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كلمة الرئيس

الدائرة   استراتيجية  ترتكز  لذا  ا�فضل.  المجتمع  نقّدم �فراد  بأن  راسخ¡  إيمان¡  الدائرة  نؤمن  إننا في 

على  وتعمل   ، حديثة  عالمية  بمواصفات  عصرية  مستدامة  ومبان  تحتية  بنى  وإدارة  تنفيذ  على 

استقطاب أهم وأكبر الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في 

العالم.  

بدرجة  يمتازون  الذين  وموظفينا  عمالئنا  تجاه  المختلفة  بالتزاماتنا  الوفاء  أولوياتنا  أهم  من  ولعل 

عالية من الخبرة والكفاءة، إضافة إلى العمل الدؤوب بهدف تنفيذ المشاريع حسب الجداول الزمنية 

الموضوعة، ووفق أرقى المعايير العالمية.

البناء والمستمر مع عمالئنا.  الحوار  التفاعلي في  أيض¡ على ا�سلوب  إننا في دائرة ا�شغال نشجع 

الدائرة مؤسسة أكثر ديناميكية وانصات¡ وفعالية  التي حددناها، نتطلع �ن تصبح  الرؤية  وبموجب 

خالل  من  وذلك  الدائم،  وتركيزنا  اهتماماتنا  محور  العمالء  متطلبات  تلبية  تكون  بحيث  واستجابة 

خلق القيمة المشتركة لكل العمالء، واالستعانة بأفضل الشركات، واالستفادة من أحدث ما يتوصل 

إليه العلم من تقنيات متطورة .. 
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أخوكم/ علي سعيد بن شاهين السويدي
رئيس دائرة ا�شغال العامة

عضو المجلس التنفيذي - إمارة الشارقة



عزيزنا العميل،،

يسر دائرة ا�شغال العامة بالشارقة أن تضع بين أيديكم الكريمة دليل خدماتها، التي تتطلع به إلى 

دوم¡  معكم  التعامل  على  تحرص  و  عالية  وبجودة  بسالسة  تقدم  التي  بخدماتها  تعريفكم 

بشفافية واحترام وإنصاف، مع السعي دوم¡ لتطوير وتحسين جودة خدماتها بهدف تقديم خدمات 

مميزة لمتعامليها.

التي  بالمعلومات  لتزويدكم  صمم  حيث  الدليل  هذا  قراءة  في  الثمين  وقتكم  لكم  نشكر 

تحتاجونها لضمان إتمام وإنجاز معامالتكم واÁجابة على استفساراتكم ومتابعتها بوقت قياسي 

وبما يلبي توقعاتكم. 

التفاصيل  الدائرة وقنوات الحصول عليها وكافة  الدليل يعرض خدمات  ويجدر باÁشارة إلى أن هذا 

المتعلقة بكل خدمة بما يضمن سهولة حصولكم على الخدمة وتعهدنا بإنجازها لكم بكل دقة 

وبوقت قياسي وذلك تماشي¡ مع ميثاق سعادة المتعاملين وتعهدنا بإسعادكم دوم¡ وأينما كنتم. 

المقدمة
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الخدمات  ومشاريـع  العمرانية  المشاريع  وتطوير  إدارة 
المعاييـــــــر  أفضـــل  وفـــق  التحتيـــــة  للبنيــــة  العامــــة 
والممارســات بما يلبــي طموحـــات مجتمــــع االمـارة من خــــالل 

االستثمار ا�مثل للموارد.

القيم

إِْعمار َحَضاري 
ُمْسَتدام

الرؤية

• التميز

• المشاركة

• المسؤولية

• التركيز على المتعاملين

• االبتكار

• الحوكمة

الرسالة

الرؤية والرسالة والقيم
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سعادة المتعاملين 

ميثاق سعادة المتعاملين

رحلة المتعامل
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ا�نجاز والخدمةاالستفسار واالستعالمالحصول على الخدمةالحصول على المعلومات
الحضور الشخصي 06-5165555

dpw sharjah

www.dpw.sharjah.ae

مواقع التواصل االجتماعي

دليل الخدمات

الحضور الشخصي

dpw sharjah

www.dpw.sharjah.ae

الحضور الشخصي

dpw sharjah

www.dpw.sharjah.ae

الحضور الشخصي 06-5165555

dpw sharjah

www.dpw.sharjah.ae

مواقع التواصل االجتماعي

@ customerservice@dpw.sharjah.ae

تقييم الخدمة

www.dpw.sharjah.ae

تصنيف المتعاملين والخدمات التي يقدمها مركز سعادة المتعاملين

-تسجيل فرد جديد
-التسوية الترابية 

للمواطنين

فئة ا�فراد

-الخط الساخن
فئة الجهات الحكومية

فئة الشركات 
-تسجيل الشركات
-تجديد الشركات

-تمرير المستحقات المالية
-المناقصات والمزايدات

التطبيق الذكي
Sharjah DPW

 القنوات المتاحة: 

مركز سعادة المتعاملين
الفرع الرئيسي

مقابل   ، شارع 2  الشارقــة، الناصريـــة، 
حديقة الناصرية 

فرع الذيد
المنطقة الوسطى، الذيد، شارع وشاح، 
التخطيط  دائرة  مبنى  البلدية  بجانب 

والمساحة، الدور ا�ول
فرع دبا الحصن 

منطقة دبا الحصن، حـي الدوب، شارع 
المحكمـــة  بجــــوار  الفريد  العقــــد 

الشرعية
فرع كلباء

بجانب  كلبـــاء،  بحيرة  مقابــل  كلبـــاء، 
مبنى الموارد البشرية

الهاتف
065165555

اÁنستقرام
@dpw_sharjah

الموقع اÁلكتروني
www.dpw.sharjah.ae

تويتر
@dpwsharjah

البريد اÁلكتروني
customers@dpw.sharjah.ae



هذه  تلقي  من  المستفيدة  الفئة 
المثال  سبيل  على  الخدمة 

الحكومة، ا�فراد وا�عمال

هي سلسة من ا�نشطة أو ا�جراءات أو العمليات التي توفرها الدائرة وتهدف الى تلبية 
احتياجات المتعاملين عبر قنوات تقديم الخدمات المختلفة الخدمة

فئات المتعاملين

أو  بخدمات  الخدمة  ارتباط  يوضح 
أخرى  جهات  تقدمها  موافقات 

اتحادية أو محلية

ترابط الخدمة

تقوم  التي  المستندات  عن  عبارة 
المتعامل  من  بطلبها  الدائرة 

للحصول على الخدمة

متطلبات الخدمة

يقوم  الذي  المالي  المبلغ  هو 
للحصول  المتعامل  بتسديده 

على الخدمة

رسوم الخدمة

التواصل  تؤمن  التي  الوسائل  هي 
لتقديم  والدائرة  المتعامل  بين 

الخدمة من خاللها

قنوات التقديم

خدمة جامعة تتضمن في نطاقها الخدمات الفرعية والتكميلية خدمة رئيسية

هي الخدمات التي تلتحق بالخدمات الرئيسية وفق² لنوع المتعاملين 
أو غرض الخدمة وهي خدمة تندرج تحت الخدمة الرئيسية وال يمكن 

الحصول عليها بدون الخدمة الرئيسية .
خدمة فرعية

يمكن  وال  والفرعية  الرئيسية  الخدمات  تحت  تندرج  خدمة  هي 
أو  الرئيسية  الخدمات  إحدى  على  الحصول  دون  عليها  الحصول 

الفرعية ولكن يمكن الحصول على الخدمات االخرى بدونها 
خدمة تكميلية

نوع
الخدمة

هي الخدمات التي تلبي احتياجات المتعاملين من المعامالت خدمة إجرائية

هي الخدمات التي تقدمها الحكومة وتعزز رفاهية المواطن خدمة اجتماعية

 هي الخدمات المرتبطة بنقل المعلومات من المركز الحكومي إلى 
الجهة المستفيدة ( ا�ستفسارات ) خدمة معلوماتية

هيكلية
الخدمة

التعاريف
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تسجيل فرد جديد

هي خدمة تمكن المستخدم من تكوين حساب شخصي لدى دائرة ا�شغال العامة ليقوم من خاللها  بالتقديم 
على الخدمات المختلفة ومتابعتها من خالل الموقع االلكتروني

وصف الخدمة

تسجيل فرد جديد مواطنينالخدمة فئات المتعاملين

مركز سعادة  المتعاملين + الموقع ا�لكتروني + التطبيق الذكي
قنوات تقديم الخدمة

مراكز التقديم

اليوجد ترابط الخدمة مع جهات أخرى

فور تفعيل الحساب عبر البريد ا�لكتروني لمقدم الطلب  الوقت المتوقع Áنجاز الخدمة

فئة الخدمة:   رئيسية
نوع الخدمة: اجرائية

التسوية الترابيةهيكلية الخدمة ونوعها ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

ثالث دقائق ونصف الوقت المتوقع  لتقديم الخدمة

• نسخة من  جواز  السفر 
• نسخة من الهوية 

متطلبات تقديم الخدمة

مجانية ال يوجدطريقة الدفعرسوم الخدمة

• الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة / طوال أيام ا�سبوع من خالل تطبيق الهاتف الذكي  و موقع الدائرة ا�لكتروني 
• الخدمة متاحة عبر مراكز سعادة المتعاملين التابعة للدائرة  ، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

(ا�حد إلى الخميس من الساعة 2:30-7:30)

أوقات توفر الخدمة

 • التواصل مع دائرة ا�شغال العامة 
عبر أحد قنوات تقديم الخدمات 

 • تعبئة  استمارة الخدمة المتوفرة 
وارفاق المستندات المطلوبة
 • تفعيل الحساب عبر البريد 

ا�لكتروني

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

خدمات ا¡فراد
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التسوية الترابية 

مركز سعادة  المتعاملين + الموقع ا�لكتروني + التطبيق الذكي
قنوات تقديم الخدمة

مراكز التقديم

ترابط الخدمة مع جهات أخرى المجلس التنفيذي �مارة الشارقة - دائرة المالية المركزية

يعتمد على تكلفة االعمال والتدقيق الفني من ا�دارة المعنية  الوقت المتوقع Áنجاز الخدمة

هي خدمة تقدمها الدائرة لمواطني إمارة الشارقة، وتشمل العمل على تسوية المناطق السكنية تمهيدÄ لعملية 
بناء بيت العمر ، وذلك في مناطق السيوح  من ( 10 – 16 ) با�مارة 

وصف الخدمة

فئة الخدمة: فرعية
نوع الخدمة: اجتماعية 

تسجيل فرد جديدهيكلية الخدمة ونوعها ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

خمس دقائق الوقت المتوقع  لتقديم الخدمة

• نسخة من خارطة ا�رض 
• إجازة البناء 

• قرار المساعدة السكنية (إن وجد)
• شهادة استالم عالئم

متطلبات تقديم الخدمة

مجانية طريقة الدفعرسوم الخدمة

التسوية الترابية  مواطني إمارة الشارقةالخدمة

ال يوجد

فئات المتعاملين

• الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة / طوال أيام ا�سبوع من خالل تطبيق الهاتف الذكي  و موقع الدائرة ا�لكتروني 
• الخدمة متاحة عبر مراكز سعادة المتعاملين التابعة للدائرة  ، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

(ا�حد إلى الخميس من الساعة 2:30-7:30)

أوقات توفر الخدمة

• التواصل مع دائرة ا�شغال العامة 
عبر أحد قنوات تقديم الخدمات 

• تعبئة  استمارة الخدمة المتوفرة 
في الموقع ا�لكتروني للدائرة

• إرفاق المستندات المطلوبة 

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة
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تسجيل عضوية شركة

مراكز التقديم

ال يوجد ترابط الخدمة مع جهات أخرى

خدمة تمكن الشركات من تكوين حساب لدى دائرة ا�شغال العامة وذلك لمزاولة النشاط حسب ا�شكال 
النظامية والقانونية المسموح بها والتقديم على الخدمات ا�خرى المختلفة المتوفرة للشركات في الدائرة

وصف الخدمة

فئة الخدمة:  رئيسية
نوع الخدمة:  إجرائية

ال يوجدهيكلية الخدمة ونوعها ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

تسجيل  عضوية شركة الشركات (مقاولين/استشاريين/ الخدمة
موردين)  فئات المتعاملين

• الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة / طوال أيام ا�سبوع من خالل تطبيق الهاتف الذكي  و موقع الدائرة ا�لكتروني  أوقات توفر الخدمة

• التواصل مع دائرة ا�شغال العامة عبر أحد قنوات تقديم الخدمة
• تعبئة استمارة الخدمة 

• ارفاق المستندات المطلوبة 
• دفع الرسوم عن طريق الموقع االلكتروني بعد االعتماد من ا�دارة المعنية

• استالم شهادة التسجيل عبر الموقع ا�لكتروني

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

خدمات الشركات
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تسجيل عضوية شركة

يوم عمل  الوقت المتوقع Áنجاز الخدمة

12دقيقة   كحد أدنى   المقاولالوقت المتوقع  لتقديم الخدمة
2000 درهم عن السنة 

اÁستشاري
1000درهم  عن السنة 

المورد
1000 درهم  عن السنة 

• بطاقة تحصيلطريقة الدفعرسوم الخدمة
• بطاقة االئتمان

• التسجيل في دائرة المالية المركزية    
• نسخة من الرخصة التجارية     

• نسخة من عضوية غرفة تجارة و صناعة الشارقة
• نسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري 

• نسخة من التفويض المعتمد للمخول له بالتوقيع على المعامالت توكيل من كاتب العدل    
• نسخة من بطاقة اعتماد التواقيع من وزارة العمل     

• كشف الميزانية المالية للشركة أو كشف حساب الشركة من البنك عن ثالثة أشهر    
• رقم الحساب البنكي – ا�ي بان 

• الرقم الضريبي
متطلبات إضافية لشركات المقاوالت: 

• كشف العاملين بمنشأة وزارة العمل .
• كشف المشاريع ا�نشائية الخاصة بالشركة  
متطلبات إضافية لشركات ا�ستشاريين:

• العقد العام  لالستشاري 
متطلبات إضافية للموردين: 

• العقد العام للمورد 
 ( Mep خاص بشركات االلكترومكانيك) صورة من بطاقة االعتماد الصادرة من هيئة كهرباء ومياه الشارقة •

متطلبات تقديم الخدمة
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تجديد عضوية شركة

مراكز التقديم

ال يوجد ترابط الخدمة مع جهات أخرى

خدمة تمكن الشركات من تجديد حساب الشركة المسجل لدى دائرة ا�شغال العامة وذلك لمزاولة النشاط حسب 
ا�شكال النظامية والقانونية المسموح بها والتقديم على الخدمات ا�خرى المختلفة المتوفرة للشركات في الدائرة

وصف الخدمة

فئة الخدمة:  فرعية 
نوع الخدمة:  إجرائية

خدمة تسجيل عضوية  الشركة هيكلية الخدمة ونوعها
في الدائرة 

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

تجديد عضوية شركة الشركات (مقاولين/استشاريين/ الخدمة
موردين)  فئات المتعاملين

• الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة / طوال أيام ا�سبوع من خالل تطبيق الهاتف الذكي  و موقع الدائرة ا�لكتروني  أوقات توفر الخدمة

• التواصل مع دائرة ا�شغال العامة عبر أحد قنوات تقديم الخدمات و التسجيل بها  
• تعبئة استمارة الخدمة 

• ارفاق المستندات المطلوبة 
• دفع الرسوم عن طريق الموقع االلكتروني بعد االعتماد من ا�دارة المعنية

• استالم شهادة التجديد  عبر الموقع ا�لكتروني

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

خدمات الشركات
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تجديد عضوية شركة

يوم عمل  الوقت المتوقع Áنجاز الخدمة

10دقائق كحد أدنى   المقاول 1000 درهمالوقت المتوقع  لتقديم الخدمة
اÁستشاري 500 درهم

المورد 500 درهم

الغرامات إن وجدت ( في 
حالة تأخر الشركة عن 

التجديد بعد إنتهاء مدة 
الصالحية التسجيل: 

المقاول
200 درهم عن السنة

اÁستشاري
100درهم عن السنة

المورد
100 درهم عن السنة

• بطاقة تحصيلطريقة الدفعرسوم الخدمة
• بطاقة االئتمان

• التسجيل في دائرة المالية المركزية    
• نسخة من الرخصة التجارية     

• نسخة من عضوية غرفة التجارة و الصناعة
• نسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري 

• نسخة من التفويض المعتمد للمخول له بالتوقيع على المعامالت توكيل من كاتب العدل    
• نسخة من بطاقة اعتماد التواقيع من وزارة العمل     

• كشف الميزانية المالية للشركة أو كشف حساب الشركة من البنك عن ثالثة أشهر    
• رقم الحساب البنكي – االي بان 

• رقم الضريبة المضافة
متطلبات إضافية لشركات المقاوالت: 
• كشف العاملين بالمنشأة وزارة العمل     

• كشف المشاريع االنشائية الخاصة بالشركة 
متطلبات إضافية لشركات ا�ستشاريين:

• العقد العام  لالستشاري 
متطلبات إضافية للموردين: 

• العقد العام للمورد 
 ( Mep خاص بشركات االلكترومكانيك) صورة من بطاقة االعتماد الصادرة من هيئة كهرباء ومياه الشارقة •

متطلبات تقديم الخدمة
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خدمات الشركات

تمرير المستحقات المالية

 الموقع ا�لكتروني + التطبيق الذكي
قنوات تقديم الخدمة

مراكز التقديم

دائرة المالية المركزية  / الجهة الحكومية المعنية بالمشروع ترابط الخدمة مع جهات أخرى

تمرير صرف مستحقات المالية للشركات، بعد توفير كافة المستندات المطلوبة وإستيفاء جميع ا�جراءات 
الشكلية المتعلقة بذلك.

وصف الخدمة

فئة الخدمة: تكميلية
نوع الخدمة:  إجرائية

ترتبط مع خدمة تسجيل وتجديد هيكلية الخدمة ونوعها
عضوية شركة

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

تمرير المستحقات المالية الشركات (مقاولين/استشاريين/ الخدمة
موردين)  فئات المتعاملين

• الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة / طوال أيام ا�سبوع من خالل تطبيق الهاتف الذكي  و موقع الدائرة ا�لكتروني 
• الخدمة متاحة عبر مراكز سعادة المتعاملين التابعة للدائرة  ، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي. 

(ا�حد إلى الخميس من الساعة 2:30-7:30)

أوقات توفر الخدمة

• يتم تسجيل الدخول بحساب الشركة الخاص عبر الموقع ا�لكتروني للدائرة
• اختيار خدمة (الدفعات ) ليتم التقديم على الدفعة

• اختيار نوع الدفعة بالبحث عن اسم المشروع ضمن قائمة أسماء المشاريع المسجلة ونوع الدفعة
• ادخال البيانات المطلوبة

• حفظ وطباعة الدفعات �خذ توقيع االستشاري(اذا كانت دفعة لمقاول) و مهندس االشراف للدائرة وارفاقها ضمن 
المستندات المطلوبة

• حفظ وارسال الطلب ليتم استالم رقم الباركود للمعاملة

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

13



تمرير المستحقات المالية

طريقة الدفعرسوم الخدمة

الدفعة االولى لمشاريع المباني (المقدمة ):
• نسخة من أمر التكليف بالمشروع 

• نسخة من عرض السعر المعتمد من الدائرة لتنفيذ المشروع  
الدفعة ا�ولى: 

• نسبة االنجاز المعتمدة من االستشاري و مهندس االشراف بالدائرة على طلب شهادة الدفع 
• جدول الكميات التفصيلي لبنود ا�عمال المنفذة معتمدÄ من االستشاري / المقاول /المورد 

• نسخة من أمر المباشرة 
• نسخة معتمدة من البرنامج الزمني لتنفيذ أعمال المشروع .

الدفعة الجارية لمشاريع المباني: 
• نسبة االنجاز المعتمدة من االستشاري و مهندس االشراف بالدائرة على طلب شهادة الدفع 

• جدول الكميات التفصيلي لبنود االعمال المنفذة معتمدÄ من االستشاري / المقاول /المورد 
• نسخة من أمر المباشرة 

• نسخة من أمر التكليف با�عمال االضافية ( إن وجدت ) 
• نسخة من شهادة الدفع السابقة المعتمدة لنفس المشروع .  

الدفعة ماقبل الختامية لمشاريع المباني:
• نسبة االنجاز المعتمدة من االستشاري و مهندس االشراف بالدائرة على طلب شهادة الدفع

• أصل محضر االستالم االبتدائي معتمدÄ من الجهة المنتفعة و االستشاري و أعضاء لجنة االستالم من الدائرة 
• نسخة الكترونية من مخططات ( حسب المنفذ ) معتمدة من ( استشاري المشروع / قسم التصميم بالدائرة / مهندس االشراف 

بالدائرة ) 
• تقرير التأخير في تنفيذ أعمال المشروع ( إن وجد التأخير ) موضح² به مبررات التأخير و الوثائق الثبوتية 

• نسخة من أمر التكليف با�عمال االضافية ( إن وجدت ) 
• نسخة من شهادة الدفع السابقة المعتمدة لنفس المشروع .  

• شهادات الضمان و االدلة التشغيلية لعناصر المشروع .  
الدفعة الختامية لمشاريع المباني:

• نسخة من محضر االستالم المعتمد للمشروع 
• نسخة من محضر االستالم النهائي معتمدا من الجهة المنتفعة و االستشاري و أعضاء لجنة االستالم من الدائرة 

• نسخة من شهادة الدفع السابقة المعتمدة لنفس المشروع  
دفعة استشاري ( تصميم ):

• اعتماد طلب استصدار شهادة الدفع لالستشاري ( أتعاب تصميم ) من قبل االدارة المعنية 
• نسخة من ىخر شهادة دفع معتمدة لالستشاري 

دفعة االستشاري ( االشراف ):
• اعتماد طلب استصدار شهادة الدفع لالستشاري ( أتعاب االشاراف) من قبل المهندس المشرف  

• نسخة من آخر شهادة دفع معتمدة لالستشاري 

متطلبات تقديم الخدمة

5 أيام عمل  الوقت المتوقع Áنجاز الخدمة

5 دقائق مجانيةالوقت المتوقع  لتقديم الخدمة ال يوجدطريقة الدفعرسوم الخدمة
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خدمات الشركات

المناقصات

مركز سعادة  المتعاملين
قنوات تقديم الخدمة

مراكز التقديم

ال يوجد ترابط الخدمة مع جهات أخرى

مجموعة من ا�جراءات النظامية تهدف إلى دعوة أكبر عدد من المتناقصين لتقديم عطاءاتهم وعروضهم 
تمهيدÄ الختيار ا�نسب من بينهم اعتمادÄ على جودة المادة والسعر لتنفيذ المشروع أو المشاركة فيه

وصف الخدمة

فئة الخدمة:  فرعية
نوع الخدمة:  إجرائية

خدمة تسجيل عضوية شركةهيكلية الخدمة ونوعها ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

المشاركة في  المناقصات  الشركات (مقاولين/استشاريين/ الخدمة
موردين)  فئات المتعاملين

الخدمة متاحة عبر مراكز سعادة المتعاملين التابعة للدائرة  ، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي  
(ا�حد إلى الخميس من الساعة 2:30-7:30)

أوقات توفر الخدمة

• التقديم على الطلب عن طريق مركز سعادة المتعاملين مع ( ارفاق جميع المتطلبات الخاصة بالخدمة ) 
• طلب الحصول على إذن الدفع من االدارة المعنية ( إدارة عقود المباني ) لشراء مناقصة المشروع . 

• دفع رسوم المناقصة عن طريق مركز سعادة المتعاملين و استالم االيصال 
• تسليم االيصال لالدارة المعنية و استالم نسخة من مستندات المناقصة 

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

• الرخصة التجارية للشركة سارية المفعول 
• رسالة الدعوة للمشاركة في المناقصة

•تسجيل /تجديد عضوية الشركة في الدائرة

متطلبات تقديم الخدمة

يوم عمل الوقت المتوقع Áنجاز الخدمة

5 دقائق رسوم شراء الوقت المتوقع  لتقديم الخدمة
المناقصات حسب 

الالئحة 

بطاقة تحصيلطريقة الدفعرسوم الخدمة

15
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خدمات الدوائر الحكومية

الخط الساخن

خدمة مقدمة للدوائر الحكومية المحلية في الشارقة و التي تقع ضمن المباني التي تشرف الدائرة على صيانتها  وصف الخدمة

الخط الساخن الدوائر الحكومية  المحلية بالشارقةالخدمة فئات المتعاملين

مركز سعادة  المتعاملين + الموقع ا�لكتروني + التطبيق الذكي + مركز الشارقة لالتصال
قنوات تقديم الخدمة

مراكز التقديم

الدوائر الحكومية ترابط الخدمة مع جهات أخرى

7 أيام عمل الوقت المتوقع Áنجاز الخدمة

فئة الخدمة:   فرعية
نوع الخدمة:  إجرائية

تفعيل حساب الدائرة المعنية هيكلية الخدمة ونوعها
للحصول على الخدمة 

ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

دقيقتان الوقت المتوقع  لتقديم الخدمة

ان تكون الجهة المنتفعة من ضمن 
الجهات الحكومية المحلية في 

الشارقة 

متطلبات تقديم الخدمة

مجانية ال يوجدطريقة الدفعرسوم الخدمة

• الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة / طوال ا�سبوع من خالل تطبيق الهاتف الذكي  و موقع الدائرة ا�لكتروني 
ومركز الشارقة لالتصال عبر الرقم  800 80000  

• الخدمة متاحة عبر مراكز سعادة المتعاملين التابعة للدائرة، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
(ا�حد إلى الخميس من الساعة 2:30-7:30)

أوقات توفر الخدمة

• تقديم البالغ/ طلب الصيانة  عبر 
أحد قنوات تقديم الخدمة  المتاحة 

للحصول على الخدمة
• ادخال البيانات المطلوبة

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة
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جميع فئات المتعاملين (ا¡فراد/ الشركات/ الدوائر الحكومية)

التحقق من حالة المعاملة 

خدمة تمكن المتعاملين من متابعة حالة المعامالت المختلفة (جار العمل ، منجزة، ..)عبر ادخال الرمز الشريطي أو 
الشفرة الخيطية (الباركود)  

وصف الخدمة

التحقق من حالة المعاملة أفراد  / شركات  / جهات حكوميةالخدمة فئات المتعاملين

مركز سعادة  المتعاملين + الموقع ا�لكتروني + التطبيق الذكي
قنوات تقديم الخدمة

اليوجد   ترابط الخدمة مع جهات أخرى

30 ثانية الوقت المتوقع Áنجاز الخدمة

فئة الخدمة:   تكميلية
نوع الخدمة:  معلوماتية

اليوجد  هيكلية الخدمة ونوعها ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

30 ثانية الوقت المتوقع  لتقديم الخدمة

توفر  رقم  الرمز الشريطي أو 
الشفرة الخيطية (الباركود)   

متطلبات تقديم الخدمة

مجانية ال يوجدطريقة الدفعرسوم الخدمة

• الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة / طوال أيام ا�سبوع من خالل تطبيق الهاتف الذكي  و موقع الدائرة ا�لكتروني 
• الخدمة متاحة عبر مراكز سعادة المتعاملين التابعة للدائرة  ، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي

(ا�حد إلى الخميس من الساعة 2:30-7:30)

أوقات توفر الخدمة

• التواصل مع دائرة ا�شغال العامة 
عبر أحد قنوات تقديم الخدمة

• ادخال البيانات المطلوبة 

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة
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فئة جمهور الدائرة

التواصل مع الرئيس

استقبال أية استفسارات أو مقترحات أو مالحظات ذا نتائج إيجابية ملحوظة أو تحسينية على الخدمات المقدمة وصف الخدمة

تواصل مع الرئيس أفراد  / مؤسسات / شركاتالخدمة فئات المتعاملين

الموقع ا�لكتروني + التطبيق الذكي
قنوات تقديم الخدمة

اليوجد   ترابط الخدمة مع جهات أخرى

يعتمد على نوع الطلب الوقت المتوقع Áنجاز الخدمة

فئة الخدمة:    رئيسية
نوع الخدمة:  معلوماتية

اليوجد  هيكلية الخدمة ونوعها ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

دقيقة واحدة الوقت المتوقع  لتقديم الخدمة

 توفير البيانات التالية:
• اسم المتعامل

• البريد ا�لكتروني 
• الهاتف المتحرك 

• تفاصيل الشكوى أو المقترح  

متطلبات تقديم الخدمة

مجانية ال يوجدطريقة الدفعرسوم الخدمة

الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة / طوال ا�سبوع من خالل  التطبيق الذكي و موقع الدائرة ا�لكتروني أوقات توفر الخدمة

• الدخول عبر الموقع االلكتروني أو 
التطبيق الذكي  

• ادخال البيانات المطلوبة 

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة
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تقديم المالحظات والمقترحات

تتيح هذه للمتعاملين إرسال مالحظاتهم واستفساراتهم من أجل حلها أو مقترحاتهم من أجل التطوير وصف الخدمة

تقديم المالحظات والمقترحات أفراد  / مؤسسات / شركاتالخدمة فئات المتعاملين

اليوجد   ترابط الخدمة مع جهات أخرى

5 أيام عمل  الوقت المتوقع Áنجاز الخدمة

فئة الخدمة: رئيسية
نوع الخدمة: معلوماتية

اليوجد  هيكلية الخدمة ونوعها ترابط الخدمة مع خدمات اخرى

دقيقة واحدة الوقت المتوقع  لتقديم الخدمة

 توفير البيانات التالية:
• اسم المتعامل

• البريد ا�لكتروني 
• الهاتف المتحرك 

• تفاصيل الشكوى أو المقترح  

متطلبات تقديم الخدمة

مجانية ال يوجدطريقة الدفعرسوم الخدمة

• الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة / طوال ا�سبوع من خالل  التطبيق الذكي و موقع الدائرة ا�لكتروني. 
• الخدمة متاحة عبر مراكز سعادة المتعاملين التابعة للدائرة، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي

أوقات توفر الخدمة

• التواصل مع دائرة ا�شغال العامة 
عبر أحد قنوات تقديم الخدمة

• ادخال البيانات المطلوبة 

إجراءات وخطوات
الحصول على الخدمة

مركز سعادة  المتعاملين + الموقع ا�لكتروني + التطبيق الذكي
قنوات تقديم الخدمة

فئة جمهور الدائرة


