دولة االمارات العربية المتحدة
وزارة الــــــــداخلـــيـــــــــــــة
القيادة العامة لشرطة الفجيرة

خدمة العمل  24ساعة
دليل املستخدم للمتعامل

يرجى الدخول على الرابط التالي " للموقع اإللكتروني الخاص بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة"
https://fujairahpolice.gov.ae

يرجى الضغط على " تسجيل دخول " للتسجيل في
ً
املوقع اإللكتروني في حال وجود حساب مسبقا

يجب الحصول على صالحية في املوقع اإللكتروني لالطالع على الخدمات املقدمة في املوقع االلكتروني
للقيادة العامة لشرطة الفجيرة

مالحظه :بإمكانك تسجيل الدخول بإستعمال إسم املستخدم و كلمة السر الخاصة بك في تطبيق الهاتف الذكيUAE MOI
.1قم بالتسجيل أو التأكد من تفعيل الصالحية الخاصة بك
 oقم بإدخال اسم املستخدم و الرقم السري الخاص بك و اضغط على " تسجيل دخول"
 oفي حالة تسجيل جديد قم بالضغط على " سجل هنا"

أما في حال الضغط على زر"سجل هنا"

 .1قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك ومن ثم
اضغط على " تأكيد"
 .2ستظهر أمامك رقم الهاتف املتحرك الذي
سيصل عليه " رمز التفعيل"
 .3ثم قم بإدخال رمز التفعيل
 oفي حالة نسيت كلمة املرورالخاصة بك قم
بالضغط على " نسيت كلمة املرور"

بعد " تسجيل الدخول " ستظهر أمامك
هذه الشاشة قم بالضغط على "
الخدمات األمنية " للحصول على خدمة
"العمل  24ساعة"

ستظهر أمامك  3أيقونات أسفل اسم الخدمة
✓ إبدء الخدمة  :للدخول على الخدمة و تقديم الطلب
✓ بطاقة وصف الخدمة :للحصول على معلومات عن الخدمة
✓ أضف إلى املفضلة  :إلدراج الخدمة في املفضلة لديك

عند الضغط على أيقونة " ابدء
الخدمة " كما هي موضحة في الصفحة
السابقة ،ستظهر الصفحة الخاصة
بالخدمة و سيظهر أمامك أيقونات
بمراحل تقديم الطلب و لغاية االنتهاء
منها و نسبة اإلنجازللمعاملة

تظهربياناتك الشخصية عند
إدراج رقم الهوية اإلماراتية و
بإستطاعتك تغييررقم الهاتف
املتحرك و البريد اإللكتروني
الخاص بك

في تفاصيل الطلب,
تم تحديد رسوم الخدمة و هي  20درهم
يتم تحديد اسم املحل التجاري و موقع العمل
*يتم تحديد فترة العمل املطلوبة للعمل  24ساعة
بتحديد من تاريخ – إلى تاريخ

*يتم إدخال رقم الهوية اإلماراتية لكل العاملين املصرح
لهم بالعمل  24ساعة

*يتم إدراج رسالة من الجهة الطالبة بالضغط على "
"Choose File
*يتم إدراج رسالة من البلدية بالضغط على " Choose
"File

توجد أيقونات في نهاية تفاصيل الطلب و هي :
 oأيقونة" رجوع" :للرجوع للصفحة السابقة
 oأيقونة " إعادة تعين" :لحذف البيانات التي قمت بإدخالها
 oأيقونة" إرسال"  :إلرسال الطلب الخاص بك
 oأيقونة" حفظ كمسودة"  :لحفظ الطلب كمسودة

