
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 املقدمة:

الصادر من صاحب السمو الشيي    سيعود  2012لسنة  2أنشئت النيابة العامة كدائرة مستقلة بناًء على املرسوم االميري رقم 

العاميية بامتمييام عقييد حظيييت دائييرة النيابيية  - حفظييهللا و عرعييا  –بيين صييقر القاسييما علييو املىلييك ارعلييى حيياكم را  ا  يميية 

حفظيهللا و عرعييا   –بيال  مين صياحب السيمو الشيي    منميد بين سيعود القاسييما ع يل عميد را  ا  يمية رئي ك مىليك القلياء 

 2015   7   10ععلييهللا بتيار   . اذ عجهللا بلرعرة تسيير اإلجراءات عتنقيق اعلى درجات الدقة عاالنىيا  بققصير السيوا عاهسيرما –

تيييم تريييير مسيييم  املركيييا  2017   6   8عفييل تيييار   . ملين فييل المي يييا التنظيميييا لييدائرة النيابييية العاميييةتييم اعتمييياد مركييا تدمييية املتعيييا

حفظيهللا و عرعيا   –بقرار من صاحب السمو الشي    منمد بن سيعود القاسيما ع يل عميد را  ا  يمية رئي ك مىليك القلياء 

 ا ييى التنسييين أبييدائرة النيابيية العاميية بيير  -هسيي ى مركييا سييعادة املتعيياملين حييي  . ا ييى مركييا سييعادة املتعيياملين –
ً
  ا  يميية جامييدا

املسييتمر فييل جييودة ا  ييدمات الاييل تقييدمما النيابيية العاميية للعمييةء ع ييق معييالير عاملييية فييل ا دييودة عالتميييي  ع  فيياءة سييواعد  شيير ة 

فيل  سيعادة املتعياملين مركيا  عمن مذا املنطلق قياممؤملهللا بهدف تنقيق ثقة عرضا كا ة  ئات املتعاملين عن ا  دمات املقدمة .

ا  ييدمات املقدميية . فييل ا وصييوى علييى هللا هعطيي  املتعامييا تىر يية  ر ييدة رأ  ا  يميية بدصييدار دليييا   دماتيي - دائييرة النيابيية العاميية

متييو ر للمتعيياملين عايير كا يية قنييوات تقييدلم ا  دميية ع بييقكسر ميين لريية بهييدف اسييعاد قييد تمييت مراعيياة أن ل ييون مييذا الييدليا مييذا ع 

مراكييا سييعادة  ييدمات مصييمم بطر قيية هسييما علييى جميييا املتعيياملين االسييتفادة منييهللا فييل ا  املتعيياملين ع تسييميا اجييراءادهم   ييدليا

عيشيييييرط املتطلويييييات  تقيييييدمما دائيييييرة النيابييييية العاميييييةحيييييي  لصيييييل مىموعييييية ا  يييييدمات الايييييل  ليييييدائرة النيابييييية العامييييية – املتعييييياملين

هسيي ى مييذا الييدليا لتنقيييق عييدد ميين ارمييداف ماهييا تنقيييق رضييا املتعيياملين عيين  عا  طييوات الة ميية لتييقمين تلييت ا  ييدمات كمييا

طر ييييق   ييييادة طر ييييق تاع ييييدمم بمعلومييييات دقيقيييية عكامليييية حييييوى ا  ييييدمات الاييييل لقييييدمما املركييييا ع تعا ييييا ال فيييياءة فييييل تقييييدلمما عيييين 

 .الال تنىا من املرة ارع ىالتعامةت ا  دماتية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ئييييييييييييات املتعيييييييييياملين

 شـــــــــــــــركاء

 استراتيجيون  تشغيليون 

 موردون 

 مؤسسات

 خاص حكومي

 أفــــــــــــــراد

 مقيمين

العمرية الفئات  

 النوع

 الجنسية

 مواطنين 

 الفئات العمرية النوع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

عنها ، بهدف  أو جهات أخرى تنوب/ املحلية الخدمة هي سلسة من األنشطة أو العمليات التي تؤديها الجهات االتحادية ا  دمة :  

 تلبية حاجات متعامليها

 مي لية ا  دمات 

 التكميليةو الخدمات الفرعية هي املظلة التي تجمع في نطاقها الخدمات   :ا  دمة  الرئ سية -1

  خدمة القضايامثال :                          

 لنوع املتعاملين او غرض الخدمة ، وهي تقدم عادة  ا  دمة الفرعية : -2
ً
قد تلحق بالخدمة الرئيسية بعض التعديالت وفقا

  ديالت طفيفة على هذه اإلجراءاتباعتماد اإلجراءات نفسها أو إدخال تع

 طلب كف بحث عن متهم مثال :                          

 /النقل سببداللتجديد / اإللغاء / التعديل / اال قد تلحق بالخدمة الرئيسة خدمات تكميلية كاا  دمة الت ميلية :  -3

  طلب اسببدال كفالةمثال :                         

 نبذة مبسطة عن الخدمة واألنشطة املرتبطة بها.اسم ا  دمة : 

جمع الخدمات في باقات عبارة عن عملية جمع الخدمات بحسب أحداث معينة ذات صلة ، وباقات الخدمات باقات ا  دمات : 

املصنفة بهذه الطريقة تساعد على تلبية احتياجات محدده للمتعاملين عبر تجميع الخدمات من جهة اتحادية واحدة أو أكثر  

 
ً
إلى توقعات املتعاملين واحتياجاتهم و ليس إلى التنظيم املؤسس ي الذي تعتمده الجهة  ويجب تقييم فوائد باقات الخدمات اسبنادا

 اإلتحادية

 

 



 

 

 صنفت الحكومة خدمات املتعاملين ضمن خمسة أنواع رئيسية :  أصناف ا  دمات : 

املتعاملين وقد تؤمن هذه هي مجموعة الخدمات التي ترتبط بنقل املعلومات من الحكومة إلى ا  دمات املعلوماتية   :  -1

 
ً
 عند طلب أحد املتعاملين كاالستفسارات مثال

ً
 .الخدمات بمبادرة من الحكومة كالبرامج التدريبية أو حمالت التوعية ، أو نزوال

صة يشمل هذا النوع جميع أشكال الخدمات التي تلبي حاجة املتعامل وتعبر معاملة بطبيعتها ، كإصدار رخا  دمات اإلجرائية :  -2

 قيادة املركبات على سبيل املثال . 

هي مجموعة من الخدمات التي تقدم بغرض تأمين إيرادات للحكومة ، كبيع الخرائط الجيولوجية ، أو ا  دمات التىار ة :  -3

 .إلخ‘اإلحصاءات الوطنية 

ع و رفاهية مجموعة محددة فيه ، هي مجموعة من الخدمات التي تقدمها الحكومة لتعزز رفاهية املجتما  دمات االجتماعية :  -4

 .مثل الخدمات املوجهة إلى منبسبي املؤسسات اإلصالحية و العقابية

تضم هذه الفئة جميع الخدمات التي ينبغي على املتعاملين أن يخضعوا لها مثل عمليات التفتيش ا  دمات اللوطية :   -5

 املنتظمة .

 

 

 قنوات تقدلم ا  دمة : 

  املتعاملينمراكز سعادة 

 املوقع االلكتروني 

 التطبيق الذكي 
 



 

 

 

 خدمات مركز سعادة المتعاملين

 نوع الخدمة الجهة التي تقدم لها الخدمة الخدمات الفرعية / التكميلية قائمة الخدمات الخدمات الرئيسية م

 معلوماتية G2B / G2C / G2G فرعية خدمة االستعالم عن القضايا االستعالمات 1

القضاياخدمة  2  إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب اية صورة ضوئية أو الكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى )للورقه الواحده ( 

 إجرائية G2C / G2G فرعية طلب استالم جواز سفر خدمة القضايا 3

 إجرائية G2C تكميلية طلب استبدال كفالة خدمة القضايا 4

محجوزاتطلب استالم  خدمة القضايا 5  إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية 

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب شهادة لمن يهمة االمر في الدعوى الجزائيه خدمة القضايا 6

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب صورة طبق األصل خدمة القضايا 7

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب صورة من الحكم خدمة القضايا 8

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب استالم وسيلة نقل خدمة القضايا 9

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب كف بحث عن متهم خدمة القضايا 10

 إجرائية G2B / G2C / G2G تكميلية طلب الغاء كف بحث عن المتهم خدمة القضايا 11

 إجرائية G2C تكميلية طلب وقف تنفيذ عقوبة خدمة القضايا 12

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب اذن تصليح مركبة خدمة القضايا 13

 إجرائية G2C / G2G تكميلية طلب الغاء منع السفر خدمة القضايا 14

 إجرائية G2C / G2G فرعية طلب ادراج متهم في قائمة الممنوعين من السفر خدمة القضايا 15

الغاء وثيقةطلب تجديد /  خدمة القضايا 16  إجرائية G2B / G2C فرعية 

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب إيداع امانه ماليه في الدعوى خدمة القضايا 17

 إجرائية G2B / G2C / G2G تكميلية طلب استرجاع مبلغ مالي في الدعوى خدمة القضايا 18

 إجرائية G2C فرعية طلب سجين الجراء وكالة خدمة القضايا 19



 

 إجرائية G2C فرعية طلب عفو خدمة القضايا 20

 إجرائية G2C فرعية طلب افراج صحي خدمة القضايا 21

 إجرائية G2C / G2G فرعية طلب اشراك جواز سفر في عدة دعاوي جزائية خدمة القضايا 22

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب عدم وجود قضايا جزائية خدمة القضايا 23

القضاياخدمة  24  إجرائية G2C / G2G فرعية طلب احضار شهود في الدعوى الجزائية 

 إجرائية G2C تكميلية طلب تظلم في الدعوى الجزائية خدمة القضايا 25

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب تنازل عن الدعوى الجزائية خدمة القضايا 26

الجزائيةطلب ارفاق مستندات في الدعوى  خدمة القضايا 27  إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية 

 إجرائية G2C فرعية طلب احضار سجين لتقسيط الغرامة في الدعوى الجزائية خدمة القضايا 28

 إجرائية G2C فرعية طلب إيداع متهم أحد مصحات عالج اإلدمان من المخدرات خدمة القضايا 29

 إجرائية G2C فرعية طلب زيارة سجين خدمة القضايا 30

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب تحويل / قضية / اثبات حالة / بالغ خدمة القضايا 31

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب استالم أصول المستندات من الدعوى الجزائية خدمة القضايا 32

 إجرائية G2C فرعية طلب حضور محامي جلسات التحقيق امام وكيل النيابة خدمة القضايا 33

 إجرائية G2C فرعية طلب امر قبض دولي خدمة القضايا 34

 إجرائية G2C تكميلية طلب الغاء امر قبض دولي خدمة القضايا 35

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب الحصول على ملخص القضية الجزائية من النظام االلكتروني خدمة القضايا 36

 خدمة القضايا 37
الخصوم صوره رسمية من الحكم بشرط اذن النائب العام او من يفوضه و طلب غير 

 المصلحه القانونيه
 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية

 إجرائية G2C / G2G فرعية طلب الحصول على اسبقيات متهم خدمة القضايا 38

 إجرائية G2C فرعية طلب رد احد أعضاء النيابة أو مخاصمته خدمة القضايا 39

 إجرائية G2C فرعية طلب رد الخبراء خدمة القضايا 40

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب الخصوم صورة طبق األصل من الحكم خدمة القضايا 41



 

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب انشاء عريضة الكترونية خدمة القضايا 42

العامةطلب اطالع على القضايا أمام النيابة  خدمة القضايا 43  إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية 

 إجرائية G2B / G2C فرعية طلب فتح محل سبق اغالقه خدمة القضايا 44

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب تكفيل متهم خدمة القضايا 45

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب مقدم للنيابة العامة  إلعادة النظر خدمة القضايا 46

القضايا خدمة 47  إجرائية G2B / G2C فرعية طلب استرحام 

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب تصحيح خطاء مادي في الحكم الجزائي خدمة القضايا 48

 إجرائية G2C فرعية طلب استالم جثه خدمة القضايا 49

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلب تفسير حكم جزائي خدمة القضايا 50

القضاياخدمة  51  إجرائية G2B / G2C / G2G تكميلية طلب تغيير موعد جلسة التحقيق / المحكمة 

 إجرائية G2B / G2C / G2G فرعية طلبات أخرى مقدمة للنيابة العامة ال تندرج تحت الطلبات السابقه خدمة القضايا 52

 إجرائية G2G فرعية طلب انشاء عريضة الدوائر و الجهات الحكومية خدمة القضايا 53

 إجرائية G2C فرعية طلب تقسيط غرامة في دعوى جزائية التنفيذ الجزائي 54

 إجرائية G2C تكميلية طلب تأجيل قسط في الدعوى الجزائية التنفيذ الجزائي 55

 إجرائية G2C فرعية طلب تأجيل تنفيذ حكم جزائي التنفيذ الجزائي 56

 إجرائية G2C فرعية طلب اشكال التنفيذ التنفيذ الجزائي 57

 إجرائية G2C فرعية طلب احتساب مدة التوقيف التنفيذ الجزائي 58

 إجرائية G2C فرعية طلب استئناف من المجني عليه للنيابة العامة الطعون 59

 إجرائية G2C فرعية طلب مقدم للنيابة العامة لتطعن بالنقض الطعون 60

 إجرائية G2C فرعية طلب طعن بالمعارضه الطعون 61

 إجرائية G2C فرعية طلب طعن بالتمييز الطعون 62

 إجرائية G2C فرعية طلب طعن باالستئناف الطعون 63



 

 إجرائية G2C تكميلية طلب الغاء الطعن الطعون 64

 

 

 

 عصل ا  دمة عن تفاصيا القلالا من ش ص ذي صلة بالقلية  الستفسار طلب 
 اسم ا  دمة تدمة االستعةم عن القلالا

 الواقة *



 

 بطاقات ا  دمة :

 

 

 نوع ا  دمة معلوماتية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 3

 صنل ا  دمة سريعة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

 االستعةم عن رقم القلية .1

 بدبرا  بطاقة المو ةاالستعةم عن صفة طالب ا  دمة ما اثوات ذلت  .2

 فل حاى اثوات صفة طالب ا  دم بالدعوى لتم االستعةم عاها .3

 

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب
  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة 
 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة مىانية أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب ا وصوى على نس ة من الدعوى ا داائية 

الة صورة ضوئية اع ال ترعنية غير طلب 

 اسم ا  دمة مصدقة من أعراق الدعوى 

 الواقة *

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

 االستعةم عن رقم القلية .1

 ذلت بدبرا  بطاقة المو ةاالستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 تصو رما من قوا قسم الطواعةفل حاى املوا قة لتم تندلد ارعراق املراد أتذ نس ة ماها ع تم  .8

 درامم(  5تندلد عدد ارعراق عاحتساب قيمتها )ل ا عرقة  .9

 د ا رسوم التصو ر فل صندعق النيابة عاعطائهللا إقرار القوض .10

 تسليمهللا ارعراق املصورة من قوا املوظل املختص .11

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .12

 الطلباجراءات عتطوات تقدلم 

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة + اثوات

 التنفيذ 

  + فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة

 اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة ا وصوى على ا دوا  املحدو  على ذمة القلية .طلب 

 اسم ا  دمة استةم جوا  سفر طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 مندعدلة ا  دمة G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 فل حاى املوا قة لتم توجيهللا الطلب ما املراجا إ ى قسم االمانات عامللووطات لتسليم ا دوا  .8

مستلم لتم تنر ر إلصاى تسليم ا دوا  من قوا موظل ارمانات عتسليمهللا جوا  سفر   عد توقيا  .9

 ا دوا  على االلصاى

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .10

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة + اثوات التنفيذ 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة + اثوات

 التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 ب استوداى جوا  سفر مقدم الطلب بىوا  سفر آتر

 

 عصل ا  دمة
 اسم ا  دمة استوداى كفالةطلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين   مقيمين   

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 التقكد من عجود الطر ين املودع عاملستلم .3

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .4

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .5

 درامم(  20د ا رسوم الطلب ) .6

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .7

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .8

 املراجا إ ى قسم االمانات عامللووطات الستوداى ا دوا فل حاى املوا قة لتم توجيهللا الطلب ما  .9

لتم تنر ر إلصاى استةم للمودع عتسليم للمستلم  دوا ي السفر من قوا موظل ارمانات عتسلل املراجا جوا   .10

 سفر   عد توقيعهللا على إلصاى االستةم.

  ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .11

 تقدلم الطلباجراءات عتطوات 

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة + اثوات التنفيذ 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة + اثوات

 التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

طلب لقدم الستةم املحدو ات فل الدعوى ا داائية من صاحب العةقة بما تم حدا  من 

 عصل ا  دمة متعلقات 

 اسم ا  دمة محدو اتاستةم طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 

 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

 االستعةم عن رقم القلية .1

 بطاقة المو ةاالستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا   .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املعنل   .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

عامللووطات  لتسليمهللا فل حاى املوا قة لتم توجيهللا الطلب ما املراجا إ ى قسم االمانات  .8

 ارمانات

لتم تنر ر إلصاى تسليم من قوا موظل ارمانات عتسليمهللا متعلقاتهللا  عد توقيا املستلم على  .9

 االلصاى

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .10

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

  الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ةفل حالة 

 + اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة فل الدعوى ا داائية طلب ا وصوى على شمادة ملن يهمهللا االمر 
 اسم ا  دمة شمادة ملن يهمهللا االمر فل الدعوى ا داائيةطلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24



 

 

 

 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين   مقيمين   مؤسسات

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 50د ا رسوم الطلب ) .5

 صندعق النيابة عاعطائهللا إقرار القوضد ا رسوم الشمادة فل  .6

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .7

 اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .8

 فل حاى املوا قة لتم تنر ر شمادة رسمية باهائية ا و م بالدعوى من قوا املوظل املختص .9

 تسليم شمادة ملن يهمهللا ارمر من قوا املوظل املختص .10

 :ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى ارشفة الطلب  .11

 

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة + اثوات التنفيذ 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة + اثوات

 التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب ا وصوى على نس ة من طوق ارصا من أعراق  القلية  
 اسم ا  دمة طلب صورة طوق ارصا 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  انىا  ا  دمةمتوسط  من  د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين   مقيمين   مؤسسات

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 من قوا املوظل باسم مقدم الطلبتنر ر طلب  .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 فل حاى املوا قة لتم تصو ر ا و م من قوا قسم الطواعة .8

 درمم لطوق ارصا 20عدرمم لصورة ا و م  25لتم تنر ر إلصاى بقيمة  .9

 د ا رسوم التصو ر فل صندعق النيابة عاعطائهللا إقرار القوض .10

 تسليمهللا صورة ا و م طوق ارصا من قوا املوظل املختص .11

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .12

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة + اثوات التنفيذ 

 الة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة + اثوات فل ح

 التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae االتصاىمركا  2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب ا وصوى على نس ة من ا و م فل القلية
 اسم ا  دمة و ممن ا طلب صورة 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين   مقيمين   مؤسسات

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درمم فل صندعق النيابة عاعطائهللا إقرار القوض 30د ا رسوم الطلب  .5

 علو املختصعرض الطلب على  .6

 اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 فل حاى املوا قة لتم تصو ر ا و م من قوا املوظل املختص. .8

 تسليمهللا صورة ا و م من قوا املوظل املختص .9

 فل النظام عار اقهللا بملل الدعوى . .10
ً
 ارشفة الطلب ال ترعنيا

 

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  :بطاقة المو ة + اثوات التنفيذفل حاالت ارطراف 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة + اثوات

 التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  30 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب استةم مركوة )سيارة  شاحنة  دراجة  قارب( محدو  على ذمة القلية ا داائية 

 اسم ا  دمة استةم عسيلة نقاطلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20الطلب )د ا رسوم  .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 فل حاى املوا قة لتم تنر ر رسالة رسمية للدمة املعنية بفت حدا املركوة املذكورة تفاصيلما فل الرسالة .8

 املركوةتسليم الرسالة ملقدم الطلب لتوجمهللا إ ى ا دمة املعنية لفت حدا  .9

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .10

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب
   فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة 
 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 ا  دمة رسوم درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب كل بن  )الراء امر القوض( فل حاى القلية ا داائية .

 اسم ا  دمة  عن متهمكل بن  طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 الطلب توقيا مقدم الطلب على .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 ارساى الطلب لعلو النيابة املعنل  . .6

لتم تنر ر كل الون  عن طر ق النظام االل ترعنا. عاعتماد  من علو نيابة فل حالة املوا قة  .7

 التنفيذ.

 هسلم امر كل الون  لقسم املطلو ين. .8

 ارشفة الطلب عاالمر  .9

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة 

 + اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

طلب لقدم للنيابة العامة  شان الراء امر كل الون  الصادر بنق املتهم عإصدار امر قوض 

 عصل ا  دمة بنقهللا .

 اسم ا  دمة الراء كل بن  عن املتهم طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات



 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املعنل  .6

 فل حالة املوا قة لتم مخاطوة ا دمة املعنية بالقرار  .   .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى. .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة  +

 اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة فل الدعوى ا داائية . طلب عقل تنفيذ العقو ة

 اسم ا  دمة عقو ة عقل تنفيذ طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين



 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

ر  عقل تنفيذ العقو ة عن طر ق النظام االل ترعنا. عاعتماد  من  نر فل حالة املوا قة لتم ت. .6

 علو نيابة التنفيذ.

 املنشآت اإلصةحية عالعقابية  ر رادهسلم امر عقل تنفيذ العقو ة   .7

 ارشفة الطلب .  .8

 عتر ق نس هللا من االمر فل ملل الدعوى. .9

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة 

 + اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

طلب ا وصوى على اذن من دائرة النيابة العامة لتصليح املركوة املتلررة )سيارة  

 شاحنة  دراجة  قارب( املوصو ة بالقلية
 ا  دمةعصل 

 اسم ا  دمة إذن تصليح مركوةطلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات



 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ةاالستعةم  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 رسالة رسمية للدمة املعنية بتصليح املركوة املذكور تفاصيلما فل الرسالةفل حاى املوا قة لتم تنر ر  .8

 تسليم الرسالة ملقدم الطلب لتوجمهللا إ ى ا دمة املعنية لتصليح املركوة .9

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .10

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

 لتنفيذ فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة + اثوات ا 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة + اثوات

 التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 .  طلب الراء منا من السفر  فل الدعوى ا داائية 

 عصل ا  دمة

 اسم ا  دمة الراء منا السفر طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 مندعدلة ا  دمة G2C/G2G املتعاملين املستهد ة ئات  مواطنين مقيمين مؤسسات

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 أع الر ض على الطلبلتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة  .7

 .املعنللتم تنر ر الراء منا السفر عن طر ق النظام االل ترعنا. عاعتماد  من علو نيابة فل حالة املوا قة  .8

 هسلم امر الراء منا من السفر لقسم املطلو ين. .9

 ارشفة الطلب عاالمر .10

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

   فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة 

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة إلدراج املتهم فل قائمة املمنوعين من السفر .لقدم من احد اطراف الدعوى ا داائية طلب 

ادراج متهم فل قائمة املمنوعين طلب 

 اسم ا  دمة من السفر

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة ح وميةمواطنين مقيمين مؤسسات 



 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على علو النيابة املعنل . .6

 باملوا قة اع الر ض .اتطار مقدم الطلب  .7

 فل حالة املوا قة لتم اصدار امر منا من السفر . .8

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى . .9

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة  +

 اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 طلب إرساى الوثيقة للدمة املعنية عن طر ق دائرة النيابة العامة للتىدلد   االلراء على

 عصل ا  دمة أن تعاد مرة أترى للنيابة العامة

 اسم ا  دمة طلب تىدلد   الراء عثيقة 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 ا  دمةمندعدلة  G2B/G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات تاصة



 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

تنر ر رسالة رسمية للدمة املعنية عار اق الوثيقة عارسالما ما مندعب النيابة  فل حاى املوا قة لتم .8

 العامة لتخاذ إجراءات التىدلد   االلراء

 إعادة الوثيقة  عد االنتهاء من التىدلد   االلراء إ ى قسم ارمانات عامللووطات .9

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى. .10

 ات تقدلم الطلباجراءات عتطو 

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة + اثوات

 التنفيذ 

  + فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة

 اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب الداع مول  ما ل أمانهللا فل الدعوى ا داائية

 اسم ا  دمة الدعوى إلداع امانهللا ماليهللا فل طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 باسم مقدم الطلب تنر ر طلب من قوا املوظل .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 فل حاى املوا قة لتم توجيهللا الطلب ما املراجا إ ى قسم املالية إللداعهللا املول  املا ل .8

 فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى ارشفة الطلب ال ترعنيا  .9

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة + اثوات التنفيذ 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة + اثوات

 التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 ا  دمة رسوم درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب استةم أي مول  مالية  مودع فل  القلية ا داائية

 اسم ا  دمة استرجاع مول  ما ل فل الدعوى  طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  انىا  ا  دمةمتوسط  من  د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 املا ل املول  الستةم املالية قسم إ ى املراجا ما الطلب توجيهللا لتم املوا قة حاى فل .8

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .9

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة + اثوات التنفيذ 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة + اثوات

 التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 تقدلم ا  دمةأعقات الدعام ملركا  مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

طلب لقدم للنيابة العامة باستدعاء السدين من املؤسسة العقابية إلجراء عكالة لدى كاتب 

 عصل ا  دمة العدى .

 اسم ا  دمة سدين إلجراء عكالة   طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 

 

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .1

 قوا املوظل باسم مقدم الطلبتنر ر طلب من  .2

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .3

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .4

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .5

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .6

 فل حاى املوا قة لتم تنر ر رسالة رسمية للدمة املعنية . .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام .8

 عتطوات تقدلم الطلب اجراءات

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة  +

 اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae  مركا االتصاى 2070000-07 االل ترعنااملوقا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم للنيابة العامة للعفو من ا و م ا داائا الصادر ضد املتهم .

 اسم ا  دمة عفو  طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM ا  دمةصنل  عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين



 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على  دنة العفو   .6

 ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى.ارشفة الطلب  .7

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة  +

 اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم للنيابة العامة  شان اال راج الصحل عن السدين فل الدعوى ا داائية  .

 اسم ا  دمة ا راج صحل  طلب 

 الواقة *

 ا  دمةنوع  إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين



 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20رسوم الطلب )د ا  .5

 عرض الطلب على العلو املعنل  .6

 فل حالة املوا قة لتم مخاطوة ا دمة املعنية بالقرار  .   .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى. .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

  :الوكالة + بطاقة المو ةفل حالة الوكيا 

 + اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة عدة قلالا جاائية أترى  إشراك جوا  السفر مودع على ذمة القلية فلطلب 

 اسم ا  دمة اشراك جوا  سفر فل عدة دعاعي جاائية طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات



 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 املوا قة أع الر ض على الطلب لتم اتطار املراجا فل حالة .7

 فل حاى املوا قة لتم توجيهللا الطلب إ ى قسم االمانات عامللووطات إلشراك ا دوا  فل القلة ارترى  .8

لتم تنر ر اشراك ا دوا  من قوا موظل ارمانات فل القلية املراد اشراك ا دوا   يها عن طر ق النظام  .9

 االل ترعنا

 عار اقهللا فل ملل الدعوى ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام  .10

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة + اثوات التنفيذ 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة + اثوات

 التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم للنيابة العامة  شان عدم عجود قلالا جاائية ملقدم الطلب عاجوت التنفيذ   .

 اسم ا  دمة عدم عجود قلالا جاائية طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 باسم مقدم الطلب تنر ر طلب من قوا املوظل .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املعنل  .6

 فل حالة املوا قة لتم مخاطوة ا دمة املعنية بالقرار  .   .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى. .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة  +

 اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم للنيابة العامة  شان احلار شمود فل الدعوى ا داائية .

احلار شمود فل الدعوى طلب 

 اسم ا  دمة ا داائية 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات



 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املعنل  .6

 الرد على مقدم الطلب بالر ض اع االلىابا . .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى. .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة 

 + اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة تظلم على قرار النيابة العامة أع إجراء تم اتخاذ  فل الدعوى ا داائية

 اسم ا  دمة تظلم فل الدعوى ا داائية طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات



 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على علو النيابة املعنل   .6

 لتم توجيهللا املراجا ما الطلب للم تب الفنل لسير فل عما إجراءات التظلم .7

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب
  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة 
 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة   طلب ار اق تنا ى عن الدعوى ا داائية حسب اإلجراءات عالشرعط املتوعة  

 اسم ا  دمة تنا ى عن الدعوى ا داائيةطلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

.  استةم الطلب من علو نيابة التنفيذ فل حاى الر ض لر ق التنا ى بملل الدعوى عفل حاى املوا قة  3 .8

 عليهللا حسب اللوابط عالشرعط املتوعة فل االجراءات القانونية لتم اآلتا: 

                        .اصدار امر وقف تنفيذ العقوبة واصدار امر كف بحث عن طريق النظام االلكتروني في حال املتهم غير مقيد الحرية  

           .اصدار أمر وقف تنفيذ العقوبة وامر افراج في حال املتهم مقيد الحرية عن طريق النظام االلكتروني 

 ام االلكتروني.            *طباعة االوامر عن طريق النظ 

                 .ارسال االوامر )كف بحث، وقف تنفيذ العقوبة، امر افراج( الى عضو نيابة التنفيذ املختص العتماده 

 * استالم االوامر بعد اعتمادها 

 . ارشفة الطلب و األوامر 

 ين على كف البحث ووقف تنفيذ العقوبة * ارفاق نسخة من الخطاب بملف الدعوى بعد توقيع افراد مكتب قسم املطلوب

 وتوقيع افراد مكتب املنشآت العقابية على امر االفراج بما يفيد استالم االمر.

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب
   فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة 
 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم للنيابة العامة  شان ار اق  عض املستندات فل الدعوى ا داائية 

ار اق مستندات فل الدعوى طلب 

 اسم ا  دمة ا داائية

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 



 

 

 

 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

 االستعةم عن رقم القلية .1

 اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ةاالستعةم عن صفة مقدم الطلب ما  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 الدعوى ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل  .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 اثوات التنفيذ

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

 + اثوات التنفيذ المو ة

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة .  احلار سدين لتقسيط الررامة فل الدعوى ا داائية 

احلار سدين لتقسيط الررامة فل طلب 

 اسم ا  دمة الدعوى ا داائية

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات



 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20الطلب ) د ا رسوم .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 لوكيا النيابة العتماد  .  املوجهللا للسدن املركاي  ا رساى الطلب .8

 تسليم الطلب للصادر عالوارد بآلية استةم عتسليم . .9

 ارشفة الطلب  عار اق نس هللا بامللل .10

 تقدلم الطلب اجراءات عتطوات
   فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة 
 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم للنيابة العامة  شان  إلداع متهم احدى مصوات عةج اإلدمان من املخدرات       

إلداع متهم احدى مصوات طلب 

 اسم ا  دمة عةج اإلدمان من املخدرات 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM  صنل ا  دمة عادلة تقدلم ا  دمةساعات عما 



 

 

 

 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20الطلب )د ا رسوم  .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 اثوات التنفيذ

  + بطاقة فل حالة الوكيا: الوكالة

 + اثوات التنفيذ المو ة

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة فل دائرة القلاء طلب لقدمهللا املتعاما لا ارة سدين فل املؤسسات العقابية اع 

 اسم ا  دمة   ارة سدينطلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة  7 24

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين



 

  

 االستعةم عن رقم القلية.1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة.2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب.3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب.3

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ).4

 عرض الطلب على العلو املتصرف .5

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب.6

 الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى ارشفة .7

 .عما رسالة إلدارة املؤسسة العقابية8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  المو ة الش صية 

  : فل حاى اذا كان املتعاما عكيا

 المو ة الش صية + الوكالة

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 ا  دمة أعقات الدعام ملركا تقدلم مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 



 

 

 

 

 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة العامة لتنو ا بةغ جنائا   اثوات حالة من الشرطة ا ى النيابة العامة

  اثوات تنو ا قلية طلب 

 اسم ا  دمة حالة   بةغ جنائا



 

 

 

 

 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .1

 قوا املوظل باسم مقدم الطلبتنر ر طلب من  .2

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .3

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .4

 عرض الطلب على العلو املعنل   .5

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .6

النيابة فل حاى املوا قة لتم توجيهللا رسالة ملركا الشرطة املعنل لتنو ا الوةغ ا دنائا   اثوات ا والة ا ى  .7

 العامة.

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

  المو ة

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب ا وصوى على املستندات ارصلية املر قة فل ملل القلية
أصوى املستندات طلب استةم 

 فل الدعوى ا داائية
 اسم ا  دمة



 

 

 

 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين   مقيمين   مؤسسات

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 من قوا املوظل باسم مقدم الطلبتنر ر طلب  .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 فل حاى املوا قة لتم أتذ نس ة من املستند ارصلل عار اقهللا فل ملل القلية .8

املستند ارصلل من قوا املوظل املختص عتسليمهللا املستند ارصلل  عد توقيا املستلم على  لتم تنر ر إلصاى تسليم .9

 االلصاى

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .10

 

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة

 + اثوات التنفيذ 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

 المو ة + اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

طلب لقدم ا ى النيابة العامة من مناما املتهم اع املىنل عليهللا  ولور جلسات التنقيق امام 

 عصل ا  دمة عكيا النيابة 

حلور مناما جلسات طلب 

 اسم ا  دمة التنقيق امام عكيا النيابة 

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM  صنل ا  دمة عادلة عما تقدلم ا  دمةساعات 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 الطلب توقيا مقدم الطلب على .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املعنل   .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .8

 متطلوات تقمين ا  دمة  الوكالة + بطاقة المو ة   اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

7:30  
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30ا ى صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة العامة الصدار امر قوض دع ل على املتهم فل الدعوى ا داائية . 

 ا  دمةاسم  امر قوض دع لطلب 

 
 الواقة

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9



 

 

 

 

 

 

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 بدبرا  بطاقة المو ةاالستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املعنل   .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 فل حالة املوا قة اصدار امر قوض دع ل . .8

 فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى ارشفة الطلب ال ترعنيا  .9

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

  المو ة

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة العامة إللراء امر قوض دع ل على املتهم فل الدعوى ا داائية . 

 اسم ا  دمة الراء امر قوض دع ل طلب 

 الواقة *



 

 

 

 

 

 ا  دمةنوع  إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املعنل   .6

 لتم اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 فل حالة املوا قة اصدار امر الراء قوض دع ل . .8

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .9

 الطلباجراءات عتطوات تقدلم 

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة

 + اثوات التنفيذ

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

 + اثوات التنفيذ المو ة

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة العامة  للوصوى على مل ص الدعوى ا داائية من النظام االل ترعنا    . 

ا وصوى على مل ص طلب 

ا داائية من النظام  القلية

 االل ترعنا
 اسم ا  دمة



 

 

 

 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 الطلبتنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم  .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املعنل   .6

 فل حالة املوا قة لتم طواعة مل ص القلية من النظام االل ترعنا  . .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

  المو ة

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

ا ى النيابة العامة   غير ا  صوم صورة رسمية من ا و م  شرط اذن النائب العام طلب لقدم 

 عصل ا  دمة اع من لفوضهللا عاملصلوة القانونية     .

غير ا  صوم صورة طلب 

رسمية من ا و م  شرط اذن 

النائب العام اع من لفوضهللا 

 اسم ا  دمة



 

 

 

 عاملصلوة القانونية

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية ا  دمةمتوسط  من انىا   د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلبتنر ر  .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 300د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على النائب العام اع من لفوضهللا . .6

 فل حالة املوا قة لتم تصو ر ا و م  . .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة

 + اثوات التنفيذ

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

 + اثوات التنفيذ المو ة

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  300 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة العامة   للوصوى على اسوقيات متهم     . 

ا وصوى على اسوقيات طلب 

 اسم ا  دمة متهم  

 
 الواقة



 

 

 

 

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM ا  دمةصنل  عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات ح ومية

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20)د ا رسوم الطلب  .5

 عرض الطلب على العلو املعنل .   .6

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .7

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة

 + اثوات التنفيذ

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

 + اثوات التنفيذ المو ة

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة العامة   لرد احد أعلاء النيابة العامة اع مخاصمتهللا     . 

النيابة رد احد أعلاء طلب 

 اسم ا  دمة العامة اع مخاصمتهللا

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9



 

 

 

 

 

 

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ةاالستعةم عن  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 5000د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املعنل .   .6

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .7

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة

 المو ة 

  + فل حالة الوكيا: الوكالة

  بطاقة المو ة

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  5000 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة العامة لرد ا  اراء     . 

 اسم ا  دمة رد ا  اراء  طلب 

 الواقة *



 

 

 

 

 

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 1000د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املعنل .   .6

 النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى ارشفة الطلب ال ترعنيا فل  .7

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة

 المو ة 

  + فل حالة الوكيا: الوكالة

  بطاقة المو ة

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  1000 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة من  ا  صوم للوصوى على صورة طوق ارصا من ا و م       

طلب ا  صوم صورة طوق 

 اسم ا  دمة ارصا من ا و م  

 الواقة *



 

 

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة  مؤسساتمواطنين مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 الطلبتنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم  .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 50د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 فل حاى املوا قة لتم تصو ر ا و م من قوا قسم الطواعة .8

 درمم لطوق ارصا 20درمم لصورة ا و م ع 25لتم تنر ر إلصاى بقيمة  .9

 د ا رسوم التصو ر فل صندعق النيابة عاعطائهللا إقرار القوض .10

 تسليمهللا صورة ا و م طوق ارصا من قوا املوظل املختص .11

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .12

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة

 يذ المو ة + اثوات التنف

  + فل حالة الوكيا: الوكالة

بطاقة المو ة + اثوات 

   التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  50 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة عش اعامم فل دائرة النيابة العامة ب ا سمولة عيسر. لوةغادهم املتعاملين تقدلم إم انية تتيح ال ترعنية آلية

انشاء عر لة طلب 

 اسم ا  دمة ال ترعنية

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24



 

 

 

 

 

 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة  مؤسسات تاصةمواطنين مقيمين

اإلل ترعنية أع الدتوى على ا  دمة مواشرة من  ا و ومة بوابة موقا فل مسدا كمستخدم الدتوى  تسديا .1

 تةى اللرط على رابط "ابدأ ا  دمة".

 بت ا  اص الطلب تدعم أن املم ن من الال الثووتية ارعراق كا ة إر اق ما املطلو ة ا وقوى  جميا إدتاى .2

 املطلو ة عالوثائق لأل راد اإلماراتية المو ة صور  مثا املر قات  تنميا طر ق عن

 اإلل ترعنا املوقا تةى من املقررة الرسوم سداد لتم .3

املطلوب  استةم أع املطلوب الستةم املختص للقسم( الطلب نوع حسب) عنهللا عكيا أع الطلب صاحب حلور  .4

 ال ترعنيا

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  صورة من بطاقة المو ة أع

  صورة من جوا  السفر

  الوكالة فل حالة تقدلم عكيا

 لل دمة.

 نص عمستندات العر لة 

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة من  ا  صوم لةطةع على القلالا امام النيابة العامة        . 

االطةع على القلالا طلب 

 اسم ا  دمة امام النيابة العامة  

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  ا  دمةمتوسط  من انىا   د 9



 

 

 

 

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلبتنر ر  .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .7

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة

 المو ة 

  + فل حالة الوكيا: الوكالة

 بطاقة المو ة 

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

طلب لقدم ا ى النيابة العامة   للوصوى على اذن لفتح منا سوق إغةقهللا على دعوى جاائية      

 عصل ا  دمة . 

 اسم ا  دمة  تح منا سوق اغةقة     طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM ا  دمةصنل  عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C/G2B  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات تاصة



 

 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املعنل .   .6

 تنر ر تطاب للدمة املختصة .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة

 + اثوات التنفيذالمو ة 

  + فل حالة الوكيا: الوكالة

 + اثوات التنفيذ بطاقة المو ة

 تقمين ا  دمةمتطلوات 

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة لت فيا متهم فل دعوى جاائية       . 

 ا  دمةاسم  ت فيا متهمطلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 



 

 

 

 

 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

 االستعةم عن رقم القلية .1

 ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ةاالستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 الدعوى ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل  .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

 المو ة 

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة إعادة النظر فل الدعوى ا داائية

طلب مقدم للنيابة العامة إلعادة 

 اسم ا  دمة النظر

 الواقة *

 نوع ا  دمة اجرائية متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 



 

 

 

 

 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 صندعق النيابة عاعطائهللا إقرار القوضدرمم فل  20د ا رسوم الطلب  .5

 عرض الطلب على سعادة النائب العام . .6

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  + فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة

 اثوات التنفيذ 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

 المو ة + اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 الدعام ملركا تقدلم ا  دمةأعقات  مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة  لةسترحام فل الدعوى ا داائية   . 

 اسم ا  دمة استرحامطلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات تاصة



 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 قوا املوظل باسم مقدم الطلبتنر ر طلب من  .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على  دنة العفو  .6

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

 فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

  اثوات التنفيذ

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

 + اثوات التنفيذالمو ة 

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة  لتصويح تطا مادي فل ح م دعوى جاائية   . 

و م ا تصويح تطق مادي فل طلب 

 اسم ا  دمة داائا ا 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات



 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ةاالستعةم عن صفة  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 فل ملل الدعوى ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا  .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

 فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

  اثوات التنفيذ

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

 + اثوات التنفيذالمو ة 

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة  العامة الستةم جثة . 

 اسم ا  دمة استةم جثة طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات



 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20الطلب )د ا رسوم  .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 إرساى تطاب إ ى ا دمة املعنية . .8

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .9

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

 المو ة 

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة  العامة  لتفسير ح م جاائا    . 

 اسم ا  دمة تفسير ح م جاائا طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G املستهد ة ئات املتعاملين  مواطنين مقيمين مؤسسات



 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلباتطار  .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

 المو ة 

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 الدعام ملركا تقدلم ا  دمةأعقات  مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة  العامة   لتريير موعد جلسة تنقيق   من مة

تريير موعد جلسة طلب 

 اسم ا  دمة التنقيق   املن مة  

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات



 

 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 بطاقة المو ةاالستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا   .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .8

 تقدلم الطلباجراءات عتطوات 

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

 المو ة 

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة ا وصوى على أي طلب غير مدرج فل قائمة الطلوات ا  اصة  بدائرة النيابة العامة

طلوات أترى مقدمة للنيابة طلب 

 اسم ا  دمة العامة ال تندرج تنت قائمة الطلوات

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ا  دمة ساعات عما تقدلم 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات



 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 من قوا املوظل باسم مقدم الطلب )طلوات أترى( تنر ر طلب .3

 على الطلب توقيا مقدم الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 فل حاى املوا قة لتم عما االجراءات  .8

 لتم تنر ر إلصاى آتر بقيمة ا  دمة املطلو ة   .9

 د ا رسوم التصو ر فل صندعق النيابة عاعطائهللا إقرار القوض .10

 املتعاما ا  دمة املطلو ة من قوا املوظل املختصتسليمهللا  .11

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .12

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب
   فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة 
 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 الدعام ملركا تقدلم ا  دمةأعقات  مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة  انشاء عر لة ال ترعنية من الدعائر عا دمات ا و ومية .

عر لة الدعائر انشاء طلب 

 اسم ا  دمة عا دمات ا و ومية

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 مندعدلة ا  دمة G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مؤسسات ح ومية

http://www.rakpp.rak.ae/
http://www.rakpp.rak.ae/


 

 

 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ةاالستعةم عن صفة مقدم  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 رسوم مىانية .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف .6

 اتطار ا دمة ا و ومية فل حاى املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب
  رسالة ال ترعنية من

 املؤسسة ا و ومية
 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة مىانية أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة فل الدعوى ا داائية طلب تقسيط مول  الررامة املن وم بها  

تقسيط الررامة فل دعوى طلب 

 اسم ا  دمة جاائية 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C املتعاملين املستهد ة ئات  مواطنين مقيمين



 

 

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 ارساى الطلب مل تب النائب العام . .6

 تح ملل تاص للموال  املقسطة بالنظام االل ترعنا عالورقل  عد اعتماد الطلب فل حالة املوا قة لتم  .7

 . اصدار امر منا سفر للمن وم عليهللا.               4عالتقكد من استيفائهللا كا ة الشرعط 

اعطاء رقم تسلسلل من تةى النظام االل ترعنا مللل التقسيط ا,عطاء امر بطواعة عرقهللا الصقهللا مللل  .8

 التقسيط ععضعهللا على الرةف ا  ارجل عار اق كا ة االعراق عالشي ات.                          

لو نيابة التنفيذ اصدار أمر اال راج من تةى النظام االل ترعنا فل حاى املتهم موقوف عارسالهللا ا ى ع .9

العتماد . اصدار أمر الراء القوض )كل بى ( فل حاى تم اصدار امر قوض عاحلار ضد املتهم على ذات 

 القلية عارسالهللا ا ى علو نيابة التنفيذ العتماد .                                                           

ر اق نس هللا من ا  طاب بملل الدعوى  عد توقيا ا راد استةم امر اال راج عكل الون   عد اعتماد  عا .10

م تب قسم املطلو ين على كل الون  عتوقيا ا راد م تب املنشآت العقابية على امر اال راج بما لفيد 

  استةم االمر.

ار اق نس ة من ا  طاب بملل الدعوى  عد توقيا ا راد م تب قسم املطلو ين على كل الون  ععقل  .11

 توقيا ا راد م تب املنشآت العقابية على امر اال راج بما لفيد استةم االمر.تنفيذ العقو ة ع 

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

   فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة 

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

 المو ة 

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة لقدم من املعنل برغوتهللا فل تقجيا قسط الررامة .طلب 

تقجيا قسط فل الدعوى طلب 

 اسم ا  دمة ا داائية 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9



 

 

 

 

 

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20)د ا رسوم الطلب  .5

 عرض الطلب على علو النيابة املعنل . .6

 اتطار مقدم الطلب باملوا قة اع الر ض . .7

 فل حالة املوا قة لتم ابةغ مقدم الطلب بالتواصا ما قسم املالية . .8

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى . .9

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة 

 + اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة .

 اسم ا  دمة تقجيا تنفيذ ح م جاائا طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 



 

 

 

 

 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 ارساى الطلب لعلو النيابة املعنل  . .6

 ارساى الطلب لعلو النيابة املختص للموا قهللا اع الر ض .  .7

 ارشفة الطلب . .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 اثوات التنفيذ

  فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة

 + اثوات التنفيذ المو ة

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 الدعام ملركا تقدلم ا  دمةأعقات  مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة  العامة   إلش اى فل تنفيذ ح م جاائا     . 

 اسم ا  دمة اش اى فل التنفيذطلب 

 
 الواقة

 نوع ا  دمة إجرائية  انىا  ا  دمةمتوسط  من  د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2B/G2C/G2G  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين مؤسسات



 

 

 

 
  

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 100د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة

 + اثوات التنفيذالمو ة 

  + فل حالة الوكيا: الوكالة

 + اثوات التنفيذبطاقة المو ة 

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  100 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 



 

 

 

 

 

 عصل ا  دمة طلب لقدم ا ى النيابة العامة   الحتساب مدة توقيل فل دعوى جاائية     . 

 اسم ا  دمة احتساب مدة توقيل طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين  مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب ما اثوات ذلت بدبرا  بطاقة المو ة .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املتصرف  .6

 اتطار املراجا فل حالة املوا قة أع الر ض على الطلب .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة

 + اثوات التنفيذالمو ة 

  + فل حالة الوكيا: الوكالة

 التنفيذ+ اثوات بطاقة المو ة 

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 



 

 

 

 

 

 عصل ا  دمة الطعن باالستئناف فل االح ام ا داائية االبتدائية  .طلب 

من املىنل عليهللا استئناف طلب 

 اسم ا  دمة للنيابة العامة 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

 صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 7 24

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على علو النيابة املعنل . .6

 اتطار مقدم الطلب باملوا قة اع الر ض . .7

 ارشفة الطلب ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى . .8

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة  +

 اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 



 

 

 

 

 

 عصل ا  دمة طلب تميي  الدعوى ا داائية من املىنل علية للنيابة العامة على ح م من مة االستئناف

مقدم للنيابة العامة لتطعن طلب 

 اسم ا  دمة بالنقض 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 ارساى الطلب لعلو النيابة املعنل  . .6

 ارشفة الطلب . .7

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة 

 + اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 تقدلم ا  دمةأعقات الدعام ملركا  مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 



 

 

 

 

 

 عصل ا  دمة الطعن باملعارضة فل االح ام ا داائية الريابية .طلب 

 اسم ا  دمة الطعن باملعارضة  طلب 

 الواقة *

 ا  دمةنوع  إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20رسوم الطلب )د ا  .5

 إنشاء طعن املعارضة  ما تندلد جلسة من مة لنظر الطعن .  .6

 تنر ر تقر ر الطعن باملعارضة من قوا املوظل نس تين  .7

 درامم(  200د ا رسوم الطعن ) .8

 توقيا مقدم الطلب على التقر ر  .9

 استةم   مقدم   الطلب   نس ة   من   تقر ر   الطعن  .10

 املطلو ة ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى ارشفة مر قات الطعن  .11

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة 

 + اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  20 ا  دمةأعقات الدعام ملركا تقدلم  مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 



 

 

 

 

 عصل ا  دمة الطعن بالتميي  فل االح ام ا داائية.طلب 

 اسم ا  دمة الطعن بالتميي     طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 15

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 تنر ر طلب من قوا املوظل باسم مقدم الطلب .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 إنشاء طعن بالتميي   ما تندلد جلسة من مة لنظر الطعن .  .6

 تنر ر تقر ر الطعن بالتميي  من قوا املوظل نس تين  .7

 درامم(  500د ا رسوم الطعن ) .8

 درمم ( لرير مقيد ا ور ة1000د ا رسم امانات التميي  )  .9

 درمم ( 1000 ا رسم عقل التنفيذ )د .10

 توقيا مقدم الطلب على التقر ر  .11

 استةم   مقدم   الطلب   نس ة   من   تقر ر   الطعن  .12

 ارشفة مر قات الطعن املطلو ة ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .13

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة  +

 اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  500+  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 



 

 

 

 

 

 عصل ا  دمة الطعن باالستئناف فل االح ام ا داائية.طلب 

 ا  دمة اسم الطعن باالستئنافطلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 15

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 قوا املوظل باسم مقدم الطلب تنر ر طلب من .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 إنشاء طعن باالستئناف  ما تندلد جلسة من مة لنظر الطعن .  .6

 تنر ر تقر ر الطعن باالستئناف من قوا املوظل نس تين  .7

 درامم(  500د ا رسوم الطعن ) .8

 توقيا مقدم الطلب على التقر ر  .9

 استةم   مقدم   الطلب   نس ة   من   تقر ر   الطعن  .10

 ارشفة مر قات الطعن املطلو ة ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .11

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  اثوات فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 التنفيذ

 فل حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة المو ة  +

 اثوات التنفيذ

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم  500+  20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 



 

 

 

 عصل ا  دمة الراء الطعن فل االح ام ا داائية.طلب 

 ا  دمةاسم  الراء الطعن    طلب 

 الواقة *

 نوع ا  دمة إجرائية  متوسط  من انىا  ا  دمة د 9

07:30AM TO 09:30PM صنل ا  دمة عادلة ساعات عما تقدلم ا  دمة 

 مندعدلة ا  دمة G2C  ئات املتعاملين املستهد ة مواطنين مقيمين

 االستعةم عن رقم القلية .1

 االستعةم عن صفة مقدم الطلب  .2

 قوا املوظل باسم مقدم الطلبتنر ر طلب من  .3

 توقيا مقدم الطلب على الطلب .4

 درامم( 20د ا رسوم الطلب ) .5

 عرض الطلب على العلو املعنل . .6

 ارشفة مر قات الطعن املطلو ة ال ترعنيا فل النظام عار اقهللا فل ملل الدعوى  .7

 اجراءات عتطوات تقدلم الطلب

  فل حاالت ارطراف: بطاقة المو ة +

 اثوات التنفيذ

  حالة الوكيا: الوكالة + بطاقة فل

 + اثوات التنفيذ المو ة

 متطلوات تقمين ا  دمة

 ا ى  7:30
ً
 رسوم ا  دمة درمم   20 أعقات الدعام ملركا تقدلم ا  دمة مساءً  9:30صواحا

http://www.rakpp.rak.ae مركا االتصاى 2070000-07 املوقا االل ترعنا 


