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مقدمة
تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ نشأتها إلى تحقيق رضا المتعاملين عن طريق تقديم 
خدمات متميزة موحدة للمتعاملين بال استثناء، ومن هنا جاءت فكرة إطالق خدمة »توصيل« من 
وذلك  والتميز،  الجودة  معايير  بأعلى  الخدمة  لتقديم  معتمدة  جديدة  قنوات  استحداث  أجل 

بالشراكة مع القطاع الخاص.

مستمر  في  تطور  والتوطين  البشرية  الموارد  لوزارة  التابعة  الخدمة  وتشغيل  ترخيص  معايير  إن 
وذلك بهدف تسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث أن  المعايير مصممة ومجهزة 
وفق  أحدث التقنيات وأعلى آليات الجودة، من  أجل  الوقوف على احتياجات المتعاملين وتلبيتها 

وفق أفضل الممارسات العالمية.

استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين
الرؤية

سوق عمل ممكن للمواطنين وجاذب للكفاءات.

الرسالة

والمرونة  الحماية  وتحقيق  المواطنة  العاملة  القوى  مشاركة  يعزز  بما  العمل  سوق  تنظيم 
الرقابية  واألدوات  والسياسات  المعايير  من  متكاملة  منظومة  خالل  من  الكفاءات  واستقطاب 
على  الخدمة  مقدمي  استقطاب  آليات  ترتكز  كما  المتميزة.  والخدمات  المؤسساتية  والشراكة 
من  الخدمة  في  اإلسهام  من  المواطنين  لتمكين  األفراد  فئة  وخاصة  الذاتي  التوظيف  مبادئ 

خالل شراكة طويلة األجل ما لم يخل هؤالء األفراد بمعايير تقديم الخدمة. 
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القيم

المهنية  

احترام كرامة اإلنسان  

النزاهة واألمانة  

الثقة واالحترام  

المبادرة واإلبداع  

األهداف االستراتيجية المرتبطة بخدمة »توصيل«

ضمان حماية العمل  

ضمان تقديم خدمات متميزة  

نبذة عن خدمة »توصيل«
هي خدمة تم إطالقها بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك لتقديم خدمات وزارة الموارد البشرية 
الخدمة  ومعايير  لمواصفات  طبقًا  الخدمات  هذه  تقديم  يكون  أن  على  عنها  نيابًة  والتوطين 
الحكومية المتميزة التي يحددها مكتب رئاسة مجلس الوزراء وتحت إشراف الوزارة ورقابتها من 
خالل إدارة مراكز الخدمة التي تقوم بدورها بالتأكد من استيفائها للمواصفات الواردة في »دليل 
الترخيص« خالل فترة الترخيص واستيفائها فيما بعد للمواصفات الواردة ضمن »أدلة المواصفات 
الفنية والتقنية والهوية المرئية« خالل فترة تجهيز المركبات واستيفائها أخيرًا للمواصفات الواردة 

في »دليل التشغيل« خالل فترة التشغيل.

ملحوظة: ما لم يرد به نص بالدليل يتم تطبيق المعايير الواردة بالقرارات الوزارية النافذة في ذلك 
الشأن.
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أهداف الدليل 
واإلجراءات  والشروط  والمعايير  المهام  كافة  ))توصيل((  خدمة  لتقديم  الترخيص  دليل  يشمل 
والضوابط التي يتعين على طالب الترخيص امتالكها والتقيد بها للتأهل للترخيص، مع مراعاة أن 

وزارة الموارد البشرية تقوم بتحديث تلك المعايير والشروط وفقًا لرؤيتها.

معجم المصطلحات
في تطبيق أحكام هذا الدليل ُيقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الُمبّينة قرين كٍل منها: 

دولة اإلمارات العربية المتحدةالدولة

وزارة الموارد البشرية والتوطينالوزارة

إدارة مراكز الخدمةاإلدارة

خدمة 
))توصيل((

إحدى قنوات تقديم الخدمات التابعة للوزارة، وتتم الخدمة فيها من خالل مركبة 
متنقلة يتوافر بها كل أو بعض تجهيزات مراكز الخدمة الُمرخص لها من الوزارة، 
المعامالت بواسطة استشاري سعادة  الخدمة تقديم وإنجاز  والغرض من هذه 

متعاملين.

دليل الترخيص
هو الدليل اإلرشادي لطالب الترخيص والذي يوضح كافة المعلومات الالزمة عن 

الخدمة مع التعريف بكافة الشروط والضوابط التي تقرها الوزارة لمنح الترخيص.

دليل الهوية 
المرئية

العالمة  وحدة  على  للمحافظة  اإللزامية  المواصفات  يحدد  الذي  الدليل  هو 
التجارية المعتمدة من قبل الوزارة والواجب توفيرها في مركبات الخدمة وذلك 
بعد الحصول على الموافقة المبدئية بالترخيص وخالل مرحلة التجهيز والتشغيل. 
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دليل 
المواصفات 

الفنية

وذلك  الخدمة  في  توفيرها  الواجب  الفنية  المواصفات  يحدد  الذي  الدليل  هو 
وتشغيل  تجهيز  مرحلة  وخالل  بالترخيص  المبدئية  الموافقة  على  الحصول  بعد 

الخدمة الخاصة بالتصاميم الداخلية والخارجية للمركبات.

الدليل التقني

هو الدليل الذي يحدد المواصفات التقنية الواجب توفيرها في مركبات الخدمة 
تجهيز  مرحلة  وخالل  بالترخيص  المبدئية  الموافقة  على  الحصول  بعد  وذلك 
وتشغيل الخدمة الخاصة بالبنية التحتية المعلوماتية واألجهزة والمعدات الالزمة 

لتقديم الخدمات.

الدليل 
التشغيلي

هو الدليل الذي يشمل كافة المعايير والشروط واإلجراءات والضوابط التي يتعين 
النهائية وفي مرحلة  الموافقة  االلتزام بها بعد الحصول على  له  المرخص  على 
المركبات وضمان االرتقاء  آليات متابعة نشاط هذه  تشغيل الخدمة، كما يشمل 

بمستوى الخدمة، وكيفية التحقق من القيام بذلك على النحو المطلوب.

مقدم الخدمة
الشخص الطبيعي أو االعتباري طالب الترخيص و الحاصل عليه من الوزارة بتقديم 

خدمة ))توصيل(( وفقًا ألحكام القرارات الوزارية المنظمة لذلك. 

مشغل 
الخدمة

الشخص الطبيعي أو االعتباري طالب الترخيص و الحاصل عليه من الوزارة بتشغيل 
خدمة ))توصيل(( وفقًا ألحكام القرارات الوزارية المنظمة لذلك.
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ميثاق الترخيص 
المحلّي  المجتمع  تجاه  الوزارة  التزام  من  جزءًا  ذلك  باعتبار  الترخيص،  ميثاق  بوضع  الوزارة  قامت 
وشركاء العمل ويتكون ميثاق الترخيص من المبادئ األساسية التي نلتزم بها أثناء فترة الترخيص. 

التزامنا تجاهكم
سنتعامل معكم باهتمام واحترام وبشاشة.  

ستحظون بخدمة متميزة وعادلة.  

سنتعامل مع احتياجاتكم بمهنية ونبذل أقصى ما بوسعنا لتلبيتها.  

احتياجاتكم،  ويتفهم  بالمعرفة،  يتمتع  متعاون  عمل  فريق  خالل  من  خدماتنا  سنقدم   
ويستطيع اإلجابة على استفساراتكم.

سنوفر لكم متطلبات كل خدمة ومواعيد إنجازها.  

سنستجيب لطلباتكم في الوقت المناسب ودون تأخير.  

سنقلص عدد اإلجراءات لنوفر لكم خدمة سريعة وسلسة.  

سنؤمن لكم معلومات دقيقة وإجراءات خدمة سليمة.  

سنعمل على توفير الخدمة في األوقات وعبر القنوات التي تناسبكم قدر اإلمكان.  

سنرحب بآرائكم واقتراحاتكم لنتشارك معكم في تطوير خدماتنا.  

ما نرجوه منكم لتوفير خدمة متميزة لكم
تقدير جهود موظفينا في خدمتكم بالتعامل معهم باحترام متبادل.  

توفير األوراق والمستندات المطلوبة.  

تجهيز المستندات المطلوبة مسبقًا إلتمام اإلجراءات.  

إعالمنا بأسرع وقت ممكن في حال وجود خطأ أو تعديل في البيانات.  

إبالغنا بأي تغيير في المعلومات الشخصية أو الظروف المتعلقة بإتمام العملية.  

الرد على استفسارات وطلبات فريق اإلدارة المعنية لضمان االلتزام بخطة اإلطالق.  
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الوصف العام
الوزارة هي الجهة المانحة للترخيص والهيئة الحكومية التي تمتلك العالمة التجارية والخدمات 
المرتبطة بها، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بإدارة عملية الترخيص بالتعاون مع شركائها 

من خالل اإلدارة المعنية.  
 

اشتراطات المتقدم لطلب الترخيص
تعتبر موافقة الترخيص، طبقًا لشروط الوزارة، هو المستند الرسمي الذي تصّرح الوزارة بموجبه لـ 
يكون  قد  القانونية،  الناحية  من  واضح.  وبشكل  محددة  بطريقة  خدماتها  باستخدام  »شخص« 
»الشخص« فردًا يدير نشاًطا تجاريًا من مقره الخاص، أو شخصين أو أكثر يعمالن معًا في شراكة، 

أو شركة أو مؤسسة رسمية. 

من الضروري أن يتم اعتماد أي تغييرات في اسم أو وضع األشخاص الحاصلين على الترخيص من 
الوزارة، وقد يتسبب ذلك في الحاجة إلى إعادة إصدار الترخيص أو إنهاء الترخيص.

المعايير الموضحة أدناه معتمدة وصادرة من الوزارة لتحديد االشتراطات الضرورية لطالب ترخيص 
خدمة ))توصيل((.

شروط الترخيص للمؤسسات

طبقًا  لمنشأته  الوقف  أسباب  من  سبب  يوجد  وأال  الوزارة،  لدى  كمنشأة  مسجاًل  يكون  أن   
لألنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة.

التي  األعمال  طبيعة  مع  متوافقا  التجارية  الرخصة  على  المسجل  التجاري  النشاط  يكون  أن   
سيقوم بتنفيذها كمقدم خدمة.

أن يقدم إقرارًا وفق نموذج اإلقرار والتعهد المعتمد من الوزارة يفيد علمه وموافقته، والتزامه   
بما تضمنته أدلة خدمة ))توصيل(( المعتمدة من الوزارة.

لما  الترخيص طبقًا  تأمينات مالية للحصول على هذا  أو  أن ُيقدم ما ُيطلب منه من ضمانات   
تحدده الوزراة من ضوابط وإجراءات في األدلة الصادرة منها.
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شروط الترخيص لألفراد

أن يكون من مواطني الدولة.  

أن يكون مسجل على بوابة التوظيف الذاتي.  

أن يكون عمر المتقدم للترخيص 18 عامًا فأكثر.  

أن يكون شاب )ذكر/ أنثى(، طالب، باحث عن عمل، متقاعد، يعمل بالقطاع الخاص.  

أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.  

أن يكون لديه مهارة خدمة العمالء.  

أن يقدم إقرارًا وفق نموذج اإلقرار والتعهد المعتمد من الوزارة يفيد علمه وموافقته، والتزامه   
بما تضمنته األدلة المعتمدة حاليًا ومستقباًل.

أن ُيقدم ما تطلبه الوزارة من ضمانات أو تأمينات مالية للحصول على هذا الترخيص طبقًا لما   
تحدده من ضوابط وإجراءات في األدلة الصادرة منها.

عرض الترخيص 
يقوم )مشغل الخدمة( بتشغيل الخدمة، فيما يقوم )ُمقدم الخدمة( بتقديمها. وعند موافقة 
الترخيص وتقديمه  اتفاق  البشرية والتوطين على الطلب، يحق له أن يقوم بتوقيع  الموارد  وزارة 

وفقًا لمحددات أدلة الخدمة المتفرقة )أدلة مقدم الخدمة وأدلة مشغل الخدمة(.

المساعدة المالية 
ال تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم أي مساعدات مالية، سواًء مباشرة أو غير مباشرة 
تتعهد  أو  والتوطين  البشرية  الموارد  وزارة  تضمن  ال  ذلك،  على  عالوة  الترخيص.  على  للحاصلين 

بضمان الحاصل على الترخيص في أي سند دائن أو إيجار أو أي التزامات مالية قد تكون لديه. 

المساعدة في التدريب
قبل انضمام مقدم الخدمة إلى أسطولها في الدولة، يجب على مشغل الخدمة واإلدارة المعنية 

التأُكد من أن مقدم الخدمة وكل من يعمل لديه قد تلقى دورات تدريبية محددة.

بتحمل  تقوم  أن  للوزارة  يمكن  كما  بالتدريب  الخاصة  النفقات  جميع  الخدمة(  )مقدم  يتحمل 
عبء التدريب في بعض الحاالت التي يصدر بشأنها قراٌر من قيادة الوزارة. وباإلضافة إلى ذلك، قد 
تطلب وزارة الموارد البشرية والتوطين أيضًا من المستثمر )مقدم الخدمة( أن يقوم على نفقته 
بتوجيه فريق العمل لديه لحضور برامج ودورات تدريبية للتميز، طبقًا لما تراه وزارة الموارد البشرية 

والتوطين ضروريًا لتحسين تمّيز الخدمة ومعايير التشغيل فيها.

ينبغي على مقدم الخدمة أن يقوم بتنفيذ برنامج تدريبي لجميع الموظفين العاملين لديه طبقًا 
للمعايير المحددة في دليل تشغيل الخدمة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين. كذلك، 
قد تطلب وزارة الموارد البشرية والتوطين من مقدم الخدمة وموظفيه حضور البرامج التدريبية 
والتوطين  البشرية  الموارد  وزارة  من  المعتمدة  الشركات  قائمة  بعقدها  تقوم  التي  اإلجبارية 
النجوم  درجات  لتقييم  العالمي  النجوم  نظام  من  المطلوبة  المعايير  استيفاء  عدم  حالة  في 

الموجودة في دليل التشغيل. 
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قائمة الدورات التدريبية وجهات التدريب الُمعتمدة على سبيل المثال ال الحصر:

دورة مخصصة الستشاري سعادة متعاملين )خدمة المتعاملين(   

دورة مخصصة للمدراء )برنامج التأثير والتفاوض وبناء فرق العمل(  

قائمة مراكز تدريب معتمدة من إدارة التدريب التابعة للوزارة: 

هيئة تنظيم االتصاالت   

أكاديمية اتصاالت  

المنطقة الحصرية
من  منافسة  يواجه  قد  لذا  فيها،  ليعمل  الخدمة  لمقدم  حصرية  منطقة  تخصيص  يتم  لن 
مقدمي خدمة آخرين أو من قنوات تقديم الخدمة األخرى والتي تملكها وزارة الموارد البشرية 
والتوطين أو من العالمات التجارية المنافسة الخاضعة لسيطرة وزارة الموارد البشرية والتوطين 

في أي منطقة داخل الدولة. 

الضمان المصرفي

تقديرات االستثمار
بعض التكاليف والرسوم التي تساعدك في تقدير قيمة االستثمار.

المركبات الصغيرة 

يحق للوزارة تسييل الضمان وفقًا لما تراه مناسبًا

الرسومموعد االستحقاقنوع الرسوم

10,000قبل التشغيلوديعة التأمين

أكثر تقديرأقل تقديرموعد االستحقاقنوع الرسوم

ال يوجدال يوجد-الرسوم األولية للترخيص بالوزارة

90,000140,000باالتفاق مع مزودي الخدمةسعر المركبة 

30,00045,000باالتفاق مع مزودي الخدمةاألعمال واألنظمة التقنية

األعمال الخاصة بالمواصفات 
الفنية، والهوية المرئية

50,00070,000باالتفاق مع مزودي الخدمة

فتح بطاقة منشأة بوزارة الموارد 
البشرية والتوطين

2,0002,400قبل الموافقة التشغيلية

تصريح العمل للموظف الواحد 
بوزارة الموارد البشرية والتوطين

عند طباعة طلب التصريح 
500500والموافقة على التصريح
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مجموع الرسوم الحكومية )بدون 
وزارة الموارد البشرية و التوطين( 

لفترة تعاقدية واحدة )سنتين( 
تشمل بطاقة الهوية-تثبيت 

اإلقامة-الفحص الطبي-التأمين 
الصحي.

1,4002,300عند تقديم الطلبات

التأمين على العمال )للعامل 
الواحد لمدة سنتين(

120170عند تقديم طلب تصريح عمل

تدريب موظف استشاري سعادة 
المتعاملين لدورة خدمات الوزارة

4001,000باالتفاق مع مزودي الخدمة

174,420261,370المجموع الكلي 

مدة الترخيص والتجديد
تقم  لم  ما  وتجدد  بالتشغيل  الموافقة  منح  تاريخ  من  ميالديتين  سنتين  الترخيص  مدة  تكون 

الوزارة بإنهاء الترخيص أو إجراء أي تعديالت على الشروط واألحكام.

االلتزامات والقيود
االلتزام بالمعايير والمواصفات الصادرة من الوزارة في األدلة والخطابات الرسمية.  

ضمان توظيف كادر عمل مؤهل بناًء على التعليمات الصادرة من الوزارة باألدلة المعتمدة.  
تقديم  كفاءة  تطوير  على  والعمل  المعتمدة،  المعايير  على  بناًء  الخدمة  وتقديم  إدارة   

الخدمات.
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متطلبات خدمة 
“توصيل”

05
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ينبغي على ُمقدم الخدمة أن يلتزم بالمعايير المذكورة أدناه أثناء التقدم للوزارة بطلب الحصول 
على حق الترخيص لتقديم الخدمة. ويتم إضافة تلك المعايير إلى أي معايير مذكورة في القسم 

الخاص باألهلية أعاله. 

معايير إدارة الخدمة
الخلفية والخبرة لإلدارة

الكفاءات اإلدارية

قنوات  جميع  في  للمتعاملين  استثنائية  خدمة  تقديم  إلى  والتوطين  البشرية  الموارد  وزارة  تسعى 
الخدمة. وبناًء على ذلك يجب أن يمتلك المرشحون إلدارة الخدمة في التخصصات المختلفة الخبرة 
الالزمة إلدارتها والفهم الضروري لتشغيل مثل هذه األعمال. وقد يكون الحاصل على الترخيص هو 

مدير الخدمة أيضًا بشرط أن تتوفر لديه الخبرات المطلوبة.

تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن تضمن أن تكون الخدمة مزودة بالموظفين المناسبين 
من ذوي الكفاءات والمهارة. وينبغي للمتقدم بطلب لتقديم الخدمة أن يفهم الهيكل التنظيمي 

المقترح، وأن يوضح األدوار والمسؤوليات ذات الصلة التي سيتم شغلها في الخدمة. 

المتطلباتالمعيار

الفريق اإلداري
تظهر السيرة الذاتية الُمقترحة للمرشحين لمنصبي مديرالعمليات والمدير 

اإلداري أن لديهما خبرة في مجال العمل. 

الموظفين

أن يكون )المدير-استشاري سعادة المتعاملين( من مواطني دولة اإلمارات.

راتب المدير األساسي: 15,000 درهم   

راتب استشاري سعادة المتعاملين األساسي: 8,000 درهم  

األدوار األخرى بالخدمة 
األخرى  األدوار  ملء  الطلب  مقدم  ينوي  كيف  التوظيف  خطة  توضح 

الموّضحة في الهيكل التنظيمي المقترح. 

تصنيف المنشآت التابعة لتقديم الخدمة
المنشآت  تصنيف  قرار  وفق  األولى  الفئة  على  الخدمة  لتقديم  التابعة  المنشآت  تصنيف  يتم 

المعمول به في الوزارة، ويتم تفعيل التصنيف بعد الحصول على الموافقة بالترخيص.

الخدمات المقدمة 
يقوم مقدم الخدمة بتقديم خدمات وزارة  الموارد البشرية والتوطين بشكل أساسي. كما يحق 

للوزارة إضافة خدمات أخرى بشكل مؤقت أو دائم.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          إضافة الى ذلك، يحق لمقدم الخدمة تقديم خدمات جهات حكومية أخرى اتحادية أو محلية 
إذا  الخدمات  تلك  تقديم  حظر  طلب  للوزارة  يحق  كما  الوزارة  موافقة  على  الحصول  بشرط 
للوزارة  العامة  بالمصلحة  مرتبطة  أخرى  أسباب  ألي  أو  الخدمة  مستوى  خفض  في  ذلك  تسبب 
ومتعامليها. ال يحق لمقدم الخدمة تقديم خدمات الشركات التجارية أو تأجير المركبات لديه 

كمنصات تقديم خدمات تلك المنشآت إال إذا حصل على الموافقة الخطية من الوزارة.

الهيكل التنظيمي للموارد البشرية لدى ُمقدم الخدمة 
يجب أن يكون لدى مقدم الخدمة الهيكل التنظيمي الوارد أدناه. كما يمكنه إضافة المزيد من 

األدوار، إال أن عليه أن يطبق الهيكل التنظيمي الوارد أدناه.

العدد = 1

مدير تنفيذي - توصيل

العدد = 2

دعم تقني

العدد = 2 

قسم تقنية المعلومات

العدد = حسب ا�سطول

قسم العمليات

محاسب رئيسيمشرف عمليات

اختصاصي موارد بشرية

العدد = يعتمد على ا�سطول

استشاري اسعاد المتعاملين

العدد = 1

إداري أسطول

العدد = حسب الحاجة

سائقين

العدد = حسب ا�سطول

قسم الموارد
المالية وا�دارية

العدد = 1العدد = 1

العدد = 1
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المسمى 
الوظيفي

نوع 
الوظيفة

المؤهالت 
األساسية

األدوار والمسؤوليات األساسية

مدير 
تنفيذي

إلزامي

بكالوريوس 
على األقل 

أو ما 
يعادله

تطوير ووضع االستراتيجيات المتتالية وتحديد مهام   
الخدمة التي يسعى لتنفيذها من أجل وضع خطة 

يوضح فيها أولويات العمالء، والموظفين واالحتياجات 
التنظيمية.

ضمان تطبيق معايير برنامج اإلمارات للخدمة   
الحكومية المتميزة وضمان تحقيق تصنيف الخمس 

نجوم.
إدارة الخدمة حسب القوانين واللوائح والتعليمات   

والمعايير واألدلة التي تصدرها وزارة الموارد البشرية 
والتوطين.

تنفيذ خدمات الوزارة بما يحقق إسعاد المتعاملين   
وموظفي الخدمة، وتقديم الدعم لهم.

مشرف 
العمليات

إلزامي

بكالوريوس 
في اإلدارة 
على األقل 

أو ما 
يعادله

إدارة عمليات وأنشطة الخدمة اليومية ومراقبتها   
والتأكد من سيرها على النحو األمثل.

اإلشراف اليومي على الموظفين بما يضمن انتظام   
ومرونة سير العمل.

وضع خطة لتنظيم احتياجات الموظفين   
والمتعاملين من أجل سير العملية اإلنتاجية.

التخطيط عن طريق تحديد أولويات المتعاملين،   
الموظفين، والمتطلبات التنظيمة.

مراقبة الموظفين من حيث: مستويات المعرفة،   
المهارات، التوقعات، والدافع لتحقيق المتطلبات 

التنظيمية.

إداري 
أسطول 

إلزامي
شهادة 
ثانوية 
عامة

إدارة وتنسيق أسطول مركبات ))توصيل((.  
مسؤول عن استكمال جميع األنشطة اإلدارية   

المتعلقة وضمان االمتثال للقوانين المحلية للمركبات.
المحافظة على تحديث سجالت المركبات.  

تنسيق مواعيد الصيانة الوقائية والتصليح لمركبات   
))توصيل((، وضمان توافر العدد الضروري من مركبات 

األسطول في جميع األوقات.
التأكد من موائمة المركبات للمعايير واالشتراطات   

التشغيلية الفنية من خالل عمل جدول تدقيق دوري.

مؤهالت وأدوار ومسؤوليات الموظفين لدى ُمقدم الخدمة

يجب على جميع مقدمي الخدمة ضمان التزام فرق عمل المركبات بأدوارها ومسؤولياتها التالية. 
وكخيار آخر يمكنهم إضافة المزيد من األدوار لدعم واستكمال األدوار والمسؤوليات المحددة أدناه.
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المسمى 
الوظيفي

نوع 
الوظيفة

المؤهالت 
األساسية

األدوار والمسؤوليات األساسية

دعم 
تقني 

إلزامي

بكالوريوس 
في تقنية 

المعلومات 
على األقل 

أو ما 
يعادله

تحديث وتطوير األنظمة المستخدمة وذلك لتحقيق   
األهداف وفق أفضل البرامج والتقنيات المحلية 

والعالمية المستخدمة في ذات المجال.
وضع المواصفات الخاصة باألجهزة والبرامج الالزمة   

لتشغيلها.
تقييم األجهزة والبرامج المستخدمة واقتراح   

التعديالت والتحديثات الالزمة لها.
صيانة برامج النظم وتقديم الدعم الفني الالزم لها.  

إعداد تقارير العمل الفنية الخاصة بكفاءة األجهزة   
والبرامج وتلبيتها لمتطلبات العمل.

تطوير حلول المشكالت وتقديم الدعم والمشورة   
الفنية بخصوص البرامج واألجهزة.

تقديم الدعم الفني الالزم وتنفيذ أية مهام اخرى   
يكلف بها.

محاسب 
رئيسي 

إلزامي

الدبلوم 
في 

المحاسبة 
أو ما 

يعادله في 
تخصص 

مشابه

مراجعة مستندات الصرف، والتعديالت التي   
تجري عليها، ودقة المطابقات الشهرية لحسابات 

))توصيل(( حسب اللوائح واألنظمة.
مراجعة وتحليل وإعداد تقرير عمليات الجرد الدوري   

للممتلكات.
مراجعة التقارير الفنية حول إجراءات المناقالت المالية   

بين بنود الموازنة، وحصر نتائج األعمال المالية وفق 
اإلجراءات، والصالحيات المعتمدة.

مراجعة اإلجراءات المرتبطة باستحقاقات الدائنين،   
وعمليات الصرف، واالعتمادات المالية، والعقود، 
وعمليات التوريد، وسياسات وإجراءات الغرامات.
مراجعة وتدقيق المعلومات المتعلقة بأسس   

ومعايير فاعلية سياسات وخطط اإلنفاق والتعاقدات، 
وأساليب التحليل المالي المعتمد ورفعها للمعنيين.
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المسمى 
الوظيفي

نوع 
الوظيفة

المؤهالت 
األساسية

األدوار والمسؤوليات األساسية

اختصاصي 
موارد بشرية

إلزامي

بكالوريوس 
في الموارد 

البشرية 
على األقل 

أو ما 
يعادله

إدارة كافة أنشطة ومهام وحدة الموارد البشرية   
بما يشمل عمليات التوظيف والتعيين، وبرامج إدارة 

الكفاءات وعمليات التدريب والتطوير، وأنظمة الرواتب 
والتعويضات والمكافآت، إلى جانب خدمات شؤون 

الموظفين بما يشمل خدمات التأمين والرعاية 
االجتماعية والترخيصات األخرى، باإلضافة إلى متابعة 

وضمان التزام الموظفين بلوائح وسياسات وإجراءات 
الموارد البشرية.

تحقيق اإلدارة الفّعالة للُموّظفين.  
تقييم األداء.  

تطوير كفاءات األفراد.  
دعم االبتكار عند الُموّظفين.  

تعزيز االّتصال بين اإلدارة والموظفين.  

استشاري 
سعادة 

المتعاملين
إلزامي

شهادة 
ثانوية 

عامة على 
األقل

إنجاز خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين والواردة   
في الدليل التشغيلي فقط، ويحق للوزارة زيادة أو 

خفض تلك الخدمات حسب ما تراه مناسبًا.
المشاركة بشكل فعال في تطوير عملية تقديم   

الخدمة واقتراح حلول جديدة لتطوير الخدمات.
تقديم خدمة ذات مستوى عاٍل يرقى لتوقعات   

المتعاملين في دولة اإلمارات.
االلتزام بمؤشرات األداء التي تحددها الوزارة.  

اختياريسائق
شهادة 
إعدادية

القيام بقيادة مركبة ))توصيل(( عند الحاجة.   
اتباع تعليمات المرور المحلية.  

تقديم مستوى عاٍل من ثقافة الخدمة والعون عند   
الحاجة.
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خطوات التقدم للحصول 
على ترخيص تقديم 

خدمة “توصيل”
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رحلة المستثمر للحصول على الترخيص 
أفراد - التوظيف الذاتي

آلية ترخيص خدمة توصيل ل�فراد (مواطنين فقط)

التسجيل على بوابة التوظيف 
الذاتي التابعة لوزارة الموارد 

البشرية والتوطين أو زيارة أقرب 
مركز من مراكز سعادة 

المتعاملين التابعة للوزارة

اعتماد الطلب وتسليم 
المرخص له كتاب االعتماد 

وأدلة العمل

دراسة الطلب من  قبل وزارة 
الموارد البشرية والتوطين 

(إدارة المشاريع الخاصة) 

استالم المشغل كتاب 
االعتماد  من المرخص له وبدء 
عملية تجهيز المركبة وإصدار 

التراخيص الالزمة 

البداية

حجز المشغل لجلسة تدريب 
وتأهيل المرخص له على 

ا�نظمة مع أحد وكاالت التدريب 
المعتمدة من الوزارة 

تجهيز المشغل للمركبة 
وإصدار التراخيص التجارية 

حسب ا¡ماراة

اعتماد موافقة التشغيل 
من الوزارة 

بدء تشغيل المركبة 
المرخصة وتقديمها للخدمة

تأكد المشغل من جاهزية ضم 
المركبة ل¨سطول ورفع توصية 

التشغيل للوزارة

زيارة المرخص له لمركز سعادة 
المتعاملين (توطين) الستالم 

ترخيص مزاولة مهنة 
(استشاري سعادة متعاملين - 
خدمة ((توصيل)) والتوقيع على 

تعهد بااللتزام بالعمل وفق 
الشروط والضوابط من قبل 

الوزارة  وتفعيل آلية الولوج الى 
النظام

التوظيف الذاتي للمواطنين
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التسجيل على بوابة التوظيف الذاتي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو زيارة أقرب مركز   
من مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة.

دراسة الطلب من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين )إدارة المشاريع الخاصة(.  

اعتماد الطلب وتسليم المرخص له كتاب االعتماد وأدلة العمل.  

استالم المشغل كتاب االعتماد من المرخص له وبدء عملية تجهيز المركبة و إصدار التراخيص   
الالزمة. 

التدريب  وكاالت  أحد  مع  األنظمة  على  له  المرخص  وتأهيل  تدريب  لجلسة  المشغل  حجز   
المعتمدة من الوزارة. 

تجهيز المشغل للمركبة و إصدار التراخيص التجارية حسب اإلمارة.  

تأكد المشغل من جاهزية ضم المركبة لألسطول ورفع توصية التشغيل للوزارة.  

اعتماد موافقة التشغيل من الوزارة.   

زيارة المرخص له لمركز سعادة المتعاملين )توطين( الستالم ترخيص مزاولة مهنة )استشاري   
الشروط  وفق  بالعمل  بااللتزام  تعهد  على  والتوقيع  ))توصيل((  خدمة   - متعاملين  سعادة 

والضوابط من قبل الوزارة وتفعيل آلية الولوج إلى النظام.

بدء تشغيل المركبة المرخصة وتقديمها للخدمة.  
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التقديم على طلب ترخيص على موقع الوزارة أو البريد االلكتروني licenese@taw-seel.ae وفق   
الشروط والضوابط المعتمدة أو زيارة أقرب مركز من مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة.

دراسة المشغل للطلب ورفع التوصية للوزارة.   

المؤسسات

آلية ترخيص خدمة توصيل للمؤسسات

التقديم على طلب ترخيص على 
موقع الوزارة أو البريد الكتروني

 licenses@taw-seel.ae
وفق الشروط والضوابط 

المعتمدة أو زيارة أقرب مركز 
من مراكز سعادة المتعاملين 

التابعة للوزارة

اعتماد موافقة الترخيص من 
الوزارة (إدارة مراكز الخدمة)

دراسة المشغل  للطلب 
ورفع التوصية للوزارة  

تسليم المرخص كتاب 
االعتماد وأدلة العمل 

المعتمدة

البداية

تعاقد المرخص له مع إحدى 
الورش المعتمدة لتجهيز  

الهوية المرئية للمركبة

التعاقد مع إحدى الشركات 
التقنية المعتمدة للتجهيز 

التقني للمركبة

تأكد المشغل على جاهزية 
ضم المركبة ل¦سطول 

ورفع طلب تشغيل للوزارة

بدء تشغيل المركبة 
المرخصة وتقديمها للخدمة

إصدار المرخص له الرخصة 
التجارية حسب اªمارة 

المعتمدة

اعتماد موافقة التشغيل من 
الوزارة وتعريف المشغل على 

نظام المتابعة
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اعتماد موافقة الترخيص من الوزارة )إدارة مراكز الخدمة(.  

تسليم المرخص له كتاب االعتماد وأدلة العمل المعتمدة.   

تعاقد المرخص له مع إحدى الورش المعتمدة لتجهيز الهوية المرئية للمركبة.   

التعاقد مع إحدى الشركات التقنية المعتمدة للتجهيز التقني للمركبة.   

إصدار المرخص له الرخصة التجارية حسب اإلمارة المعتمدة.   

تأكيد المشغل على جاهزية ضم المركبة لألسطول ورفع طلب تشغيل للوزارة.   

اعتماد موافقة التشغيل من الوزارة وتعريف المشغل على نظام المتابعة.   

بدء تشغيل المركبة المرخصة وتقديمها للخدمة.   

إصدار موافقة الترخيص 
الوثائق المطلوبة للحصول على موافقة الترخيص

يجب على المتقدم بطلب الترخيص تحضير جميع الوثائق المطلوبة بالموعد حسب االتفاق مع 
الوزارة. فيما يلي يوجد مجموعة من الوثائق المطلوبة:

في حالة إذا كان مقدم طلب الترخيص )أفراد-توظيف ذاتي( 

السيرة الذاتية لمقدم طلب الترخيص.  

صورة من جواز السفر.  

صورة من خالصة القيد.  

صورة بطاقة الهوية.  

صورة من رخصة القيادة.  

حسن السيرة والسلوك.  

التوقيع على اإلقرار والتعهد المعتمد من الوزارة.  

في حالة إذا كان مقدم طلب الترخيص )مؤسسات( 

السيرة الذاتية لمقدم طلب الترخيص.  

صورة من جواز السفر.  

صورة من خالصة القيد.  

صورة بطاقة الهوية.  

حسن السيرة والسلوك.  

التوقيع على اإلقرار والتعهد المعتمد من الوزارة.  

كشف المنشآت الخاص بالمالك / المالك خالية من أي قيود في الوزارة.  

دراسة جدوى اقتصادية من إحدى المكاتب المعتمدة بالدولة.  

التوقيع على اإلقرار والتعهد.  
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ال يسمح ببيع موافقة الترخيص أو التنازل عنها أثناء فترة التجهيز مهما كانت األسباب 

يجوز بيع المركبات أو التنازل عنها خالل فترة التشغيل بشرط الحصول على موافقة الوزارة وبعد 
التأكد من استيفاء المالك الجديد لجميع اشتراطات الحصول على ترخيص الخدمة.

اإلجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على موافقة التشغيل

   شهادة الضمان البنكي بقيمة 10,000 درهم موجهة لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

تقرير فني من الجهة المسؤولة تثبت تجهيز المركبة حسب المواصفات المعتمدة من خالل   
أحد مزودي الخدمة المعتمدين.

أن  المتعاملين( بشرط  بالخدمة )مدير، استشاري سعادة  الرئيسية  الوظيفية  الكوادر  توظيف   
يكونوا من مواطني دولة اإلمارات.

شهادة تثبت تسجيل منشأة مقدم الخدمة في نظام الدرهم اإللكتروني.  

تعليمات العالمة التجارية

بجميع  االلتزام  على  الموافقة  يعني  ))توصيل((  ترخيص  على  الحصول  بطلب  التقدم   
االشتراطات الخاصة بترخيص وتقديم الخدمة. 

ودليل  التشغيل  دليل  في  الواردة  البنود  بجميع  التام  االلتزام  الترخيص  صاحب  على  يتوجب   
الهوية المرئية والمواصفات الفنية وأي دليل آخر يصدر عن الوزارة.

دليل  في  الواردة  للمخالفات  التشغيل  موافقة  علي  حصوله  بعد  الخدمة  مقدم  يخضع   
التشغيل في حال صدر عن المركبات أي تجاوزات لبنود األدلة الخاصة بخدمة ))توصيل((.

يحق للوزارة التعديل على مضمون األدلة الخاصة بالخدمة سواًء باإلضافة أو اإللغاء وفقًا لما   
تراه مناسبًا، ويتوجب على مقدم الخدمة االلتزام بجميع التعديالت تحقيقًا للمصلحة العامة.

تجهيز مركبات الخدمة

الموافقة  على  الحصـول  بعد  وذلك  الخدمة  مركبات  تجهيز  الترخيص  صاحب  على  يجب   
بالترخيص مباشرة من خالل أحد مزودي الخدمة المعتمدين لدى الوزارة، وطبقًا للمواصفات 

الخاصة بالهوية المرئية والمواصفات الفنية والتقنية.

يجب على صاحب الترخيص تجهيز المركبات خالل شهرين من تاريخ الحصول على الموافقة   
بالترخيص على أن يباشر أعمال التشغيل خالل األربعة أشهر التي تليها.

يحق للوزارة إلغاء الموافقة علي الترخيص في حال عدم التزام صاحب الترخيص تنفيذ األعمال   
المذكورة أعاله خالل المدة الزمنية المحددة لكل مرحلة.

يحق للوزارة إدخال بعض اإلضافات والتغييرات أثناء فترة تشغيل الخدمة، ويتوجب على مقدم   
الخدمة التعاون مع الوزارة وإجراء التغييرات المطلوبة تحقيقًا للمصلحة العامة.
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التغييرات في حالة 
الترخيص
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المعلومات الواردة أدناه ُتّعد قواعد توجيهية وإجرائية خاصة بعملية تحويل الترخيص أو إنهائها 
لمقدم الخدمة ويجب على المرخص له االلتزام بجميع التعليمات واإلجراءات المذكورة والصادرة 

من الوزارة.

تغيير ملكية الرخصة
وزارة  إبالغ  يجب  الرخصة،  الترخيص/  ملكية  تغيير  الخدمة  تقديم  ترخيص  حامل  رغبة  حال  في 
يمكن  وال  الوزارة.  إلى  رسمي  إخطار  تقديم  خالل  من  األمر،  بهذا  أواًل  والتوطين  البشرية  الموارد 
والتوطين  البشرية  الموارد  وزارة  قامت  إذا  إال  الجديدة  الشركة  المالك/  باسم  الترخيص  تحويل 
باعتماد طلب التغيير في الملكية، أما إذا لم تعتمد الوزارة ذلك الطلب، فسيتم إنهاء الترخيص.
هذه العملية تضمن نقل شروط وأحكام الترخيص الحالي إلى الشركة الجديدة )إذا تّم اعتماد 
الطلب(. يمكن أن يتم تطبيق رسوم إضافية تعتبر ضرورية كرسوم تغيير اسم حامل الترخيص 

من خالل وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وفاة مالك الترخيص
في حالة وفاة حامل ترخيص، يجب أن يتّم تقديم نسخة من »شهادة الوفاة« إلى وزارة الموارد 
البشرية والتوطين. ويتم تطبيق قوانين ولوائح دولة اإلمارات العربية المتحدة على األمور المتعلقة 

بالوفاة وبتركة المتوفي، طبقًا لإلجراءات القانونية النافذة.

إلغاء الترخيص
يجوز للوزارة إلغاء الترخيص لعدة أسباب، تتضمن على سبيل المثال ال الحصر:

مخالفة تعليمات ومعايير الترخيص.  

عدم االلتزام بشروط وأحكام الترخيص الصادرة من الوزارة )وبناًء على عدم االلتزام سيتم إقرار   
اإلجراء المناسب من الوزارة وقد يقتضي األمر إلغاء الترخيص ومصادرة الضمان المصرفي(.

عدم استخدام المرخص له للترخيص والخدمات بطريقة مسؤولة وفعالة.   

عدم االلتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الوزارة.  

عدم االلتزام بأي بند من البنود المذكورة باألدلة.  
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آليات المتابعة والتدقيق 
بالتعليمات  الخدمة  مقدمي  التزام  لضمان  الوزارة  تستخدمها  التي  باآلليات  قائمة  يلي  فيما 

والمعايير المعتمدة باألدلة وأي متطلبات رسمية من قبلها:

التدقيق على مقاييس ومؤشرات األداء مثل وقت الخدمة واالنتظار ورضا المتعاملين وغيرها.  

التدقيق العشوائي على مقدمي الخدمة ومركباتهم.   

تدقيق دوري بناًء على األدلة الوزارية ونظام النجوم العالمي وغيرها من المعايير العالمية.  

التدقيق على مركبات الخدمة من خالل كاميرات المراقبة CCTV المرتبطة مع الوزارة.  

التدقيق عن طريق الشركات الخارجية المتخصصة والمعتمدة من قبل الوزارة.  

نظام الحضور واالنصراف لموظفي الخدمة.  

أي وسائل أخرى يتم استخدامها واعتمادها من قبل الوزارة.  

المناسبة  اإلجراءات  المعنية  اإلدارة  أو  الوزارة  تتخذ  سوف  أعاله  اآلليات  ومخرجات  نتائج  على  بناًء 
حسب  اإلجراءات  من  عددًا  الوزارة  وتطبق  المقررة،  بالتعليمات  الخدمة  مقدم  التزام  لضمان 

المخالفة، مثل:

إنذار رسمي  

إخطار مخالفة مالية  

الحاالت االستثنائية  

مقدم  التزام  لضمان  تصعيدية  إجراءات  المعنية  اإلدارة  تتخذ  سوف  المخالفات  تكرار  حال  في 
الخدمة بالتعليمات.

وسيتم تطبيق المصفوفة التصعيدية التالية:

إنذار رسمي 
باألدلة  المعتمدة  بالتعليمات  وااللتزام  معينة  إجراءات  باتخاذ  الخدمة  لمقدم  رسمي  إشعار 

ويحتوي اإلشعار على المعلومات التالية:

تفاصيل عدم االلتزام بالتعليمات المعتمدة.  

دليل على حدوث عدم االلتزام بالتعليمات المعتمدة.  

الفترة الزمنية لاللتزام بمعالجة المخالفة وتنفيذ التعليمات.  

أي تفاصيل أخرى عند الحاجة.  

اإلجراء المرتبط بالخدمات عدد المخالفات السنوي

سحب 10% من الخدمات1-5 مخالفات

سحب 20% من الخدمات6-10 مخالفات

سحب 30% من الخدمات11-30 مخالفة

سحب كافة الخدماتأكثر من 30 مخالفة
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المخالفات والغرامات
الخدمة سدادها وفق  التي يجب على مقدم  المحددة  بالقيمة  الخدمة  إشعار رسمي لمقدم 

مصفوفة المخالفات، ويحتوي اإلشعار على المعلومات التالية:

طبيعة المخالفة وتاريخ وموقع حدوثها  

دليل على حدوث المخالفة   

قيمة الغرامة المفروضة   

اإلجراءات التصحيحية   

أي تفاصيل أخرى عند الحاجة  

قبل  المعنية  لإلدارة  تظلم  نموذج  تقديم  الخدمة  لمقدم  يجوز  المخالفة،  إشعار  استالم  عند 
5 أيام عمل بالموافقة ورفع المخالفة أو  سداد المبلغ، على أن تقوم اإلدارة المعنية بالرد خالل 

رفض التظلم مع السبب. 

إن القسم أعاله يوضح إجراءات المتابعة لجميع األدلة الخاصة بالخدمة، ولكن في حال 
عملية  إلغاء  سيتم  أدناه  والمذكورة  الترخيص  بدليل  الخاصة  المخالفات  إحدى  وقوع 
سيتم  الترخيص.  عملية  إنهاء  و  له  المرخص  من  الصالحيات  كافة  وسحب  الترخيص 

التطرق لمصفوفة المخالفات بعد هذا القسم على سبيل المثال ال الحصر.

الحاالت االستثنائية
قد تسعى الوزارة في الحاالت القصوى واالستثنائية إلى اتخاذ إجراءات تدخل مباشر إلدارة الخدمة 

أو اللجوء إلى القضاء.

إجراءات المتابعة والتدقيق 
فيما يلي اإلجراءات المعتمدة لحاالت عدم االلتزام:

تحديد إدارة مراكز 
الخدمة لحالة عدم 

االلتزام بالتعليمات

تقييم حالة عدم 
االلتزام بالتعليمات

إصدار و إشعار مقدم 
الخدمة رسمي  با�جراء 

المتخذ

توثيق مخرجات التدقيق 
والمتابعة في سجل 
للرجوع إليها مستقبًال

إعادة تقييم ا�دارة 
المعنية لحالة عدم 

االلتزام بالتعليمات

اتخاذ إدارة مراكز 
الخدمة ا�جراءات 

التصحيحية
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اإلجراءالوصفالمخالفةالرقم

PE_LM_01 دقة الطلب المقدم
تقديم معلومات أو ضمانات أو شهادات 

غير صحيحة أو إحدى المستندات المتعلقة 
بعملية الترخيص

وقف عملية 
الترخيص 

PE_LM_02
مستندات الطلب 

المقدم 

عدم توفر جميع المستندات المطلوبة 
لعملية إصدار الترخيص والتأثير على سير 

عملية خدمة ))توصيل((

وقف عملية 
الترخيص 

PE_LM_03 الخطابات الرسمية
عدم االلتزام بالمواعيد الزمنية المذكورة 

في الخطابات الرسمية الصادرة من الوزارة 
أو اإلدارة المعنية

وقف عملية 
الترخيص 

PE_LM_04
أدلة ))توصيل(( 

المعتمدة
عدم االلتزام باألدلة الصادرة من الوزارة أو 

اإلدارة المعنية
وقف عملية 

الترخيص 

PE_LM_05 الحقيبة التدريبية
عدم االلتزام بالحقيبة التدريبية الصادرة 

من الوزارة والمواعيد المتفق عليها والتي 
تحددها الوزارة أو اإلدارة المعنية

وقف عملية 
الترخيص 

PE_LM_06اإلطالق الرسمي
عدم االلتزام بالموعد النهائي للتشغيل 

الرسمي المتفق عليه مع الوزارة أو اإلدارة 
المعنية

وقف عملية 
الترخيص 

قائمة المخالفات
على سبيل المثال ال الحصر: 
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أقر أنا الموقع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقدم  لطلب  
الحصول على ترخيص خدمة ))توصيل(( أنني ملتزم  باآلتي:

أن كافة الشروط المطلوبة لهذا الترخيص متوافرة في جانبي، وقد تقدمت بكافة المستندات   .1
الدالة على ذلك، وأنَّ ما تضمنته تلك المستندات صحيح تمامًا، ويتفق مع الواقع، وأنا مسؤول 

عنه مسؤولية كاملة وبكل أشكالها.  

وبكل  تمامًا  تستمر  الترخيص  على  للحصول  بها  تقدمت  التي  والمستندات  الشروط  كافة  أنَّ   .2
مضمونها طوال فترة ممارسة نشاط هذه الخدمة ، وطوال فترة استمرار الترخيص الممنوح لي 
بناًء على تلك الشروط، وفي حالة تخلف أي شرط يكون للوزارة اتخاذ ما تراه من إجراءات لسحب 

أو إلغاء الترخيص مع تحملي ألية مسؤوليات أخرى تقررها الوزارة. 

أنني تسلمت نسخة كاملة من القرارات  ومن كافة األدلة الخاصة بخدمة ))توصيل((، وبأنني   .3
سوف أقوم بتوفير كافة ما ورد بهذه األدلة خالل المدد التي تحددها الوزارة كتابة. 

قيامي  بعد  إال  الوزارة   من  تصدر  لن  الخدمة  تشغيل  على  الموافقة  بأنَّ  تام  علم  على  أنني   .4
بتنفيذ ما تنص عليه األدلة على النحو الذي تحدده لي الوزارة كتابة.

الخاص  الوزاري  القرار  وعلى  عليها،  يستجد  وما  باألدلة،  ورد  ما  تنفيذ  عن  الكاملة  مسؤوليتي   .5
بهذه الخدمة، من تعديالٍت أو إضافات مستقبلية طالما كان الترخيص قائما، وعلى معالجة 
التي  المدد  خالل  المعالجة  تكون  أن  وعلى  الوزارة،  لي  ترسلها  مالحظات  أو  توجيهات  أية 

تحددها الوزارة. 

مسؤوليتي الكاملة عن تنفيذ ما تنص عليه أية أنظمة قانونية أخرى سارية بالوزارة، وتكون ذات   .6
صلة بأنشطة الخدمة وبالعاملين فيها والمتعاملين معها.

أنني لست من موظفي القطاعات التشغيلية ذات الصلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين،   .7
بالقطاعات  يعملون  ممن  أي  مع  زوجية،  عالقة  أو  األولى،  الدرجة  من  قرابة  صلة  تربطني  وال 

التشغيلية ذات الصلة في الوزارة.

أنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة، وبكل أشكالها، في حال مخالفة هذا اإلقرار أو ما ينتج   .8
عنه من التزامات، وأتقبل كافة القرارات التي تصدرها الوزارة نتيجة لذلك.

وهذا إقرار مني بذلك.

الُمقر بما فيه:

االســــم:

التوقيع:                         

الصفــة:   

رقم بطاقة الهوية:

إقرار و تعـهــد 
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األسئلة الشائعة 
س: ما الفترة التي تستغرقها عملية تقييم الترخيص؟ 

ج: تتضمن المراجعة المبدئية لعملية تقييم الترخيص والتي تمر بعدد من الفحوص والمقابالت 
التي تستغرق بشكل عام حوالي شهر.

س: هل يمكن لمالك مركبات ))توصيل(( التنازل عن الترخيص لصالح مالك آخر؟  

ج: ينبغي مناقشة ذلك مع أصحاب المصلحة في ))توصيل((. 

س: ما المبلغ الذي سأدفعه في التسويق واإلعالن؟ ما الرسوم التي يتوجب عليَّ دفعها 
عندما أصبح مالكًا لترخيص ))توصيل((؟ 

ج: يعتمد ذلك على متطلبات السوق في الفترة التي يتم فيها منح الموافقة بالترخيص. 

نسبة  ستكون  ماذا  سأجني؟  المال  من  كم  مبيعاتي؟  عليه  ستكون  الذي  ما  س: 
ربحي؟ ما هامش ربح المستثمرين/ الحاصل على الترخيص اآلخرين؟ ما نوع العائد على 

االستثمار الذي ينبغي أن أتوقعه؟ 

باعتباره  الترخيص  على  الحاصل  المستثمر/  قدرة  على  ويعتمد  المخاطر  على  النجاح  ينطوي  ج: 
رجل أعمال مستقل. وينبغي أن تتضمن المستندات التي تقوم بتقديمها تقييمًا للسوق وعرضًا 

لإليرادات المتوقعة.  

س: ما نوع التدريب المطلوب من المستثمر/ الحاصل على الترخيص؟  

ج: يعتمد ذلك على متطلبات التدريب المذكورة في سياسة الموارد البشرية وعلى التغييرات التي 
تطرأ على احتياجات سوق العمل في الفترة التي يتم منح فيها ترخيص ))توصيل((.

س: هل يتوجب علّي استخدام برمجيات محددة للخدمة؟ 

ج: نعم، يتم تحديد جميع متطلبات البرمجيات في الدليل التقني، والذي يتم تسليمه بعد اعتماد 
الطلب المقدم من المستثمر/ الحاصل على الترخيص. 

س: هل يتوجب علّي استخدم عالمة تجارية محددة وتصميم محدد للخدمة؟

ج: نعم، يتم توضيح مواصفات متطلبات العالمة التجارية والتصميم في أدلة مواصفات العالمة 
التجارية والتصميم، بمجرد أن يتم اعتماد الطلب المقدم من المستثمر/ الحاصل على الترخيص 

وال يجوز إجراء أي تغيير أو التغاضي عن أي جزء منها.

س: هل سُيطلب مني استخدام مواد تسويقية محددة للخدمة؟

ج: نعم، يمكن الحصول على المواد التسويقية من خالل شركة خارجية محددة تختارها الوزارة، 
حيث تكون تلك المواد متوافقة مع متطلبات الهوية المرئية الخاصة بـ ))توصيل((. 

س: ما الذي ينبغي أن أفعله إذا كنت أرغب في الحصول على استثناء من أحد الشروط 
المذكورة في الدليل أو في حالة الرغبة باالمتناع عن االلتزام بتنفيذ أي منها؟ 

جميع  في  فيها  بما  االلتزام  ويجب  بعناية،  الخدمة  احتياجات  مراعاة  بعد  األدلة  وضع  تّم  ج: 
العدول عن  أو في  الحصول على استثناء  الرغبة في  األوقات. وينبغي تقديم طلب رسمي عند 
فعل أي مما ُذكر فيها. ويجب الحصول على موافقة خطية على هذا االستثناء أو العدول من 

وزارة الموارد البشرية والتوطين.



مركز اتصال الخدمة – 8008585 
taw-seel.ae – taw-seel.com موقع إلكتروني

info@taw-seel.ae :للتواصل واالستفسار
licenses@taw-seel.ae :لتقديم طلبات الترخيص

أو زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين على الرابط 
التالي: www.mohre.gov.ae لالطالع على تفاصيل أكثر.

قنوات التواصل
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