
الموارد البشرية
والتوطين

خدمات إدارة
الجنسية وشؤون
االجانب

خدمات هيئة
االمارات للهوية

خدمات
وزارة الصحة

خدمات الدائرة
االقتصادية

188

Fax: 067030398

Tel: 067030333
189

الفه ـ ـ ـ ــرس
رقم
الصفحة

م نوع الطلب
 -1بطاقة الهوية للمواطنين
(بطاقة هوية جديدة( للمواطنين ملن هم اكبر من  15سنه.
(بطاقة هوية جديدة( للمواطنين ملن هم اصغر من  15سنه
(تجديد بطاقة هوية( للمواطنين ملن هم اصغر من  15سنه.
(تجديد بطاقة هوية( للمواطنين ملن هم اكبر من  15سنه .
(1-6استبدال بطاقة الهوية بدل فاقد( للمواطنين ملن هم اصغر من  15سنه.
( 1-7استبدال بطاقة الهوية بدل فاقد( للمواطنين ملن هم اكبر من  15سنه....

193
194
195
196
197
198

 - 2بطاقة هوية ملواطني دول مجلس التعاون
(بطاقة هوية جديدة( للمواطني دول مجلس التعاون ملن هم اكبر من  15سنه.
(بطاقة هوية جديدة( للمواطني دول مجلس التعاون ملن هم اصغر من  15سنه
(تجديد بطاقة هوية( للمواطني دول مجلس التعاون ملن هم اصغر من  15سنه
(تجديد بطاقة هوية( للمواطني دول مجلس التعاون ملن هم اكبر من  15سنه .
بطاقة هوية جديدة او تجديد (للمواطني دول مجلس التعاون ) من ابناء
املواطنات ( كافة االعمار) .
(استبدال بطاقة الهوية بدل فاقد( للمواطني دول مجلس التعاون من ابناء
املواطنات ( كافة االعمار)
(استبدال بطاقة الهوية بدل فاقد( للمواطني دول مجلس التعاون ملن هم اصغر
من  15سنه....
استبدال بطاقة الهوية بدل فاقد ( ملواطني دول مجلس التعاون ملن هم اكبر من

Tel: 067030333

199
200
201
202
203
204
205
206
Fax: 067030398

190

 15سنة )

 - 3بطاقة هوية للوافدين
(بطاقة هوية جديدة( للوافدين ملن هم اصغرمن  15سنة
(بطاقة هوية جديدة( للمواطنين ملن هم اكبرمن  15سنة
)تجديد بطاقة هوية ) للوافدين ملن هم اكبرمن  15سنة
( تجديد بطاقة الهوية( للوافدين ملن هم اصغر من  15سنة.
( استبدال بطاقة الهوية بدل فاقد ) للوافدين ملن هم اكبرمن  15سنة
( استبدال بطاقة الهوية بدل فاقد ) للوافدين ملن هم اصغرمن  15سنة
بطاقة هوية ملولود جديد في الدولة

Tel: 067030333

207
208
209
210
211
212
213
214

Fax: 067030398
191

Fax: 067030398

Tel: 067030333
192

( بطاقة هوية جديدة ( للمواطنين لمن هم أكبر من  15سنة

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به بطاقة هوية جديدة لمواطني دولة االمارات العربية المتحدة لمن ليس لهم هوية سابقا أو لم يتم تسجيلهم من
قبل في هيئة االمارات للهوية
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

فرعية
•
•
•
•

ال يوجد

محدودية الخدمة

جواز السفر االصلي ساري المفعول
خالصة القيد األصلية
شهادة الضمان االجتماعي في حالة حصوله على الضمان االجتماعي
تقرير طبي ومعتمد من الجهة المختصة وصورة شخصية بخلفية بيضاء ) (4,5 *3,5سم في حالة الشخص من فئة
كبار السن او المريض سريريا
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605
 140درهم لمدة  5سنوات
 240درهم لمدة  10سنوات
 40درهم في حالة حصول
المتعامل على ضمان اجتماعي

30

رسوم املركز

والمرضى مع تقرير معتمد
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه إلى هيئة االمارات للهوية
الجراء عملية البصمة

Tel: 067030333

الخطوة الثالثة
اصدار رسالة نصية تفيد باصدار
البطاقة من بريد االمارات

Fax: 067030398
193

(بطاقة هوية جديدة( للمواطنين لمن هم اصغر من  15سنه

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد بطاقة هوية جديدة لمواطني دولة االمارات العربية المتحدة لمن هم أصغر من  15سنة لمن ليس لهم هوية سابقا
او لم يتم تسجيلهم من قبل في هيئة االمارات للهوية.
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

فرعية
•
•

محدودية الخدمة

صورة شخصية خلفية بيضاء
شهادة الميالد األصلية أو جواز األب األصلي أو
هوية األب األصلية

•
•
•

ال يوجد
الجواز االصلي
خالصة القيد االصلية مضاف فيها المولود في
حالة طباعة بطاقة الهوية للمولود
رقم هوية االب او رقم هوية األم

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

رسوم إتحادية

رسوم الخدمة

ساعات العمل

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605
 140درهم  5سنوات
 240درهم 10سنوات
 40درهم في حالة حصول
المتعامل على ضمان اجتماعي
والمرضى مع تقرير معتمد

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

30

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
تلقي رسالة نصية بجاهزية الطلب واستالمها من
بريد االمارات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
194

إسم الخدمة

تجديد بطاقة الهوية )للمواطنين لمن هم اصغر من  15سنه(

وصف الخدمة

يقصد بها تجديد بطاقة الهوية للمواطنين لمن هم اصغر من  15سنة بعد انتهاءها بحد اقصى شهر من انتهاءها.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة







الجواز االصلي
رقم هوية االب او رقم هوية االم
خالصة القيد األصلية




بطاقة الهوية األصلية أو صورة منها األمامية والخلفية او عبر رسالة نصية
من مراكز الخدمة
صورة شخصية خلفية بيضاء
شهادة الميالد األصلية أو جواز األب األصلي أو هوية االب االصلي
شهادة الضمان االجتماعي في حالة حصول المتعامل على الضمان االجتماعي

او تقرير طبي

قنوات تقديم
الخدمة

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة

ساعات العمل

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605
 140درهم  5سنوات
 240درهم  10سنوات
 40درهم في حالة حصول المتعامل
على ضمان اجتماعي والمرضى مع
تقرير معتمد

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

30

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
تلقي رسالة نصية بجاهزية الطلب واستالمها من بريد االمارات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
195

إسم الخدمة

(تجديد بطاقة الهوية( للمواطنين لمن هم اكبر من  15سنه

وصف الخدمة

يقصد به تجديد بطاقة الهوية للمواطنين لمن هم أكبر من  15سنة بعد انتهائها بحد اقصى شهر من انتهائها.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة







الجواز االصلي
خالصة القيد األصلية
بطاقة الهوية األصلية أو صورة منها األمامية والخلفية او عبر رسالة نصية من مراكز الخدمة
شهادة الضمان االجتماعي متضمنه اسم الشخص المعني في حالة حصوله على الضمان االجتماعي
تقرير طبي حديث ومعتمد من الجهة المعنية لكبار السن والمقعدون سريريا وذوو االحتياجات الخاصة
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605
140درهم 5سنوات
240درهم لمدة 10سنوات
 40درهم حالة حصول المتعامل
على ضمان اجتماعي والمرضى

30

رسوم املركز

مع تقرير معتمد
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
تلقي رسالة نصية بجاهزية الطلب واستالمها من بريد االمارات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
196

(استبدال بطاقة الهوية بدل فاقد( للمواطنين لمن هم اصغر من  15سنه

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به استبدال بطاقة الهوية للمواطنين لمن هم أصغر من  15سنة في حالة ضياع البطاقة أو تغيير البيانات(الصورة
او االسم او الجنسية ) فيها بشرط عدم انتهاء البطاقة.
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد
فرعية

هيكلية الخدمة

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة








ال يوجد

محدودية الخدمة

جواز سفر االصلي
رقم هوية االب او رقم هوية االم
الهوية االصلية او صورة االمامية والخلفية او عبر رسالة نصية من مراكز الخدمة
خالصة القيد األصلية
هوية االب االصلية أو جواز األب االصلية او شهادة الميالد االصلية
صورة شخصية بحجم ) (4,5*3,5سم بخلفية بيضاء
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

340

30

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه إلى هيئة االمارات للهوية
الجراء عملية البصمة

Tel: 067030333

الخطوة الثالثة
اصدار رسالة نصية تفيد باصدار
البطاقة من بريد االمارات

Fax: 067030398
197

استبدال بطاقة الهوية بدل فاقد) للمواطنين لمن هم اكبر من  15سنه(

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به استبدال بطاقة الهوية للمواطنين لمن هم اكبر من  15سنة في حالة ضياع البطاقة او تغيير البيانات فيها
بشرط ان تكون سارية عن  6اشهر
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

تكميلية



ال يوجد

محدودية الخدمة

الجواز االصلي
خالصة القيد األصلية
الهوية االصلية او صورة االمامية والخلفية
او عبر رسالة نصية من مراكز الخدمة



الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

340

30

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه إلى هيئة االمارات للهوية
الجراء عملية البصمة

Tel: 067030333

الخطوة الثالثة
اصدار رسالة نصية تفيد باصدار
البطاقة من بريد االمارات

Fax: 067030398
198

Fax: 067030398

Tel: 067030333
199

إسم الخدمة

بطاقة هوية جديدة )لمواطني دول مجلس التعاون لمن هم اصغر من  15سنة(

وصف الخدمة

يقصد به بطاقة هوية جديدة لمواطني دول مجلس التعاون لمن هم اصغر من  15سنه لمن ليس لهم هوية سابقا.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة





الجواز االصلي
هوية االب الخليجية االصلية او هوية
االم االصلية الخليجية
الرقم الموحد من إدارة الجنسية
واالقامة






صورة شخصية خلفية بيضاء
شهادة الميالد األصلية أو جواز األب األصلي أو هوية االب
االماراتية األصلية
استمرارية دراسة للطالب
عقد العمل االصلي لقطاع الخاص او رخصة تجارية باسم االب
او شهادة عمل صادرة من مؤسسة حكومية لالطفال

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

140

30

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
تلقي رسالة نصية بجاهزية الطلب واستالمها من بريد االمارات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
200

إسم الخدمة

بطاقة هوية جديدة)

وصف الخدمة

لمواطني دول مجلس التعاون لمن هم اكبر من  15سنه)

يقصد به بطاقة هوية جديدة لمواطني دول مجلس التعاون لمن ليس لهم هوية سابقا.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

•
•
•
•
•
•

الجواز االصلي
هوية االب الخليجية االصلية او هوية االم الخلجية االصلية لمن هم اصغر عن 19سنة
هوية مقدم الطلب الخليجية االصلية لمن هم اكبر من 19سنة
الرقم الموحد من إدارة الجنسية واالقامة
استمرارية دراسة للطالب
اذا كان الشخص يعمل في الجهة الحكومية يجب ان يحضر شهادة عمل صادرة من الجهة التي يعمل بهامع
بطاقه العمل او البطاقه العسكريه واذا كان يعمل في القطاع الخاص فيجب احضار عقد العمل مصدق من
وزارة العمل او رخصة تجارية باسم مقدم الطلب
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

140

30

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه إلى هيئة االمارات للهوية
الجراء عملية البصمة

Tel: 067030333

الخطوة الثالثة
اصدار رسالة نصية تفيد باصدار
البطاقة من بريد االمارات

Fax: 067030398
201

إسم الخدمة

تجديد بطاقة الهوية (لمواطني دول مجلس التعاون لمن هم اصغر من  15سنه)

وصف الخدمة

يقصد به تجديد بطاقة الهوية لمواطني دول مجلس التعاون لمن هم اصغر من  15سنة عند انتهائها.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد– املوارد التقنية

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

•
•
•
•
•
•
•
•

الجواز االصلي
هوية االب الخليجية االصلية او هوية االم االصلية الخليجية
هوية مقدم الطلب االصلية او صورة من االمام والخلف(او عبر رسالة نصية من مراكز الخدمة)
الرقم الموحد من إدارة الجنسية واالقامة
صورة شخصية خلفية بيضاء -
شهادة الميالد األصلية أو جواز األب األصلي أو هوية االب االماراتية األصلية
استمرارية دراسة للطالب
عقد العمل االصلي لقطاع الخاص او رخصة تجارية باسم االب او شهادة عمل صادرة من مؤسسة حكومية لالطفال
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
140

30

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
تلقي رسالة نصية بجاهزية الطلب واستالمها من بريد االمارات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
202

تجديد بطاقة الهوية) لمواطني دول مجلس التعاون لمن هم اكبر من  15سنه(

إسم الخدمة
وصف الخدمة

يتم تجديد بطاقة الهوية لمواطني دول مجلس التعاون لمن هم اكبر من  15سنة عند انتهاءها.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد– املوارد التقنية

املستندات
املطلوبة

•
•
•
•

قنوات تقديم
الخدمة

•
•

الجواز االصلي
هوية االب الخليجية االصلية او هوية االم الخلجية
االصلية لمن هم اصغر عن 19سنة
هوية مقدم الطلب الخليجية االصلية لمن هم اكبر
من 19سنة
الرقم الموحد من إدارة الجنسية واالقامة

استمرارية دراسة للطالب
واذا كان الشخص يعمل في الجهة الحكومية يجب ان يحضر
شهادة عمل صادرة من الجهة التي يعمل بها واذا كان يعمل في
القطاع الخاص فيجب احضار عقد العمل مصدق من وزارة
العمل او رخصة تجارية باسم مقدم الطلب الهوية االصلية او
صورة (االمامية والخلفية ) او (عبر رسالة نصية من مراكز
الخدمة)

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

140

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

30

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

تلقي رسالة نصية بجاهزية الطلب واستالمها من بريد االمارات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
203

إسم الخدمة

بطاقة هوية جديدة او تجديد (لمواطني دول مجلس التعاون من أبناء المواطنات ( كافة االعمار(

وصف الخدمة

يقصد به إصدار هوية أو تجديدها لمواطني دول مجلس التعاون.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة









الجواز االصلي
اصل خالصة القيد االم المواطنة
اصل جواز سفر االم المواطنه

شهادة الميالد االصلية
الهوية االماراتية في حالة التجديد
صورة خلفية بيضاء لمن هم اصغر من 15سنة(او عبر رسالة نصية من مراكز الخدمة)
الرقم الموحد من إدارة الجنسية واالقامة.
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

140

30

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه إلى هيئة االمارات
للهوية الجراء عملية البصمة

Tel: 067030333

الخطوة الثالثة
اصدار رسالة نصية تفيد باصدار
البطاقة من بريد االمارات

Fax: 067030398
204

إسم الخدمة

استبدال بطاقة الهوية بدل فاقد)

لمواطني دول مجلس التعاون من أبناء المواطنات ( كافة االعمار )

وصف الخدمة

يقصد به أنه في حالة ضياع بطاقة تتم طباعة طلب إستبدال (بدل فاقد )

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

•
•
•
•
•
•
•

الجواز االصلي
اصل خالصة القيد االم المواطنة
اصل جواز سفر االم المواطنه

شهادة الميالد االصلية
الهوية االماراتية او صورة (االمامية والخلفية)او عبر رسالة نصية من مراكز الخدمة (
صورة بيضاء خلفية بيضاء لمن هم اصغر من 15سنة
الرقم الموحد من إدارة الجنسية واالقامة
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

340

30

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه إلى هيئة االمارات
للهوية الجراء عملية البصمة

Tel: 067030333

الخطوة الثالثة
اصدار رسالة نصية تفيد باصدار
البطاقة من بريد االمارات

Fax: 067030398
205

إسم الخدمة

استبدال بطاقة الهوية بدل فاقد) لمواطني دول مجلس التعاون لمن هم أصغر من  15سنه(

وصف الخدمة

يقصد به استبدال بطاقة الهوية لمواطني دول مجلس التعاون لمن هم أصغر من  15سنة في حالة ضياع البطاقة او تغيير البيانات
فيها بشرط عدم انتهاء البطاقة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة







الجواز االصلي
هوية االب الخليجية االصلية او هوية االم االصلية الخليجية
الهوية االصلية او صورة (االمامية والخلفية )او عبر رسالة نصية من مراكز الخدمة)
الرقم الموحد من إدارة الجنسية واالقامة
صورة شخصية خلفية بيضاء





قنوات تقديم
الخدمة

شهادة الميالد األصلية أو جواز األب األصلي أو هوية االب االماراتية األصلية
استمرارية دراسة للطالب
عقد العمل االصلي للقطاع الخاص او رخصة تجارية باسم االب او شهادة عمل صادرة من مؤسسة حكومية لالطفال
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605
340

30

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

تلقي رسالة نصية بجاهزية الطلب واستالمها من بريد االمارات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
206

استبدال بطاقة الهوية بدل فاقد ) لمواطني دول مجلس التعاون لمن هم أكبر من  15سنة )

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به استبدال بطاقة الهوية لمواطني دول مجلس التعاون لمن هم اكبر من  15سنة في حالة ضياع البطاقة او تغيير
البيانات فيها بشرط عدم انتهاء البطاقة.
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد
فرعية

هيكلية الخدمة


املستندات
املطلوبة




قنوات تقديم
الخدمة

محدودية الخدمة


الجواز االصلي
هوية االب الخليجية االصلية او هوية
االم الخيلجية االصلية لمن هم اصغر عن
19سنة
هوية مقدم الطلب الخليجية االصلية لمن
هم اكبر من 19سنة
الرقم الموحد من إدارة الجنسية واالقامة



ال يوجد

استمرارية دراسة للطالب
واذا كان الشخص يعمل في جهة حكومية يجب ان
يحضر شهادة عمل صادرة من الجهة التي يعمل بها
واذاكان يعمل في القطاع الخاص فيجب احضار عقد
العمل مصدق من وزارة العمل او رخصة تجارية باسم
مقدم الطلب الهوية االصلية او صورة (االمامية
والخلفية )او عبر رسالة نصية من مراكز الخدمة).

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

340

30

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه إلى هيئة االمارات للهوية
الجراء عملية البصمة

Tel: 067030333

الخطوة الثالثة
اصدار رسالة نصية تفيد باصدار
البطاقة من بريد االمارات

Fax: 067030398
207

Fax: 067030398

Tel: 067030333
208

إسم الخدمة

بطاقة هوية جديدة ) للوافدين لمن هم اصغر من  15سنه)

وصف الخدمة

يقصد به بطاقة هوية جديدة للوافدين لمن هم اصغر من  15سنه لمن ليس لهم هوية سابقا.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

•
•
•
•

الجواز االصلي
التأشيرة األصلية أو االقامة المطبوعة على الجواز األصلي
صورة شخصية خلفية بيضاء
شهادة الميالد األصلية أو جواز األب األصلي أو هوية األب األصلية
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605
لمدة سنة  170درهم

رسوم إتحادية

رسوم الخدمة

30

رسوم املركز

لمدة سنتان  270درهم
لمدة  3سنوات 370درهم

ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
تلقي رسالة نصية بجاهزية
الطلب واستالمها من بريد
االمارات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
209

إسم الخدمة

بطاقة هوية جديدة ( للوافدين لمن هم اكبر من  15سنه)

وصف الخدمة

يقصد به بطاقة هوية جديدة للوافدين لمن هم أكبر من  15سنة لمن ليس لهم هوية سابقا.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

•
•

الجواز االصلي
التأشيرة األصلية أو االقامة المطبوعة على الجواز األصلي
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605
لمدة سنة  170درهم
لمدة سنتان  270درهم
لمدة  3سنوات  370درهم

30

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه إلى هيئة االمارات
للهوية الجراء عملية البصمة

Tel: 067030333

الخطوة الثالثة
اصدار رسالة نصية تفيد باصدار
البطاقة من بريد االمارات

Fax: 067030398
210

إسم الخدمة

)تجديد بطاقة الهوية( للوافدين لمن هم اكبر من  15سنة

وصف الخدمة

يقصد به تجديد بطاقة الهوية للوافدين لمن هم اكبر من  15سنة بعد انتهائها بحد اقصى شهر من انتهاءها.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

•
•
•

الجواز االصلي
التأشيرة األصلية أو االقامة المطبوعة على الجواز األصلي
بطاقة الهوية األصلية أو صورة منها األمامية والخلفية )او عبر رسالة نصية من مراكز الخدمة)
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605
مدة سنة  170درهم
مدة سنتان  270درهم
مدة  3سنوات  370درهم

30

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى

.

طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
تلقي رسالة نصية بجاهزية
الطلب واستالمها من بريد
االمارات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
211

إسم الخدمة

تجديد بطاقة الهوية للوافدين ) لمن هم اصغر من  15سنة )

وصف الخدمة

يقصد به تجديد بطاقة الهوية للوافدين لمن هم اصغر من  15سنه بعد انتهائها بحد اقصى شهر من انتهائها.

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

•
•
•
•

الجواز االصلي
التأشيرة األصلية أو االقامة المطبوعة على الجواز األصلي بطاقة الهوية األصلية أو صورة منها (األمامية
والخلفية )او عبر رسالة نصية من مراكز الخدمة (
هوية االب االصلية او جواز االب االصلي او شهادة الميالد االصلية
صورة شخصية خلفية بيضاء
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605
لمدة سنة  170درهم
لمدة سنتان  270درهم
لمدة  3سنوات  370درهم

30

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
تلقي رسالة نصية بجاهزية
الطلب واستالمها من بريد
االمارات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
212

(استبدال بطاقة الهوية بدل فاقد( للوافدين لمن هم اكبر من  15سنه

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به استبدال بطاقة الهوية للوافدين لمن هم اكبر من  15سنه في حالة ضياع البطاقة او تغيير البيانات فيها بحيث
تكون صالحة الكثر من  6اشهر
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد
تكميلية

هيكلية الخدمة




املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

الجواز االصلي
االقامة المطبوعة على الجواز األصلي
الهوية األصلية أو صورة منها(األمامية والخلفية )او عبر رسالة نصية من مراكز الخدمة )

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

30

رسوم املركز

 370درهم

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه إلى هيئة االمارات
للهوية الجراء عملية البصمة

Tel: 067030333

الخطوة الثالثة
اصدار رسالة نصية تفيد باصدار
البطاقة من بريد االمارات

Fax: 067030398
213

استبدال بطاقة الهوية بدل فاقد (للوافدين لمن هم اصغر

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به استبدال بطاقة الهوية للوافدين لمن هم اصغر من  15سنه في حالة ضياع البطاقة او تغيير البيانات فيها
بشرط عدم انتهاء البطاقة.
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

من  15سنه )

تكميلية






ال يوجد

محدودية الخدمة

الجواز االصلي
االقامة المطبوعة على الجواز األصلي
الهوية األصلية أو صورة منها(األمامية والخلفية )او عبر رسالة نصية من مراكز الخدمة)
هوية االب االصلية او جواز االب االصلي او شهادة الميالد االصلية
صورة شخصية خلفية بيضاء
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

 370درهم

30

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
تلقي رسالة نصية بجاهزية
الطلب واستالمها من بريد
االمارات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
214

إسم الخدمة

بطاقة هوية لمولود جديد في الدولة

وصف الخدمة

يقصد به اصدار بطاقة هوية للمواليد الجدد في الدولة بعد إصدار جواز السفر لهم خالل  4شهور لتفادي اي غرامات مترتبة
على المدة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد






املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

الجواز االصلي
جواز االب االصلي
شهادة الميالد االصلية
صورة شخصية خلفية بيضاء

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605
لمدة سنة  170درهم
لمدة سنتان  270درهم
لمدة  3سنوات  370درهم

30

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
تلقي رسالة نصية بجاهزية
الطلب واستالمها من بريد
االمارات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
215

 -1لياقة صحية لفئة وافد

Fax: 067030398

Tel: 067030333
216

الفه ـ ـ ـ ــرس
م

رقم
الصفحة

اسم الخدمة
خدمات وزارة الصحة

لياقة صحية لفئة وافد
لياقة صحية لفئة وافد  /جديد ( للشركات واملؤسسات القطاع
الخاص )تشمل فحص الدم
للشركات ( فئة املطاعم لياقة صحية لفئة وافد  /جديد تشمل فحص الدم
ومراكزالتجميل )
لياقة صحية لفئة وافد  /جديد ( عمال الفئة املساعدة  -الخدم  -مربي
االطفال على كفالة شخصية او كفالة مواطن ) تشمل فحص الدم
لياقة صحية لفئة وافد  /جديد ( كفالة شخصية ) الزوجة واالبناء
اكبرمن  18عام تشمل فحص الدم
لياقة صحية لفئة وافد  /تجديد ( للشركات واملؤسسات القطاع
الخاص ) تشمل فحص الدم

Tel: 067030333

219
220
221
222
223

Fax: 067030398
217

اسم الخدمة

م

رقم
الصفحة

لياقة صحية لفئة وافد  /تجديد ( للشركات واملؤسسات القطاع الخاص ) (
فئة املطاعم ومراكزالتجميل ) تشمل فحص الدم
لياقة صحية لفئة وافد  /تجديد ( عمال الفئة املساعدة  -الخدم  -مربي
االطفال على كفالة شخصية او كفالة مواطن ) تشمل فحص الدم
لياقة صحية لفئة وافد  /تجديد ( كفالة شخصية ) الزوجة واالبناء اكبرمن
 18عام تشمل فحص الدم
البطاقات الصحية

227

بطاقة صحية لفئة وافد /تجديد ( املؤسسات والشركات القطاع الخاص )
بطاقة صحية لفئة وافد  /تجديد ( الكفالة الشخصية الزوجة واالبناء )
بطاقة صحية لفئة مواطن من شهرالى  10سنوات
بطاقة صحية لفئة مواطن اكبر عن  18سنة
بطاقة صحية ملواطني مجلس التعاون من 10سنوات الى  18سنة
بطاقة صحية ملواطني مجلس التعاون اكبرعن  18سنة

228
229
230
231
232
233

Tel: 067030333

224
225
226

Fax: 067030398
218

لياقة صحية لفئة وافد  /جديد ( للشركات والمؤسسات القطاع الخاص )
تشمل فحص الدم

إسم الخدمة
وصف الخدمة

استمارة فحص طبي لفئة وافد جديد على الشركة يتم تقديمها للمستشفى الجراء الفحوصات الالزمة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة جواز السفر ()1
صورة التاشيرة ()1
صور شخصية خلفية بيضاء ()3
صورة عن بطاقة الهوية او فورم طلب استمارة طباعة الهوية
صورة الرخصة التجارية ()1
كشف العاملين بالمنشأة اذا كان عدد العمال اقل من 10
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

260

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة الفحص الطبي بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
219

لياقة صحية لفئة وافد  /جديد تشمل فحص الدم للشركات ( فئة المطاعم ومراكز التجميل )

إسم الخدمة
وصف الخدمة

استمارة فحص طبي لوافد جديد على الشركة (فئة المطاعم ومراكز التجميل ) يتم تقديمها للمستشفى الجراء الفحوصات
الالزمة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز السفر ()1
صورة التاشيرة ()1
صور شخصية خلفية بيضاء عدد ()3
صورة عن بطاقة الهوية او فورم طلب استمارة طباعة الهوية
صورة الرخصة التجارية ()1
كشف العاملين بالمنشأة اذا كان عدد العمال اقل من 10
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

310

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة الفحص الطبي بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
220

إسم الخدمة
وصف الخدمة

لياقة صحية لفئة وافد  /جديد ( عمال الفئة المساعدة  -الخدم  -مربي االطفال على كفالة شخصية
او كفالة مواطن ) تشمل فحص الدم
استمارة فحص طبي مع استمارة بطاقة صحية لفئة وافد جديد على كفالة شخصية او مواطن (عمال فئة المساعدة (الخدم
ومربي األطفال ) يتم تقديمها للمستشفى الجراء الفحوصات الالزمة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد– املوارد التقنية

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة جواز السفر ()1
صورة التاشيرة ()1
صورة شخصية خلفية بيضاء عدد ()3
صورة عن بطاقة الهوية او فورم طلب استمارة طباعة الهوية
صورة جواز سفر الكفيل مع االقامة ()1

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

360

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة الفحص الطبي بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
221

إسم الخدمة

لياقة صحية لفئة وافد  /جديد ( كفالة شخصية ) الزوجة واالبناء اكبر من  18عام
تشمل فحص الدم

وصف الخدمة

استمارة فحص طبي لفئة وافد جديد على كفالة شخصية و يتم تقديمها للمستشفى الجراء الفحوصات الالزمة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد– املوارد التقنية

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة عن بطاقة الهوية او فورم طلب استمارة طباعة
الهوية
صورة عن عقد االيجار مصدق
صورة عن جواز سفر الكفيل مع االقامة ()1

صورة جواز السفر ()1
صورة التاشيرة ()1
صور شخصية خلفية بيضاء عدد ()3

-

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

رسوم املركز

260

35

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae
www.facebook.com/TwasolAjm

twitter.com/TwasolAjman
instagram.com/TwasolAjman
instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة الفحص الطبي بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
222

لياقة صحية لفئة وافد  /تجديد ( للشركات والمؤسسات القطاع الخاص )
تشمل فحص الدم

إسم الخدمة
وصف الخدمة

استمارة فحص طبي لفئة وافد (تجديد) على كفالة الشركات و يتم تقديمها للمستشفى الجراء الفحوصات الالزمة لتجديد
االقامة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

-

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز السفر مع صورة االقامة ()1
صور شخصية خلفية بيضاء عدد ()3
صورة عن بطاقة الهوية او فورم طلب استمارة طباعة الهوية
صورة الرخصة التجارية ()1
كشف العاملين بالمنشأة اذا كان عدد العمال اقل من 10
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

260

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة الفحص الطبي بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
223

إسم الخدمة

لياقة صحية لفئة وافد  /تجديد ( للشركات والمؤسسات القطاع الخاص ) ( فئة المطاعم ومراكز
التجميل ) تشمل فحص الدم

وصف الخدمة

استمارة فحص طبي لفئة وافد (تجديد) على كفالة الشركات (فئة المطاعم ومراكز التجميل ) و يتم تقديمها للمستشفى الجراء
الفحوصات الالزمة لتجديد االقامة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

-

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز السفر مع االقامة ()1
صور شخصية خلفية بيضاء ()3
صورة عن بطاقة الهوية او فورم طلب استمارة طباعة الهوية ()1
صورة الرخصة التجارية ()1
كشف العاملين بالمنشأة اذا كان عدد العمال  10او اقل .
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

260

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة الفحص الطبي بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
224

إسم الخدمة

لياقة صحية لفئة وافد  /تجديد ( عمال الفئة المساعدة  -الخدم  -مربي االطفال على كفالة شخصية
او كفالة مواطن ) تشمل فحص الدم

وصف الخدمة

استمارة فحص طبي لفئة وافد (تجديد) على كفالة شخصية اوكفالة مواطن و يتم تقديمها للمستشفى الجراء الفحوصات
الالزمة لتجديد االقامة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة جواز السفر مع صورة االقامة ()1

-

صور شخصية خلفية بيضاء عدد ()3

-

صورة عن بطاقة الهوية أو فورم طلب استمارة طباعة الهوية ()1

-

صورة جواز سفر الكفيل ()1
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

310

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة الفحص الطبي بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
225

إسم الخدمة

لياقة صحية لفئة وافد  /تجديد ( كفالة شخصية )
الزوجة واالبناء اكبر من  18عام تشمل فحص الدم

وصف الخدمة

استمارة فحص طبي لفئة وافد (تجديد) على كفالة شخصية و يتم تقديمها للمستشفى الجراء الفحوصات الالزمة لتجديد االقامة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

-

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز السفر مع االقامة ()1
صور شخصية خلفية بيضاء ()3
صورة عن بطاقة الهوية او فورم طلب استمارة طباعة الهوية ()1
صورة من عقد االيجار مصدق
صورة من جواز سفر الكفيل مع االقامة ()1
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

260

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة الفحص الطبي بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
226

 -1البطاقات الصحية

Fax: 067030398

Tel: 067030333
227

بطاقة صحية لفئة وافد /تجديد ( المؤسسات والشركات القطاع

إسم الخدمة
وصف الخدمة

الخاص )

استمارة لتجديد بطاقة صحية لفئة وافد (تجديد) على كفالة شركات و يتم تقديمها للمستشفى لتجديد البطاقة الصحية

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

-

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز السفر مع االقامة ()1
صورة شخصية خلفية بيضاء ()2
صورة عن الرخصة التجارية ()1
صورة عن طلب استمارة الهوية ()1
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

510

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة البطاقة الصحية بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
228

بطاقة صحية لفئة وافد  /تجديد ( الكفالة الشخصية الزوجة واالبناء

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

استمارة لتجديد بطاقة صحية لفئة وافد (تجديد) على كفالة شخصية و يتم تقديمها للمستشفى لتجديد البطاقة
الصحية
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

فرعية
-

قنوات تقديم
الخدمة

)

ال يوجد

محدودية الخدمة

صورة جواز السفر مع االقامة ()1
صورة شخصية خلفية بيضاء ()2
صورة من جواز سفر الكفيل مع االقامة()1
صورة من طلب استمارة الهوية ()1
صورة من عقد االيجار مصدق
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

510

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة البطاقة الصحية بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
229

إسم الخدمة

بطاقة صحية لفئة مواطن من شهر الى  10سنوات

وصف الخدمة

استمارة بطاقة صحية لفئة مواطن و يتم تقديمها للمستشفى الصدار البطاقة الصحية

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

-

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز السفر
صورة جواز االب
صورة عن طلب استمارة الهوية ()1
صورة شخصية ()2
شهادة الميالد اذا كان مولود جديد
صورة من خالصة القيد
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

45

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة البطاقة الصحية
بمركز تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
230

إسم الخدمة

بطاقة صحية لفئة مواطن اكبر عن  18سنة

وصف الخدمة

استمارة بطاقة صحية لفئة مواطن أكبر من  18سنة و يتم تقديمها للمستشفى الصدار البطاقة الصحية

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

-

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز السفر
صورة من عن طلب استمارة الهوية
صورة شخصية ()2
صورة من خالصه القيد
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

110

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة البطاقة الصحية بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
231

إسم الخدمة

بطاقة صحية لمواطني مجلس التعاون من شهر الى  10سنوات

وصف الخدمة

استمارة بطاقة صحية لمواطني مجلس التعاون من شهر الى  10سنوات و يتم تقديمها للمستشفى الصدار البطاقة
الصحية
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد

نوع الخدمة
هيكلية الخدمة
املستندات
املطلوبة

فرعية
-

قنوات تقديم
الخدمة

ال يوجد

محدودية الخدمة

صورة جواز السفر
صورة جواز االب
صورة من الهوية
صورة عن شهادة الميالد
اثبات سكن ( عقد ايجار او ملكية بيت )
صورة شخصية ()2
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

45

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة البطاقة الصحية بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
232

بطاقة صحية لمواطني مجلس التعاون من 10سنوات الى  18سنة

إسم الخدمة
وصف الخدمة

استمارة بطاقة صحية لمواطني مجلس التعاون من شهر الى  10سنوات و يتم تقديمها للمستشفى
الصدار البطاقة الصحية

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

-

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز السفر
صورة جواز االب
صورة من الهوية
صورة عن شهادة الميالد
اثبات سكن ( عقد ايجار او ملكية بيت)
صورة شخصية ()2
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

45

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة الفحص الطبي بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
233

إسم الخدمة

بطاقة صحية لمواطني مجلس التعاون اكبر عن  18سنة

وصف الخدمة

استمارة بطاقة صحية لمواطني مجلس التعاون أكبر من  18سنة و يتم تقديمها للمستشفى الصدار البطاقة الصحية

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

-

صورة جواز السفر
صورة من الهوية
اثبات سكن ( عقد ايجار او ملكية بيت)
صورة شخصية ()2
شهادة استمرارية دراسة
شهادة لمن يهم االمر
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم الخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

ساعات العمل

إنجازالخدمة

110

35

رسوم املركز
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة الفحص الطبي بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Fax: 067030398

Tel: 067030333
234

خدمات وزارة
الموارد البشرية
والتوطين

خدمات إدارة
الجنسية وشؤون
االجانب

خدمات هيئة
االمارات للهوية

خدمات
وزارة الصحة

خدمات الدائرة
االقتصادية

Fax: 067030398

Tel: 067030333
235

الفهرس
اسم الخدمة

م

تعريف الباقة
11
12
13
14
15
16

باقة استقدام عامل من خارج الدولة
اجراءات استقدام عامل من خارج الدولة
طلب حصةمنشاة ( اقل من  50عامل )
رسالة عرض عمل جديد
اشعاراملوافقة امليدئية لتصريح عمل املدفوع مسبقا
دفع رسوم اشعاراملوافقةاملبدئية لتصريح عمل
اذونات الدخول عمل قطاع خاص ( نظام الفوري )

Tel: 067030333

رقم
الصفحة
6
14
15
16
17
18
19
20

Fax: 067030398
236

تعريف الباقة
عمالئنا الكرام ،،
يتقدم مركزتواصل لخدمات رجال االعمال ( عجمان ) بتقديم باقة تحوى مجموعة من الخدمات
مقدمة لكافة الشركات واملؤسسات واالفراد بدولة االمارات العربية املتحدة و تشمل الباقة الخدمات
االتية-:
 -1باقة استقدام عامل من خارج الدولة
 -2باقة اجراءات تثبيت اقامة عامل داخل الدولة ( اقامة جديدة )
عند استخدام الباقة االولى أو الثانية يحصل املتعامل على احدى الخدمات املجانية من اصل 3
خدمات  ،وعند استخدام الباقة االولى والثانية معا يحصل املتعامل على  3خدمات مجانية .
 -1كشف عمال
 -2كشف مالك
 -3بيانات عامل
آلية التنفيذ  :بعد االنتهاء من طباعة الباقة كاملة يحضر العميل الفواتيرالتي تثبت اجراءات
انتهاءه من الباقة ليتم منحه الخدمة .

Fax: 067030398

Tel: 067030333
237

Fax: 067030398

Tel: 067030333
238

خدمة استقدام عامل خارج الدولة
التاكد من وجود رخصة سارية والمنشاة
ليس عليها اي غرامات وذلك عبر :
 -1الموقع االلكتروني
info@twasolajman.ae
 -2االتصال الهاتفي
067030333
 -3الحضور الشخصي
 ( -4مركز تواصل لخدمات رجال
االعمال ) عجمان
• طباعة حصة منشاة

االجراء
االول ()1

• طباعة رسالة عرض عمل

االجراء
الثاني ()2

• طباعة اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح عمل  -مدفوع مسبقا

• دفع رسوم اشعاراملوافقة املبدئية لتصريح العمل
• اذن دخول عمل قطاع خاص (نظام الفوري )

الحصول على

االجراء
الثالث ()3
االجراء
الرابع ()4

االجراء
الخامس ()5

المخرج

تاشيرة عمل

Fax: 067030398

Tel: 067030333
239

إسم الخدمة

طلب حصة منشأة (أقل من  50عامل )

وصف الخدمة

طلب يتم تقديمه في حال رغبة صاحب العمل باستقدام عمال ويحدد فيه المهنة وفقا لنشاط
الرخصة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد








املستندات
املطلوبة

صورة من الرخصة التجارية .
صورة من بطاقة اعتماد التواقيع .
صورة من عقد االيجار مصدق من دائرة التنمية االقتصادية ومن هيئة الكهرباء والماء
فاتورة الكهرباء او تصريح مولد الكهرباء المؤقت.
خريطة الموقع.
كشف المركبات بعدد المركبات من ادارة المرور في حال طلب مهنة سائق .
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

قنوات تقديم
الخدمة

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 303درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع االلكتروني
www.mohre.gov.ae

Fax: 067030398

Tel: 067030333
240

طباعة عرض عمل جديد

إسم الخدمة

هو مستند ينظم عالقة صاحب العمل بالعامل ويدون فيه تفاصيل عقد العمل من الراتب االساسي
والبدالت ونوع العقد .. ،الخ .

وصف الخدمة
نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

 صورة جواز السفر للعامل.
 بطاقة التوقيع االلكتروني االصلي
 صورة من بطاقة اعتماد التوقيع للمنشأة.

املستندات
املطلوبة

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

قنوات تقديم
الخدمة

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
توقيع العامل او بصمة العامل على الطلب حسب المستوى المهاري

Fax: 067030398

Tel: 067030333
241

اشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل – المدفوع مسبقا

إسم الخدمة

استمارة طلب تصريح عامل تقدمها المنشأة التي ترغب باستقدام عامل بعد حصوله على
موافقة الحصة االلكترونية من وزارة ال يوجدوالتوطين

وصف الخدمة
نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد







املستندات
املطلوبة

عرض العمل
صورة جواز السفر .
صورة شخصية خلفية بيضاء .
شهادة دراسية في حالة ان المهنة من المستوى المهاري االول والثاني والثالث .
بطاقة التوقيع االلكتروني
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

قنوات تقديم
الخدمة

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم ( بواسطة الدرهم االلكتروني )

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة الثانية

الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

االستعالم عن الطلب عبرالموقع االلكتروني

www.mohre.gov.ae

Fax: 067030398

Tel: 067030333
242

دفع رسوم اشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل

إسم الخدمة

يقصد به دفع رسوم تصريح العمل بعد الموافقه على التصريح وذلك الستكمال االجراءات
حيث يتم الدفع على حسب المنشأة

وصف الخدمة
نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

املستندات
املطلوبة

 طلب إشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل.
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

قنوات تقديم
الخدمة

600560605





رسوم الخدمة

ساعات العمل

الحضور الشخص ي

600560605

قيمة الرسوم على حسب الفئه:
الفئة االولى403:
الفئة 703 A
الفئة 1603 B
الفئة 2103 C

عن كل عامل وتعفى 3000رسوم الضمان البنكي
الفئة االولى من الضمان البنكي
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة

قنوات االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثالثة

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

Fax: 067030398

Tel: 067030333
243

اذونات الدخول عمل قطاع خاص (نظام الفوري)

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به طباعة طلب اذن دخول جديد لعمال القطاع الخاص بعد استيفاء الرسوم في وزارة العمل على النظام
الفوري.
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد
فرعية

هيكلية الخدمة
-

املستندات
املطلوبة

ال يوجد

محدودية الخدمة

اسم المستخدم وكلمة المرور في نظام الفوري
صورة من بطاقة المنشاةصورة من الرخصة التجاريةصورة من جواز السفر ساري اكثر من  6اشهر
صورة شخصيه ملونه الخلفية بيضاء.اشعار الموافقة المبدئية لتصريح العملالحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

قنوات تقديم
الخدمة

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات العمل

قنوات االتصال

الحضور الشخص ي

600560605

35

رسوم املركز

300

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة
600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
ارسال رسالة نصية من
االدارة العامة لالقامة
وشؤون االجانب بالموافقة

Tel: 067030333

الخطوة الثالثة
استالم التأشيرة من مراكز
الخدمة تسهيل

Fax: 067030398
244

خدمات وزارة
الموارد البشرية
والتوطين

خدمات إدارة
الجنسية وشؤون
االجانب

خدمات هيئة
االمارات للهوية

خدمات
وزارة الصحة

خدمات الدائرة
االقتصادية

Fax: 067030398

Tel: 067030333
245

Fax: 067030398

Tel: 067030333
246

باقة اقامة جديدة
إجراءات تثبيت اقامة عامل داخل الدولة اقامة جديدة
1
2
3
4
5

تصريح عمل الكتروني جديد
استالم معاملة تصريح عمل الكتروني جديد
هوية جديدة لوافد ملن هم اكبرمن  15سنة
لياقة صحية لوافد  /جديد الشركات واملؤسسات القطاع الخاص
اقامة جديدة عمل قطاع خاص ( نظام الفوري )

Tel: 067030333

250
251
252
253
254

Fax: 067030398
247

تعريف الباقة
عمالئنا الكرام ،،
يتقدم مركزتواصل لخدمات رجال االعمال ( عجمان ) بتقديم باقة تحوى مجموعة من الخدمات
مقدمة لكافة الشركات واملؤسسات واالفراد بدولة االمارات العربية املتحدة و تشمل الباقة الخدمات
االتية-:
 -3باقة استقدام عامل من خارج الدولة
 -4باقة اجراءات تثبيت اقامة عامل داخل الدولة ( اقامة جديدة )
عند استخدام الباقة االولى أو الثانية يحصل املتعامل على احدى الخدمات املجانية من اصل 3
خدمات  ،وعند استخدام الباقة االولى والثانية معا يحصل املتعامل على  3خدمات مجانية .
 -4كشف عمال
 -5كشف مالك
 -6بيانات عامل
آلية التنفيذ  :بعد االنتهاء من طباعة الباقة كاملة يحضرالعميل الفواتيرالتي تثبت اجراءات انتهاءه
من الباقة ليتم منحه الخدمة

Fax: 067030398

Tel: 067030333
248

خدمة طلب إقامة جديدة
التاكد من وجود رخصة سارية والمنشاة
ليس عليها اي غرامات وذلك عبر :
 -5الموقع االلكتروني
info@twasolajman.ae
 -6االتصال الهاتفي
067030333
 -7الحضور الشخصي
 ( -8مركز تواصل لخدمات رجال
االعمال ) عجمان
• طباعة طلب تصريح عمل الكتروني
• توقيع العامل وتسليم املعاملة في مركز تواصل لخدمة رجال االعمال

االجراء
االول ()1

• طباعة طلب هوية جديدة لوافد لديه تاشيرة والتوجه الى مركزالهوية الخد البصمة

االجراء
الثاني ()2

• طباعة لياقة صحية لفئة وافد والتوجه للطب الوقائي لعمل فحص دم

االجراء
الثالث ()3

• طباعة طلب اقامة اون الين جديد لعامل يعمل بالقطاع الخاص
• طباعة ايصال اشعارموافقة اصداراالقامة والتوجه الى ادارةالجنسية مع الجوازاالصلي لتثبيت
االقامة على جوازا لسفر

اقامة مثبتة على

االجراء الرابع
()4

المخرج

جوازالسفر

Fax: 067030398

Tel: 067030333
249

تصريح عمل الكتروني جديد

إسم الخدمة
وصف الخدمة
نوع الخدمة

يقصد به استمارة عقد عمل بين الطرفين الطرف االول الكفيل والطرف الثاني العامل ومحدد فيها الراتب ونوع
العقد لتوقيع الطرفين وتسليمه لوزارة ال يوجدوالتوطين
إجرائية
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى االفراد
فرعية

هيكلية الخدمة




املستندات
املطلوبة

ال يوجد

محدودية الخدمة




صورة شخصية خلفية بيضاء
صورة جواز السفر
صورة التاشيرة أذن دخول

صورة بطاقة اعتماد التواقيع
صورة الرخصة التجارية
بطاقة التوقيع االلكتروني االصلية.

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

قنوات تقديم
الخدمة

600560605

 103درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)
السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

قنوات االتصال

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم الخدمة
ساعات العمل

إنجازالخدمة

من  15 – 10دقيقة
600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكزالخدمة تسهيل

الخطوة الثالثة

الخطوة الثانية

توقيع العامل وتسليم املعاملة في
مركزالخدمة (تسهيل).

Tel: 067030333

االستعالم عن حالة الطلب عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

Fax: 067030398
250

إسم الخدمة

استالم تصريح عمل الكتروني جديد

وصف الخدمة

يقصد به تسليم معاملة تصريح عمل الكتروني بعد توقيعه من الطرفين ( الكفيل والعامل )

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد





املستندات
املطلوبة




صورة شخصية خلفية بيضاء
صورة جواز السفر
صورة التاشيرة أذن دخول

صورة بطاقة اعتماد التواقيع
صورة الرخصة التجارية

الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

قنوات تقديم
الخدمة

600560605

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

 103درهم (بواسطة الدرهم االلكتروني)

رسوم الخدمة
ساعات العمل

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

متوسط وقت
تقديم الخدمة

من  15 – 10دقيقة
600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

قنوات االتصال

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى

توقيع الطلب من الطرفين

الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة

الحضور الشخصي
وتسليمه في مركز
تسهيل

Tel: 067030333

يتم تحديث العقد الكترونيا
ويتم متابعة المعاملة
واالستعالم عن حالة الطلب
وطباعة العقد عبرالموقع
www.mohre.gov.ae

Fax: 067030398
251

سنه)  15من اكبر هم ملن للوافدين ( جديدة هوية بطاقة

إسم
الخدمة
وصف
الخدمة

.سابقا هوية لهم ليس لمن سنة  15من أكبر هم لمن للوافدين جديدة هوية بطاقة به يقصد

نوع الخدمة
هيكلية
الخدمة
املستندات
املطلوبة

•
•

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

الجواز االصلي
التأشيرة األصلية أو االقامة المطبوعة على الجواز األصلي
الحصول على
املعلومات

قنوات
تقديم
الخدمة

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم
الخدمة

رسوم إتحادية

ساعات
العمل
متوسط
وقت تقديم
الخدمة

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605
درهم 170لمدة سنة
درهم  270لمدة سنتان
درهم 370سنوات 3لمدة

رسوم املركز

30

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه إلى هيئة االمارات
للهوية الجراء عملية البصمة

Tel: 067030333

الخطوة الثالثة
اصدار رسالة نصية تفيد باصدار
البطاقة من بريد االمارات

Fax: 067030398
252

إسم الخدمة

لياقة صحية لفئة وافد  /جديد ( للشركات والمؤسسات القطاع الخاص )
تشمل فحص الدم

وصف
الخدمة

استمارة فحص طبي لفئة وافد جديد على الشركة يتم تقديمها للمستشفى الجراء الفحوصات الالزمة

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

فرعية

محدودية الخدمة

ال يوجد

-

املستندات
املطلوبة

قنوات تقديم
الخدمة

صورة جواز السفر ()1
صورة التاشيرة ()1
صور شخصية خلفية بيضاء ()3
صورة عن بطاقة الهوية او فورم طلب استمارة طباعة الهوية
صورة الرخصة التجارية ()1
كشف العاملين بالمنشأة اذا كان عدد العمال اقل من 10
الحصول على
املعلومات

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم إتحادية

رسوم الخدمة
ساعات
العمل
متوسط وقت
تقديم
الخدمة

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605
رسوم املركز

260

35

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية

من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
تعبئة استمارة الفحص الطبي بمركز
تسهيل

الخطوة الثانية
التوجه الى مركز الطب
الوقائي الستكمال االجراءات

Tel: 067030333

()4

Fax: 067030398
253

إسم الخدمة

اقامة جديدة عمل قطاع خاص(نظام الفوري)

وصف
الخدمة

يقصد به طلب اقامة جديدة لعمال بالقطاع الخاص بالنظام الفوري

نوع الخدمة

من الحكومة إلى االفراد

تصنيف الخدمة

إجرائية

هيكلية
الخدمة

رئيسية

محدودية الخدمة

ال يوجد– املوارد التقنية

-

املستندات
املطلوبة

اسم المستخدم وكلمة المرور المسجل بالنظام
الفوري
صورة من بطاقة المنشاة
صورة من الرخصة التجارية
صورة من جواز السفر ساري اكثر من 6
اشهر(ملونة)

-

الحصول على
املعلومات

قنوات
تقديم
الخدمة

-

التأشيرة األصلية
صورة شخصيه ملونه الخلفية بيضاء
الفحص الطبي األصلي
صورة من طلب الهوية (مختوم).
صورة من بيانات العامل الجديدة

تقديم الطلب

التواصل خالل
االجراءات

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

الحضور الشخص ي

www.twasolajman.ae

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

600560605
رسوم
الخدمة
ساعات
العمل
متوسط
وقت تقديم
الخدمة

إنجازالخدمة

الحضور الشخص ي

600560605

رسوم إتحادية

رسوم املركز

450

35

السبت – الخميس
من  08:00صباحا إلى  08:00مساءا

مواعيد العمل الرسمية
من  15 – 10دقيقة

قنوات
االتصال

600560605

97167030399

info@twasolajman.ae

www.twasolajman.ae

twitter.com/TwasolAjman

www.facebook.com/TwasolAjm

instagram.com/TwasolAjman

الخطوات المتبعة -:
الخطوة االولى
طباعة الطلب بمراكز الخدمة تسهيل

الخطوة الثانية
ارسالة رسالة نصية من
االدراة العامة لالقامة
وشؤون االجانب بالموافقه

Tel: 067030333

الخطوة الثالثة
استالم اشعار بالموافقة على
الطلب من مراكز تسهيل

Fax: 067030398
254

