
 

 

 

  

 دليل الخدمات 
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 املقدمة:

الصئادر  2012لسئنة  2أنشئت  النيابة العامة ددائرة مسئلق ة بنا ع ى ا املرسئوال ارم رق ر   

من صئئئئئئاحب السئئئئئئمو الشئئئئئئيخ س سئئئئئئعود بن صئئئئئئقر القاسئئئئئئمي ى ئئئئئئو ا     ا ى ا حاد  راس 

صئئئئئئئئئئئئئاحب  و د حظي  دائرة النيابة العامة باهلماال بالغ من - حفظه هللا ورىاه –الخيمة 

 –السئئئئمو الشئئئئيخ س محمد بن سئئئئعود القاسئئئئمي وة  ىيد راس الخيمة رئ   م    الق ئئئئا  

اذ وجه ب ئئئئئئرورة اسئئئئئئي ر ايجرا ات ورحقي  اى ا درجات الد ة وار  ا   –حفظه هللا ورىاه 

ر  اىلماد مردز خدمة امللعام  ن ف   2015س  7س  10وى يه بلاريخ . بأ صئئئئئئر السئئئئئئ ل وا سئئئئئئرها

ر  اغي ر مسئئئئئئئئئئمر املردز بقرار  2017س  6س  8وف  راريخ . ي لدائرة النيابة العامةالييكل اللنظيم

من صئئاحب السئئمو الشئئيخ س محمد بن سئئعود القاسئئمي وة  ىيد راس الخيمة رئ   م    

 سئئئئئئئئئئئئةا مردز سئئئئئئئئئئئئعادة حيث . اةا مردز سئئئئئئئئئئئئعادة امللعام  ن –حفظه هللا ورىاه  –الق ئئئئئئئئئئئئئا  

 اةا اللحسئئئئئئئئئئئئ ن املسئئئئئئئئئئئئلمر ف  جودة أبر بئئدائرة النيئئابئئة العئئامئئة  -امللعئئام  ن 
ع
س الخيمئئة جئئاهئئدا

الخدمات التي رقدميا النيابة العامة ل عمال  وف  معاي ر ىاملية ف  ال ودة واللمي ز وبكفا ة 

سئئواىد رشئئرية م ه ه  تدق رحقي  وقة ورائئا ئافة فتات امللعام  ن ىن الخدمات املقدمة 

رأس الخيمئئئة  - دائرة النيئئئابئئئة العئئئامئئئةف   سئئئئئئئئئئئئعئئئادة امللعئئئام  ن مردز  ومن هئئئاا املن     ئئئاال.

 الخدمات املقدمةف  الحصئئئئئئئئئئئئو  ى ا ه  ع ى امللعامل ر ربة فريدة بإصئئئئئئئئئئئئدار دليل لخدمار

رادز مخدمات مصئئئئئئئئئئئئم  ب ريقة  سئئئئئئئئئئئئيل ى ا جمي  امللعام  ن ارسئئئئئئئئئئئئلفادة منه ف  ال ،فدليل

رقدميا حيث يصئئئئئئئئئئئئد م موىة الخدمات التي  لدائرة النيابة العامة – سئئئئئئئئئئئئعادة امللعام  ن

ويشرح املل   ات للأم ن ر ك الخدمات دما  سةا هاا الدليل للحقي   دائرة النيابة العامة

ىدد من ا هداق منتا رحقي  رائئئئئئئا امللعام  ن ىن وري  رزويده  بمع ومات د يقة وئام ة 

 وري   يئئادة اللعئئامالتىن حو  الخئئدمئئات التي يقئئدميئئا املردز و اعزيز الكفئئا ة ف  رقئئديميئئا 

 .التي رن ز من املرة ا وةاالخدمارية 



 

 

  



 

 

  



 

 

  

فتئئئئئئئئئئئئات امللعئئئئئئئئئئام  ن

شـــــــــــــــركاء

تشغيليون  ون استراتيجي

موردون 

مؤسسات

حكومي خاص

أفــــــــــــــراد

مقيمين

الفئات

العمرية

النوع

الجنسية

مواطنين 

النوع
الفئات 

العمرية



 

  



 

 

 

  

هي مخرج / منفعة تقدمها املؤسسة أو مؤسسات تنوب عنها ، بهدف تلبية احتياجات   الخدمة :  

 ورغبات متعامليها ، وتكون في األساس غير قابلة للتبادل ، وذات طبيعة غير ملموسة.

 

  الخدماتهيك ية 

  هي املظلة التي تجمع في نطاقها الخدمة الرئيسية والخدمات التكميلية.  :م موىة الخدمات -1

هي الخدمة األساسية املكتملة التي ترتبط بقية الخدمات بوجودها ، وقد  : الخدمة الرئ سية -2

 لنوع املتعامل أو طبيعة الخدمة ، ويتم 
ً
نفس  تقديمها باتباعتشمل خدمات فرعية مختلفة وفقا

 االجراءات مع ادخال تعديالت طفيفة.

 لنوع الخدمة اللكمي ية :  -3
ً
تلحق بالخدمة الرئيسية ، وقد تشمل خدمات فرعية مختلفة وفقا

  املتعامل أو طبيعة الخدمة ، ويتم تقديمها باتباع نفس االجراءات مع ادخال تعديالت طفيفة.

تسهم في اسعاد املتعاملين وتمثل ميزة تنافسية للمؤسسات هي التي :  الخدمات اراافية -4

 الناجحة.

 إلى توقعات  ال ا ة : -5
ً
هي عملية جمع الخدمات بحسب أحداث معينة ذات صلة، استنادا

 املتعاملين و احتياجاتهم .

 



 

  

 

 ارر اط الخدمات

 خرى خدمات مرتبطة بخدمات أخرى ، أو بموافقات تقدمها جهات أ خدمة مرر  ة:-1

 خدمات غير مرتبطة بخدمات أخرى ، أو بموافقات تقدمها جهات أخرى  خدمة غ ر مرر  ة: -2

 

 

 

 رصنيد امللعام  ن املسلفيدين من الخدمة

 هي الخدمات التي تقدمها الجهة إلى جهات حكومية أخرى. :G2Gمن الحكومة اةا الحكومة -1

 هي الخدمات التي تقدمها الجهة إلى قطاع االعمال. :G2Bمن الحكومة اةا   اع ارىما  -2

 هي الخدمات التي تقدمها الجهة إلى األفراد.: G2Cمن الحكومة اةا ارفراد -3

.: G2Pمن الحكومة اةا ا  لم   -4
ً
 هي الخدمات التي تقدمها الجهة إلى الجمهور عموما

 

 
 

 



 

 

  

 

 ضمن خمسة أنواع رئيسية:صنفت الحكومة خدمات املتعاملين  أصناق الخدمات:

هي مجموعة الخدمات التي ترتبط بنقل املعلومات من الحكومة إلى الخدمات املع ومارية:-1

املتعاملين وقد تؤمن هذه الخدمات بمبادرة من الحكومة كالبرامج التدريبية أو حمالت 

.
ً
 عند طلب أحد املتعاملين كاالستفسارات مثال

ً
 التوعية ، أو نزوال

يشمل هذا النوع جميع أشكال الخدمات التي تلبي حاجة املتعامل :ايجرائية الخدمات-2

 وتعبر معاملة بطبيعتها ،كإصدار رخصة قيادة املركبات على سبيل املثال.

بغرض تأمين إيرادات الحكومة  تقدمهي مجموعة من الخدمات التي الخدمات الل ارية:-3

 نية  إلخ.،كبيع الخرائط الجيولوجية ، أو اإلحصاءات الوط

هي مجموعة من الخدمات التي تقدمها الحكومة لتعزز رفاهية  الخدمات ايجلماىية :-4

املجتمع ورفاهية مجموعة  محددة فيه ، مثل الخدمات املوجهة إلى منتسبي املؤسسات 

 اإلصالحية والعقابية.

ن أتضم هذه الفئة جميع الخدمات التي ينبغي على املتعاملين الخدمات ال   ية:-5

 .املنظمة يخضعوا لها مثل عمليات التفتيش

 

 

  نوات رقدي  الخدمة : 

 مراكز سعادة املتعاملين 

 املوقع االلكتروني 

 التطبيق الذكي 

  مركز السعادة للخدمة الذاتية 

 



 

  

 اللصنيد الخدمات اللكمي ية اللصنيد الخدمات الرئ سية ال ا ة

خدمات 

 مع ومارية 

   رئ س ي خدمات ارسلعالال 

 فرع  رئ س ي-1 ارسلعالال ىن الق ايا-1

 فرع  رئ س ي-2 ارسلعالال ىن ال   ات-2

 فرع  رئ س ي-3 ارسلعالال ىن ج سات ا حكمة-3

 اللصنيد الخدمات اللكمي ية اللصنيد الخدمات الرئ سية ال ا ة

خدمات 

ما ات ا  

 وامل  ووات

   رئ س ي  زائيةالدىاوى ف  الا ما ات وامل  ووات  خدمات

 فرع  رئ س ي-1 و ب اسلالال جوا  سفر1-

 فرع  رئ س ي-2 و ب اسلالال ب ا ة اليوية 2-

 فرع  رئ س ي-3 و ب اسلالال رخصة القيادة 3-

 فرع  رئ س ي-4 و ب اسلالال رخصة املرد ة 4-

 فرع  رئ س ي-5 ف  الدىوى  وم  ووات و ب اسلالال أما ات5-

 فرع  رئ س ي-6 سفر ف  ىدة دىاوى جزائيةو ب اشراك جوا  6-

 فرع  رئ س ي-7 و ب إلغا  اي امة ىن وري  املندوب-7

 فرع  رئ س ي-8 و ب ر ديد اي امة ىن وري  املندوب-8

 فرع  رئ س ي9- سفر ىن وري  املندوب  ديد جوا  و ب ر-9

 رئ س يفرع  -10 ىن وري  املندوباليوية  و ب ر ديد ب ا ة-10



 

  

 اللصنيد الخدمات اللكمي ية اللصنيد الخدمات الرئ سية ال ا ة

خدمات 

 اللصوير

صورة الحك  ف  الدىاوى ال زائية بالدرجات 

 القا و ية الثالث

  رئ س ي

 

 

 

 

 

  س يئفرع  ر -1 و ب صورة من الحك -1

و ب غ ر الخصوال صورة رسمية من الحك  -2

يفواه  رشرط إذن النائب العاال أو من

 .ول مصلحة القا و ية

 فرع  رئ س ي-2

 فرع  رئ س ي-3 .و ب صورة و   ا صل من الحك -3

 رئ س ي رصوير أوراق الدىوى ال زائية

 غ ر  الكترو ية أو  اوئية صورة أية و ب -1

 الدىوى  أوراق من مصد ة
 فرع  رئ س ي-1

رصوير أوراق ف    ية ا لهر فيتا و ب  -2

 اللحقي 
 فرع  رئ س ي-2

 فرع  رئ س ي-3 وراق الدىوى أمن و ب صورة و   ا صل -3

 اللصنيد الخدمات اللكمي ية اللصنيد الخدمات الرئ سية ال ا ة

خدمات 

 الكفارت

 رئ س ي دفالة ف  الدىوى ال زائية
 ركمي   الغا  ساست دا  دفالة

و ب است دا  دفالة-1  فرع  ركمي  -1 

 فرع  رئ س ي-1 مالية أو دفالة اح ارو ب دفالة -1
و ب الغا  دفالة-2  فرع  ركمي  -2 

و ب است دا  جوا  سفر ف  الق ية-3  فرع  ركمي  -3 

 اللصنيد الخدمات اللكمي ية اللصنيد الخدمات الرئ سية ال ا ة

خدمات 

 الشيادات

   رئ س ي شيادة ملن يتمه ا مر ف  الدىوى ال زائية اصدار   

 فرع  رئ س ي-1 شيادة بنتائية الحك  و ب-1

 فرع  رئ س ي-2 و ب شيادة بتنفيا الحك -2

 فرع  رئ س ي-3 و ب شيادة بح ز جوا  السفر-3

 فرع  رئ س ي-4 رسميةو ب شيادة بح ز ب ا ة -4

 فرع  رئ س ي-5 و ب شيادة ف    ية منظورة لدى ا حكمة-5

 فرع  رئ س ي-6  يد اللحقي و ب شيادة ف    ية ر رزا  -6

 فرع  رئ س ي-7 مر حسب ال  بو ب شيادة ملن يتمه ا  -7



 

  

 اللصنيد الخدمات اللكمي ية اللصنيد الخدمات الرئ سية ال ا ة

الخدمات 

الق ائية 

 العامة

 ركمي   اسلالالسو د صرق م  غ ماة  ف  الدىوى  رئ س ي املرد ات ووسائل النقل

و ب اسلالال م  غ ماة  ف  الدىوى -1 فرع  رئ س ي-1  قل فك ح ز  وسي ة و ب -1  فرع  ركمي  -1 

و ب و د صرق م  غ ماة  ف  الدىوى -2 فرع  رئ س ي-2   قلوسي ة و ب اذن رص يح -2  فرع  ركمي  -2 

 رئ س ي إيداع ماة  ف  الدىوى ال زائية 

  

 فرع  رئ س ي-1 و ب ايداع م  غ ماة  ف  الدىوى -1

 رئ س ي الس نا خدمات 

 فرع  رئ س ي-1 و ب  يارة س  ن-1

 فرع  رئ س ي-2 و ب اح ار س  ن يجرا  وئالة-2

 رئ س ي أصو  املستندات 

 رئ س يفرع  -1 و ب اسلالال أصو  املستندات من الدىوى ال زائية-1

 فرع  رئ س ي-2 و ب ارفاق مستندات ف  الدىوى ال زائية-2

الخدمات  اللصنيد الخدمات الرئ سية ال ا ة

 اللكمي ية

 اللصنيد

الخدمات 

الق ائية 

 العامة

   رئ س ي الشكاوى ورد الخبرا 

 فرع  رئ س ي-1 و ب رد أحد أى ا  النيابة أو مخاصمله-1

 فرع  رئ س ي-2 و ب رد الخبرا -2

 فرع  رئ س ي-3 و ب مقدال ل نيابة العامة يىادة النظر-3

 رئ س ي العفو وارسترحاال

 فرع  رئ س ي-1 و ب ىفو من الغرامة1-

 فرع  رئ س ي-2 و ب ىفو من اررعاد2-

 فرع  رئ س ي-3 و ب ىفو من ىقوبة مقيدة الحرية3-

 فرع  رئ س ي-4 و ب ىفو من الغرامة ورنفيا ا رعاد4-

 رئ س يفرع  -5 و ب ىفو من الغرامة وىقوبة مقيدة الحرية5-

 فرع  رئ س ي-6 و ب استرحاال6-

 رئ س ي اللظ مات

 فرع   رئ س ي-1 و ب رظ   ف  الدىوى ال زائية1-

 فرع  رئ س ي-2 و ب رظ   ف  أمر الحفظ2- 



 

 

  

 اللصنيد الخدمات اللكمي ية اللصنيد الخدمات الرئ سية ال ا ة

الخدمات 

الق ائية 

 العامة

 ركمي   موىد ج سةاغي ر  رئ س ي اللحقي 

و ب اغي ر موىد -1 فرع  رئ س ي-1 و ب ح ور محامي ج سات اللحقي  أماال وديل النيابة-1

 ج سة اللحقي 

 فرع  ركمي  -1

   رئ س ي و  ات   ائية  أخرى 

 فرع  رئ س ي-1 و ب فلح محل س   اغال ه-1

 فرع  رئ س ي-2 و ب اسلالال جثة-2

 فرع  رئ س ي-3 أماال النيابة العامةو ب اوالع ى ا الق ايا -3

 فرع  رئ س ي-4 و ب اح ار شيود ف  الدىوى ال زائية-4

و ب إيداع متت  إحدى مصحات ىالج ايدمان من -5

 ا خدرات 

 فرع  رئ س ي-5

الحصو  ى ا ملخص الق ية ال زائية من النظاال -6

 ايلكتروني

 فرع  رئ س ي-6

من الشروة إةا ساو ات حالةس بالغ و ب رحويل   ية-7

 النيابة العامة
 فرع  رئ س ي-7

رندرج رح   ل و  ات أخرى مقدمة ل نيابة العامة -8

 ال   ات السابقة

 فرع  رئ س ي-8

الخدمات  اللصنيد الخدمات الرئ سية ال ا ة

 اللكمي ية

 اللصنيد

خدمات 

 التس يل

   رئ س ي -1 و ب رد اىل ار-1

 رئ س ي -2 ىري ة انشا و ب -2

 رئ س ي -3 و ب انشا  ىري ة الدوائر  وال يات الحكومية-3



 

  

الخدمات  اللصنيد الخدمات الرئ سية ال ا ة

 اللكمي ية

 اللصنيد

خدمات 

ا حادمة 

 ال زائية

 ركمي   اغي ر  موىد ج سة  رئ س ي  ا حكاال ال زائية

اغي ر موىد و ب -1 فرع  رئ س ي-1 و ب رفس ر حك  جزائي-1

 ج سة ا حكمة

 فرع  ركمي  -1

افعة  ف  الدىوى -2 و ب فلح باب املر

 ال زائية
 فرع  رئ س ي-2

 فرع  رئ س ي-3 و ب رصحيح خ أ مادق ف  الحك  ال زائي-3

 اللصنيد الخدمات اللكمي ية اللصنيد الخدمات الرئ سية ال ا ة

الخدمات 

 اللنفياية

 ركمي   -1 و ب دد بحث ىن متت  -1 رئ س ي-1 ةالق يو ب ارفاق رنا   ف  -1

 ركمي   -2 و ب الغا  من  السفر-2 رئ س ي-2 و ب أمر ا ط واح ار-2

 ركمي   -3 و ب الغا  أمر   ض دوة -3 رئ س ي-3 و ب اشكا  رنفيا-3

 رئ س ي-4 و ب احتساب مدة اللو يد-4
و ب رأجيل  سط ف  -4

 الدىوى ال زائية

 ركمي   -4

 رئ س ي-5 و ب ادراج متت  ف   ائمة املمنوى ن من السفر-5

 

 

و ب ا  مدد الحب  ف    ايا أخرى إةا -6

 الق ية
 رئ س ي-6

 رئ س ي -7 و ب أمر   ض دوة -7

 رئ س ي -8 و ب رقسيط غرامة ف  الدىوى ال زائية-8

 رئ س ي -9 و ب و د رنفيا ىقوبة-9

 رئ س ي -10 جزائيو ب رأجيل رنفيا حك   -10

 رئ س ي -11 و ب افراج صح -11

 رئ س ي -12 و ب اىالن     -12

 اللصنيد الخدمات اللكمي ية اللصنيد الخدمات الرئ سية ال ا ة

خدمات 

 ال عون 

 ركمي  -1  عنالو ب الغا  -1 رئ س ي ال عن ى ا ا حكاال

   فرع  رئ س ي-1 و ب مقدال إةا النيابة العامة لل عن بارسلتناق 1-

 فرع  رئ س ي-2  و ب مقدال ل نيابة العامة لل عن بالنقض2-

   
 فرع  رئ س ي-3   عن باملعاراةال اس يل3-

 فرع  رئ س ي-4 ال زائي  عن باللمي ز ال اس يل4-

 فرع  رئ س ي-5 اس يل ال عن بارسلتناق ال زائي 5-



 

 

  

 خدمات مع ومارية

التفاصيل املتعلقة  معرفة  املتعامل منتمكن   خدمات

بالقضايا أو الطلبات أو مواعيد الجلسات الخاصة به 

 في دائرة النيابة العامة



 

 ارسلعالال  خدمات–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-IS-01:01 رمز الخدمة 

 خدمات االستعالم إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
التفاصيل املتعلقة بالقضايا أو الطلبات أو مواعيد الجلسات  معرفة منتمكن املتعامل خدمات 

 الخاصة به في دائرة النيابة العامة

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 معلوماتية  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √  G2B       قطاع األعمال     

 املقيمين والزوار ذات الصلة-أصحاب الهمم-كبار املواطنين -واطنين امل √ G2C             األفراد            

    G2P         الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنهاأن يكون أحد 
ً
 األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 الهوية  أصل بطاقةفي حاالت األطراف: 

 صورة من الوكالة أصل بطاقة الهوية +في حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 .االستعالم عن القضايا1

 .االستعالم عن الطلبات2

 .االستعالم عن جلسات املحكمة3

 الرسوال

 
ً
 مجانا

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

 توجد ال

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

  √ √ √ .ادخال رقم القضية2

  √ √ √ .ادخال سنة القضية3

  √ √ √ .ادخال نوع القضية4

  √ √ √ . استالم الخدمة5



 

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقائق 5
 للخدمة الذاتيةمركز السعادة 

 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 العامة املتعلقة بالقضيةحصول املتعامل على املعلومات  والتفاصيل 

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 خدمات معلوماتية الخدمة با ة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون،   

 كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.ركن للقراءة، كافتيريا، 

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

  



 

 ارسلعالال ىن الق اياخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 IS-CS-PP-01:01.01 رمز الخدمة 

 االستعالم عن القضايا إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
نيابة دائرة الل املتعلقة بالقضايا الخاصة  به في التفاصي معرفة  تمكن املتعامل من  الكترونية خدمة

 العامة

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 معلوماتية الخدمة وع 

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 املقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-املواطنين كبار -املواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 توجد ال

 الرسوال

 
ً
 مجانا

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

 ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

  √ √ √ .ادخال رقم القضية2

  √ √ √ .ادخال سنة القضية3

  √ √ √ .ادخال نوع القضية4

  √ √ √ ة. استالم الخدم5



 

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقائق 5
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 املتعلقة بالقضية العامة حصول املتعامل على املعلومات  والتفاصيل

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 خدمات معلوماتية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

  



 

 

 ارسلعالال ىن ال   اتخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 IS-CS-PP-01:01.02 رمز الخدمة 

 االستعالم عن الطلبات إس  الخدمة 

 الخدمة وصد
 ف بالطلباتاملتعلقة  لالتفاصي  معرفة تمكن املتعامل من الكترونية خدمة

ً
ي التي تم انشاؤها مسبقا

 دائرة النيابة العامة

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 معلوماتية  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 رقدي  الخدمة مل   ات

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 توجدال  

 الرسوال

 
ً
 مجانا

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

  √ √ √ .ادخال رقم الطلب2

  √ √ √ . استالم الخدمة3



 

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة نوات 

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقائق 5
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 عن حالة الطلب في القضيةعامة حصول املتعامل على معلومات 

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 خدمات معلوماتية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 

 
 

 

 

 



 

 ارسلعالال ىن ج سات ا حكمةخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 IS-CS-PP-01:01.03 رمز الخدمة 

 االستعالم عن جلسات املحكمة إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
ومواعيد  العامة عن جلسات املحكمة املعلومات  معرفة تمكن املتعامل من الكترونية   خدمة

 انعقادها

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 معلوماتية  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √  G2G       القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  - المواطنين √    G2C             األفراد            

    G2P            الجمهور         

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 صورة من الوكالة+  أصل بطاقة الهويةفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 توجد ال 

 الرسوال

 
ً
 مجانا

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

  √ √ √ .ادخال اسم الدائرة 2

  √ √ √ .ادخال تاريخ الجلسة3

  √ √ √ .استالم الخدمة 4



 

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقائق 5
 للخدمة الذاتيةمركز السعادة 

 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 املتعلقة  بالجلسة العامة حصول املتعامل على املعلومات

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 خدمات معلوماتية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 
 

 

  



 

 

  

ما ات وامل  وواتا   خدمات  

تمكن املتعامل من تقديم طلب الستالم األمانات خدمات 

 واملضبوطات والوثائق الرسمية في الدعاوى الجزائية



 

 خدمات ا ما ات وامل  ووات ف  الدىاوى ال زائية –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-SS-02:01 رمز الخدمة 

 األمانات واملضبوطات في الدعاوى الجزائية إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
تقديم طلبات تختص باألمانات واملضبوطات الخاصة به أو أصحاب تمكن املتعامل من   اتخدم

 الصلة حسب االجراءات املتبعة 

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 
ً
 عنهاأن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية أصل في حاالت األطراف: 

 صورة من الوكالة+  أصل بطاقة الهويةفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 .طلب استالم جواز سفر1

 .طلب استالم وثائق رسمية و بطاقات رسمية2

 الهوية بطاقة   استالم طلب .3

 استالم رخصة القيادة طلب  .4

 ركبة املاستالم رخصة طلب .5

 .طلب استالم أمانات ومضبوطات في الدعوى 6

 .طلب اشراك جواز سفر في عدة دعاوى جزائية7

 عن طريق املندوب اإلقامة. طلب إلغاء 8

 قامة عن طريق املندوبتجديد اإلطلب .9

 .طلب تجديد جواز سفر عن طريق املندوب10

 .طلب تجديد بطاقة الهوية عن طريق املندوب11

 لرسوالا

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 

-املحاكم-النيابات الكلية في إمارات الدولة

-الهيئة االتحادية للهوية والجنسية 

 السفارات والقنصليات

 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
سعادة  مردز 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2



 

للمتعامل حسب نوع الخدمة  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√    

( من Q-MATC No االنتظار ارقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص. 8
ً
من قبل موظف الخدمة  اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل موظف . 9

 الخدمة للقسم املختص
√    

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 الذاتيةجهاز الخدمة 
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00في رمضان:   

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 املتعامل برفض الطلب أو املوافقةاخطار  -

 الرسمية  في حال املوافقةئق ب على األمانات واملضبوطات والوثاحصول مقدم الطل -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات األمانات واملضبوطات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

راءة، لقجهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون، ركن ل   

 ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.كافتيريا، كراس ي متحركة 

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 خدمة اسلالال جوا  سفر –الخدمة  اعريدب ا ة 
 PP-CS-SS-02:01.01 رمز الخدمة

 استالم جواز سفرطلب  إس  الخدمة 

 خدمة الكترونية تمكن املتعامل من تقديم طلب الستالم جواز السفر املحجوز على ذمة القضية وصد الخدمة

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2Gالقطاع الحكومي       

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال    

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ –كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C       األفراد                 

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

  في حاالت األطراف: أصل بطاقة الهوية

 صورة من الوكالة+ أصل بطاقة الهويةفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 توجدال  

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  توجدال 

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ املتعامل وتأكد من صفته.استقبال 1

    √ الخدمة نوع عن .االستفسار2

 نوع حسب للمتعامل.( Q-MATC  No) االنتظار رقم .إعطاء3

 √ االنتظار قاعة إلى توجيهه ثم ومن املطلوبة الخدمة
   

 من( Q-MATC  No االنتظار قامأر ) األرقام بسحب املوظف .يقوم4

 √ فيه والترحيب املتعامل واستقبال البرنامج
   

  مقدم صفة من .التأكد5
ً
    √ الطلب الكترونيا



 

 √ √ √ √ الطلب وتقديم الخدمة .تحرير6

 √ √ √ √ املحددة الرسوم .دفع7

  الطلب .اسناد8
ً
من قبل موظف الخدمة  املختص للعضو الكترونيا

 الطلب العتماد
√    

ل قب املختص يسند الطلب من العضو من الطلب قبول  حال .في9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ .تنفيذ الطلب10

 √ √ √ √ .استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 للخدمة الذاتيةمركز السعادة 
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 س الخيمةأالبوابة االلكترونية لحكومة ر 

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00في رمضان:   

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة -

 حصول مقدم الطلب على جواز السفر في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

  مانات واملضبوطاتخدمات األ  با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون،   

 ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

  رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 ب ا ة اليويةاسلالال خدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 SS-CS-PP-02:01.03 رمز الخدمة 

 طلب استالم بطاقة الهوية إس  الخدمة 

الهوية املحجوزة على ذمة القضية تقديم طلب الستالمتمكن املتعامل من  الكترونية خدمة وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 
 

  G2B       قطاع األعمال     
 

 املقيمين والزوار ذات الصلة -  أصحاب الهمم -كبار املواطنين  -املواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P         الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

أصل بطاقة الهوية في حاالت األطراف:  

 +صورة من الوكالةفي حالة الوكيل: أصل بطاقة الهوية

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  توجدال 

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

 للمتعامل حسب نوع ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

    √ لى قاعة االنتظارالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إ

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

    √ من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من . 8
ً
قبل موظف اسناد الطلب الكترونيا

    √ الخدمة العتماد الطلب

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

    √ قبل موظف الخدمة للقسم املختص

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة. -

 حصول مقدم الطلب على بطاقة  الهوية في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات األمانات واملضبوطات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 توجد ال



 

 

 اسلالال رخصة القيادةخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 SS-CS-PP-02:01.04 رمز الخدمة 

 طلب استالم رخصة القيادة إس  الخدمة 

رخصة القيادة املحجوزة على ذمة القضية تقديم طلب الستالمتمكن املتعامل من  الكترونية خدمة الخدمة وصد  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 
 

  G2B        قطاع األعمال     
 

 املقيمين والزوار ذات الصلة - أصحاب الهمم -كبار املواطنين  - املواطنين  √ G2C              األفراد           

    G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

الهويةفي حاالت األطراف: أصل بطاقة    

 + صورة الوكالةفي حالة الوكيل: أصل بطاقة الهوية

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 √ الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه الى قاعة االنتظار
   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 √ من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من . 8
ً
قبل موظف اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة -

 حصول مقدم الطلب على رخصة القيادة في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات األمانات واملضبوطات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 رد ةاملاسلالال رخصة خدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 SS-CS-PP-05.02:01 رمز الخدمة 

 طلب استالم رخصة املركبة إس  الخدمة 

رخصة املركبة املحجوزة على ذمة القضية تقديم طلب الستالمتمكن املتعامل من  الكترونية خدمة الخدمة وصد  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 املقيمين والزوار ذات الصلة - أصحاب الهمم -كبار املواطنين  - املواطنين  √ G2C               األفراد           

    G2P         الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها أن يكون 
ً
 أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

  في حاالت األطراف: أصل بطاقة الهوية

 + صورة من الوكالة في حالة الوكيل:  أصل بطاقة الهوية

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 √ الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه الى قاعة االنتظار
   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 √ من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة نوات 

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة -

 حصول مقدم الطلب على رخصة املركبة في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات األمانات واملضبوطات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 ف  الدىوى  م  وواتاسلالال أما ات و خدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 SS-CS-PP-02:01.06 رمز الخدمة 

 استالم أمانات ومضبوطات في الدعوى طلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
أمانات ومضبوطات محجوزة على ذمة  تقديم طلب الستالمتمكن املتعامل من الكترونية  خدمة

 القضية

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G       القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B         قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C              األفراد            

    G2P          الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

  في حاالت األطراف: أصل بطاقة الهوية

 +صورة من الوكالةفي حالة الوكيل: أصل بطاقة الهوية

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

    √ قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

    √ من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه



 

 . التأكد من 5
ً
    √ صفة مقدم الطلب الكترونيا

  √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

  √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ تنفيذ الطلب. 10

  √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 افقةاخطار املتعامل برفض الطلب أو املو  -

 انات واملضبوطات في حال املوافقةعلى األمحصول مقدم الطلب  -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات األمانات واملضبوطات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 اشراك جوا  سفر ف  ىدة دىاوى جزائيةخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 SS-CS-PP-02:01.07 رمز الخدمة 

 جواز سفر في عدة دعاوى جزائيةطلب اشراك  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
ة في تقديم طلب إلشراك جواز السفر املحجوز على ذمة القضيتمكن املتعامل من  الكترونية خدمة

 عدة دعاوى جزائية

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G       القطاع الحكومي 
 

  G2B        قطاع األعمال     
 

 املقيمين والزوار ذات الصلة - أصحاب الهمم -كبار املواطنين  -املواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنهاأن يكون أحد األطراف أو 
ً
 وكيال

 الووائ  امل  وبة 

  في حاالت األطراف: أصل بطاقة الهوية

 +صورة من الوكالةفي حالة الوكيل:  أصل بطاقة الهوية

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 
 لةالدو النيابات الكلية في إمارات  -

 املحاكم-
  

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√    

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة -

 تحرير رسالة رسمية للجهة املختصة باشراك جواز السفر في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات األمانات واملضبوطات الخدمةبا ة 

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 لغا  اي امة ىن وري  املندوبإخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 SS-CS-PP-02:01.08 رمز الخدمة 

 عن طريق املندوبطلب إلغاء اإلقامة  إس  الخدمة 

تقديم طلب إلرسال جواز السفر عن طريق املندوب إللغاء اإلقامة تمكن املتعامل من  خدمة وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 ذات الصلةالجهات الحكومية   √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 املقيمين  - أصحاب الهمم -كبار املواطنين  -املواطنين  √ G2C             األفراد            

      G2P         الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنهاأن يكون أحد 
ً
 األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

  في حاالت األطراف: أصل بطاقة الهوية

 +صورة من الوكالةفي حالة الوكيل: أصل بطاقة الهوية

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   للهوية والجنسيةالهيئة االتحادية  ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة -

 رسالة رسمية للجهة املختصة وارفاق جواز السفر مع مندوب النيابة العامة التخاذ إجراءات اإللغاء في حال املوافقةتحرير  -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات األمانات واملضبوطات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 ر ديد اي امة ىن وري  املندوبخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 SS-CS-PP-02:01.09 رمز الخدمة 

 اإلقامة عن طريق املندوبتجديد طلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
تقديم طلب إلرسال جواز السفر عن طريق املندوب لتجديد تمكن املتعامل من الكترونية  خدمة

 اإلقامة 

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 املقيمين  - أصحاب الهمم -كبار املواطنين  -املواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها أن
ً
 يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

  في حاالت األطراف: أصل بطاقة الهوية

 +صورة من الوكالةفي حالة الوكيل: أصل بطاقة الهوية

 الخدمات الفرىية

 توجدال  

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

  الهيئة االتحادية للهوية والجنسية  ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( من Q-MATC No االنتظار ارقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

  √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

  √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ تنفيذ الطلب. 10

  √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   رمضان:في 

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة -

 النيابة العامة التخاذ إجراءات التجديد في حال املوافقة تحرير رسالة رسمية للجهة املختصة وارفاق جواز السفر مع مندوب -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات األمانات واملضبوطات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

  ديد جوا  سفر ىن وري  املندوبرخدمة  –ب ا ة اعريد خدمة 
 SS-CS-PP-02:01.10 رمز الخدمة 

 سفر عن طريق املندوبتجديد جواز طلب  إس  الخدمة 

تجديد جواز سفر عن طريق املندوبتقديم طلب تمكن املتعامل من الكترونية   خدمة وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 
 

  G2B           قطاع األعمال  
 

 املقيمين  -الهممأصحاب -كبار املواطنين  -املواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

  في حاالت األطراف: أصل بطاقة الهوية

 + صورة من الوكالةحالة الوكيل:  أصل بطاقة الهويةفي 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 
 الهيئة االتحادية للهوية والجنسية -

 السفارات والقنصليات -

 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( من Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7
 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة . 8

ً
اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√ 

   

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

   

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة نوات 

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 املتعامل برفض الطلب أو املوافقةاخطار  -

 إجراءات التجديد في حال املوافقةتحرير رسالة رسمية للجهة املختصة وارفاق جواز السفر مع مندوب النيابة العامة التخاذ  -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات األمانات واملضبوطات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون، ركن    

 للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 ر ديد ب ا ة اليوية ىن وري  املندوبخدمة   –ب ا ة اعريد خدمة 
 SS-CS-PP-02:01.11 رمز الخدمة 

 الهوية عن طريق املندوب تجديد بطاقة إس  الخدمة 

تجديد بطاقة الهوية عن طريق املندوب تقديم طلبتمكن املتعامل من الكترونية  خدمة وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 
 

   G2B       قطاع األعمال     
 

  املقيمين  - أصحاب الهمم-كبار املواطنين  - املواطنين √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

بطاقة الهوية في حاالت األطراف: أصل   

 +صورة من الوكالةفي حالة الوكيل: أصل بطاقة الهوية

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   الهيئة االتحادية للهوية والجنسية ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 الخدمة خ وات

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار ارقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة الخدمة نوات رقدي  

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة -

 تحرير رسالة رسمية للجهة املختصة وارفاق الهوية مع مندوب النيابة العامة التخاذ إجراءات التجديد في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات األمانات واملضبوطات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

  

 خدمات اللصوير 

تمكن املتعامل من الحصول على صورة الحكم في  خدمات

 القضية و أوراق الدعوى الجزائية 



 

 

 ف  الدىاوى ال زائية بالدرجات القا و ية الثالث خدمة صورة الحك –ب ا ة اعريد خدمة 
 P-CS-PP-03:01 رمز الخدمة 

 صورة الحكم في الدعاوى الجزائية بالدرجات القانونية الثالث إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
في الدعاوى الجزائية بالدرجات  على صورة الحكم للحصول  تقديم طلب  تمكن املتعامل من خدمة

  القانونية الثالث

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 الحكومية ذات الصلة جميع القطاعات الخاصة والشبه √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 طلب صورة من الحكم.1

 أو من يفوضه وللمصلحة القانونية طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم بشرط إذن النائب العام.2

 طلب صورة طبق األصل من الحكم.3

 الرسوال

 الرسوم بناًء على الخدمة الفرعية تحدد

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ املتعامل والتأكد من صفته.استقبال 1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه الى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار ارقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 والترحيب فيهمن البرنامج واستقبال املتعامل 
√ 

   



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 √ √ √ √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6

 √ √ √ √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

 الطلب من. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ . تنفيذ الطلب10

 √ √ √ √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 السعادة للخدمة الذاتيةمركز 
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةمع اخطار املتعامل بالرفض أو  عرض الطلب على العضو املختص -

 املوافقةالحكم  في حال حصول مقدم الطلب على صورة من  -

 محدودية الخدمة

 بعد صدور الحكم

  خدمات التصوير با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 االقتراحاترابط   -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 خدمة صورة من الحك –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-P-03:01.01 رمز الخدمة 

 من الحكم طلب صورة إس  الخدمة 

على صورة الحكم من القضية تقديم طلب للحصول  تمكن املتعامل من  الكترونية خدمة وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  - المواطنين √ G2C            األفراد            

    G2P         الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنهاأن يكون أحد 
ً
 األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 30رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

 ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل وتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√    

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة نوات 

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو  -

 املوافقةحصول مقدم الطلب على صورة من الحكم  في حال  -

 محدودية الخدمة

 بعد صدور الحكم

  خدمات التصوير با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

غ ر الخصوال صورة رسمية من الحك  رشرط إذن النائب و ب  خدمة –ب ا ة اعريد خدمة 

 أو من يفواه ول مصلحة القا و ية العاال
 P-CS-PP-03:01.02 رمز الخدمة 

 إس  الخدمة 

مصلحة غير الخصوم صورة رسمية من الحكم بشرط إذن النائب العام أو من يفوضه وللطلب 

 القانونية

 وصد الخدمة
بشرط اذن النائب  تمكن املتعامل من الحصول على صورة الحكم من القضية الكترونية  خدمة

أو من يفوضه وللمصلحة القانونية العام  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 ذات الصلةجميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية  √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  - المواطنين √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 توجدال 

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 + صورة من الوكالة بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 300رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  توجدال 

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√    



 

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30أليام االعتيادية: في ا

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةمع اخطار املتعامل بالرفض أو  النائب العام أو من يفوضهعرض الطلب على  -

 املوافقةمن الحكم  في حال رسمية  حصول مقدم الطلب على صورة  -

 محدودية الخدمة

 بعد صدور الحكم

  خدمات التصوير با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون، ركن    

 للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 من الحك و   ا صل خدمة صورة –ب ا ة اعريد خدمة 
 P-CS-PP-03:01.03 رمز الخدمة 

 الحكمطلب صورة طبق األصل من  إس  الخدمة 

الحكم من القضيةطبق األصل من تمكن املتعامل من الحصول على صورة  الكترونية  خدمة وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P        الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنهاأن يكون أحد 
ً
 األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 50رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

 ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه الى قاعة االنتظار
√    

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6



 

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة  نوات

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 مةالخي رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو  -

 املوافقةمن الحكم  في حال طبق األصل حصول مقدم الطلب على صورة  -

 محدودية الخدمة

 بعد صدور الحكم

  خدمات التصوير با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 



 

 رصوير أوراق الدىوى ال زائيةخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-P-03:02 رمز الخدمة 

 ةالجزائيتصوير أوراق الدعوى  إس  الخدمة 

نسخة من أوراق الدعوى الجزائيةخدمة تمكن املتعامل من الحصول على  وصد الخدمة  

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C           األفراد            

    G2P      الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 
ً
 عنهاأن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 صورة ضوئية أو الكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى طلب أية .1

 تصوير أوراق في قضية انتهى فيها التحقيق.طلب 2

 طلب صورة طبق األصل .3

 الرسوال

 تحدد الرسوم بناًء على الخدمة الفرعية

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه الى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 املتعامل والترحيب فيه من البرنامج واستقبال
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

املختص يسند الطلب من في حال قبول الطلب من العضو . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 الخيمة رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30أليام االعتيادية: افي 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو  -

 املوافقةفي حال   صورة من أوراق القضيةحصول مقدم الطلب على  -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  خدمات التصوير با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون، ركن    

 للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 أية صورة اوئية أو الكترو ية غ ر مصد ة من أوراق الدىوى و ب خدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-P-03:02.01 رمز الخدمة 

 طلب أية صورة ضوئية أو الكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى  إس  الخدمة 

نسخة ضوئية أو الكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى خدمة تمكن املتعامل من الحصول على  وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة -م صحاب الهمأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P         الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 + صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

  ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب -

 دراهم لكل ورقة -5

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 املتعامل والترحيب فيه من البرنامج واستقبال
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

 الطلب من في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند. 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو  -

 املوافقةحصول مقدم الطلب على صورة من أوراق القضية  في حال  -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  خدمات التصوير با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 رصوير أوراق ف    ية ا لهر فيتا اللحقي خدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-P-03:02.02 رمز الخدمة 

 تصوير أوراق في قضية انتهى فيها التحقيقطلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
نسخة من أوراق الدعوى في قضية انتهى فيها تمكن املتعامل من الحصول على  الكترونية  خدمة

 التحقيق

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G       القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  - المواطنين √ G2C             األفراد            

    G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصل في حالة الوكيل:

 الخدمات الفرىية

  ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب -

 دراهم لكل ورقة 5 -

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ من صفته.استقبال املتعامل والتأكد 1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√    

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 الخدمة للقسم املختصقبل موظف 
√    

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة  15

 الذاتيةمركز السعادة للخدمة 
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 مةالخي رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو  -

 املوافقةحصول مقدم الطلب على صورة من أوراق القضية  في حال  -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  خدمات التصوير با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 وراق الدىوى أ صورة و   ا صل من خدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 P-CS-PP-03:02.03 رمز الخدمة 

 وراق الدعوى أطلب صورة طبق األصل من  إس  الخدمة 

وراق الدعوى أمن طبق األصل خدمة تمكن املتعامل من الحصول على صورة  وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 ذات الصلةالجهات الحكومية   √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنهاأن 
ً
 يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم  20رسم الطلب -

  دراهم لكل ورقة 5  -

 طبق األصل  ورقةدرهم لكل  20 -

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    



 

 . التأكد من 5
ً
    √ صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في  األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو  -

 املوافقةفي حال   األوراقمن طبق األصل حصول مقدم الطلب على صورة  -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  خدمات التصوير با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 
  

 خدمات الكفارت 

تمكن املتعامل من تقديم طلب لتكفيل املتهم  خدمات
 في الدعوى الجزائية



 

 

 دفالة ف  الدىوى ال زائيةخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 G-CS-PP-104:0 رمز الخدمة 

 كفالة في الدعوى الجزائية إس  الخدمة 

تقديم طلب لتكفيل متهم في الدعوى الجزائيةتمكن املتعامل من  خدمة وصد الخدمة  

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 

 

  G2B       قطاع األعمال     

 

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 الخدمةمل   ات رقدي  

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 كفالة مالية أو كفالة احضار.1

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 مرتبطةغير   مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 
 القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة -

 إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية-
  

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية

الخدمات 

 الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع الخدمة  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 املطلوبة ومن ثم توجيهه الى قاعة االنتظار
√    

( من Q-MATC No االنتظار ارقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 املتعامل والترحيب فيهالبرنامج واستقبال 
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

  √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

  √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√ 

 
 

 

يسند الطلب من قبل في حال قبول الطلب من العضو املختص . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ تنفيذ الطلب. 10

  √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 مةالخي رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 املوافقةاخطار املتعامل برفض الطلب أو -

 تحرير رسالة للجهة املختصة لتكفيل املتهم في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات الكفاالت با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون،    

 ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 دفالة مالية أو دفالة اح ارخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 G-CS-PP-1.0104:0 رمز الخدمة 

 كفالة احضارطلب كفالة مالية أو  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
تقديم طلب لتكفيل متهم كفالة مالية أو كفالة احضار  في تمكن املتعامل من الكترونية  خدمة

 الدعوى الجزائية

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 

 

  G2B         قطاع األعمال   

 

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P         الجمهور           

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 
 القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة -

 ةواإلصالحيإدارة املؤسسة العقابية  -
  

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه الى قاعة االنتظار
√ 

   



 

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

  √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

  √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

  √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   رمضان:في 

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 مةالخي رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 املتعامل برفض الطلب أو املوافقةاخطار -

 تحرير رسالة للجهة املختصة لتكفيل املتهم في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات الكفاالت با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 



 

 الغا ساست دا  دفالةخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 G-CS-PP-204:0 رمز الخدمة 

 الغاء /استبدال كفالة إس  الخدمة 

تقديم طلب إللغاء /استبدال كفالة في الدعوى الجزائية.تمكن املتعامل من  خدمة وصد الخدمة  

 ةتكميلي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 

 

  G2B        قطاع األعمال    

 

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 طلب استبدال كفالة.1

 طلب الغاء كفالة.2

 طلب استبدال جواز سفر في القضية.3

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 الخدمةخ وات 

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   



 

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√ 

   

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

   

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة نوات 

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 الخيمة رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة-

 الغاء/استبدال كفالة في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات الكفاالت با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.تلفزيون، ركن للقراءة، 

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 است دا  دفالةخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-G-04:02.01 رمز الخدمة 

 استبدال كفالةطلب  إس  الخدمة 

ستبدال كفالة في الدعوى الجزائيةتقديم طلب ال تمكن املتعامل من  خدمة وصد الخدمة  

 فرعي تكميلي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 

 

  G2B       قطاع األعمال     

 

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 الخدمةمل   ات رقدي  

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 صورة من الوكالة+  أصل بطاقة الهويةفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ الخدمة. تحرير الطلب وتقديم 6



 

    √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ . تنفيذ الطلب10

    √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة  نوات

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة-

 استبدال كفالة في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات الكفاالت با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 

 
 

 
 



 

 

 الغا  دفالةخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 G-CS-PP-2.0204:0 رمز الخدمة 

 طلب الغاء كفالة إس  الخدمة 

في الدعوى الجزائيةتقديم طلب إللغاء كفالة تمكن املتعامل من  خدمة وصد الخدمة  

 فرعي تكميلي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 

 

  G2B       قطاع األعمال     

 

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P           الجمهور         

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالة بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الاديةالخدمات 

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من  في حال. 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة.-

 الغاء كفالة في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات الكفاالت با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 ف  الق ية است دا  جوا  سفر خدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 G-CS-PP-04:02.03 رمز الخدمة 

 سفر في القضيةاستبدال جواز طلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
تقديم طلب الستبدال جواز سفر بجواز سفر آخر في الدعوى تمكن املتعامل من الكترونية    خدمة

 الجزائية.

 فرعي تكميلي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G       القطاع الحكومي 

 

  G2B        قطاع األعمال     

 

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 صورة من الوكالة أصل بطاقة الهوية+في حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة نوات 

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة-

 استبدال جواز السفر بجواز سفر آخر  في حال املوافقة- 

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات الكفاالت با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 ترابط القوانين والتشريعا -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

  

 خدمات الشيادات

تمكن املتعامل من الحصول على شهادة ملن  اتخدم

 يهمه األمر في الدعوى الجزائية

 زظ



 

 

 ف  الدىوى ال زائية شيادة ملن يتمه ا مر  اصدار  خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-C-05:01 رمز الخدمة 

 اصدار شهادة ملن يهمه األمر في الدعوى الجزائية إس  الخدمة 

شهادة ملن يهمه األمر في الدعوى الجزائيةعلى  تقديم طلب للحصول  خدمة تمكن املتعامل من  وصد الخدمة  

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P         الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 .طلب شهادة بنهائية الحكم1

 .طلب شهادة بتنفيذ الحكم2

 .طلب شهادة بحجز جواز السفر3

 .طلب شهادة بحجز بطاقة رسمية4

 .طلب شهادة في قضية منظورة لدى املحكمة5

 .طلب شهادة في قضية ال تزال قيد التحقيق6

 األمر حسب الطلب.طلب شهادة ملن يهمه 7

 الرسوال

 درهم 50رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار ارقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 املتعامل والترحيب فيهمن البرنامج واستقبال 
√    



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

يسند الطلب من  في حال قبول الطلب من العضو املختص. 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة   -

 ملوافقةا حصول مقدم الطلب على شهادة في القضية في حال  -

 محدودية الخدمة

 بناء على الخدمة الفرعية

 خدمات الشهادات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون، ركن    

 للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

 



 

 شيادة بنتائية الحك  خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-C-05:01.01 رمز الخدمة 

 شهادة بنهائية الحكمطلب  إس  الخدمة 

شهادة ملن يهمه األمر بنهائية الحكم على  للحصول  تقديم طلب  خدمة تمكن املتعامل من وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G       القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  - المواطنين √   G2C                األفراد         

    G2P             الجمهور         

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها أن يكون 
ً
 أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 صورة من الوكالة+  أصل بطاقة الهويةفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 50رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6



 

    √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ . تنفيذ الطلب10

    √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة الخدمة نوات رقدي  

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة -

 ملوافقةا في حالبنهائية الحكم  حصول مقدم الطلب على شهادة -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 خدمات الشهادات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 شيادة بتنفيا الحك  خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 C-CS-PP-1.02:050 رمز الخدمة 

 طلب شهادة بتنفيذ الحكم إس  الخدمة 

شهادة ملن يهمه األمر بتنفيذ الحكم على  للحصول  تقديم طلب  خدمة تمكن املتعامل من الخدمة وصد  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G       القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C              األفراد            

    G2P         الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنهاأن يكون 
ً
 أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 صورة من الوكالة+  أصل بطاقة الهويةفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 50رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

    √ قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

    √ دفع الرسوم املحددة. 7



 

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√ 

   

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

   

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة الخدمة نوات رقدي  

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة -

 ملوافقةا حالفي بتنفيذ الحكم حصول مقدم الطلب على شهادة -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 خدمات الشهادات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 بح ز جوا  السفرشيادة  خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-C-05:01.03 رمز الخدمة 

 طلب شهادة بحجز جواز السفر  إس  الخدمة 

شهادة ملن يهمه األمر بحجز جواز السفر على  للحصول  تقديم طلب  خدمة تمكن املتعامل من وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الحكومية  ذات الصلةالجهات  √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 الخدمةمل   ات رقدي  

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 50رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ الخدمةتحرير الطلب وتقديم . 6



 

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة  نوات

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة -

 ملوافقةا في حالبحجز جواز السفر   حصول مقدم الطلب على شهادة -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 خدمات الشهادات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

 

 
 

 
 



 

 

 بح ز ب ا ة رسميةو ب شيادة  خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-C-05:01.04 رمز الخدمة 

 شهادة بحجز بطاقة رسمية طلب  إس  الخدمة 

شهادة ملن يهمه األمر بحجز بطاقة رسميةعلى  للحصول  تقديم طلب  خدمة تمكن املتعامل من وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الحكومية  ذات الصلةالجهات  √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال    

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P           الجمهور         

 الخدمةمل   ات رقدي  

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 50رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

    √ الخدمةتحرير الطلب وتقديم . 6

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة  نوات

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة -

 ملوافقةا في حالبحجز البطاقة الرسمية   حصول مقدم الطلب على شهادة -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 خدمات الشهادات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 شيادة ف    ية منظورة لدى ا حكمة خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-C-05:01.05 رمز الخدمة 

 قضية منظورة لدى املحكمةشهادة في طلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
شهادة ملن يهمه األمر في قضية منظورة لدى على  للحصول  تقديم طلب خدمة تمكن املتعامل من

 املحكمة

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G       القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  - المواطنين √ G2C             األفراد            

    G2P          الجمهور           

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 صورة من الوكالة أصل بطاقة الهوية+في حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 50رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة -

 ملوافقةا في حال قضية منظورة لدى املحكمةحصول مقدم الطلب على شهادة في -

 محدودية الخدمة

 في حال ال تزال القضية منظورة لدى املحكمة

 خدمات الشهادات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 شيادة ف    ية ر رزا   يد اللحقي  خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 C-CS-PP-1.06:050 رمز الخدمة 

 قضية ال تزال قيد التحقيق شهادة فيطلب  إس  الخدمة 

شهادة ملن يهمه األمر في قضية ال تزال قيد التحقيقخدمة تمكن املتعامل من الحصول على  وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الحكومية  ذات الصلةالجهات  √ G2G      القطاع الحكومي  

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B      قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة- صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C        األفراد            

    G2P     الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 صورة من الوكالة أصل بطاقة الهوية +في حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 50رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6
√    



 

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة الخدمة نوات رقدي  

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة -

 ملوافقةا في حال قضية ال تزال قيد التحقيق حصول مقدم الطلب على شهادة في -

 محدودية الخدمة

 خالل مرحلة التحقيق

 خدمات الشهادات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

  



 

   بحسب الشيادة ملن يتمه ا مر   خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-C-05:01.07 رمز الخدمة 

 يهمه األمر حسب الطلبطلب شهادة ملن  إس  الخدمة 

شهادة ملن يهمه األمر حسب الطلبخدمة تمكن املتعامل من الحصول على  وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C              األفراد           

    G2P                الجمهور     

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها أن يكون أحد
ً
 األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 صورة من الوكالة+  أصل بطاقة الهويةفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 50رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6



 

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل برفض الطلب أو املوافقة -

 ملوافقةا في حالحسب الطلب  حصول مقدم الطلب على شهادة في القضية -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 خدمات الشهادات با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

تمكن املتعامل من تقديمها خالل مجريات  خدمات

 الدعوى الجزائية 

 الخدمات الق ائية العامة 



 

 املرد ات ووسائل النقلخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 JG-CS-PP-06:01 رمز الخدمة 

 املركبات ووسائل النقل اس  الخدمة

ذات صلة باملركبات ووسائل النقل خدمة وصد الخدمة  

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P         الجمهور           

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

  +صورة من رخصة وسيلة النقلبطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

من الرخصة التجارية في حال ملكية وسيلة نقل +صورة صورة من رخصة وسيلة النقل+صورة من الوكالة  +بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 لصاحب الرخصة

 الخدمات الفرىية

 سفينة( –دراجة  –)مركبة  نقلطلب فك حجز  وسيلة -1 

 سفينة( –دراجة  –)مركبة  نقلتصليح وسيلة  إذنطلب -2

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 
القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة -

 القوات املسلحة-
  

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   



 

 . التأكد من 5
ً
    √ صفة مقدم الطلب الكترونيا

 √ √ √ √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6

 √ √ √ √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل 9

 املختصموظف الخدمة للقسم 
√    

    √ . تنفيذ الطلب10

 √ √ √ √ . استالم الخدمة11
 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 تحرير رسالة رسمية للجهة املختصة في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة  جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف،   

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 االقتراحاترابط  -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 فك ح ز  وسي ة  قل خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:01.01 رمز الخدمة 

 سفينة(-دراجة-فك حجز وسيلة نقل)مركبةطلب  اس  الخدمة

تمكن املتعامل من تقديم طلب الستالم وسيلة نقل محجوزة على ذمة القضية الكترونية خدمة وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 توجدال 

 الووائ  امل  وبة 

 +صورة من رخصة وسيلة النقلبطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

+صورة من الرخصة التجارية في حال فك حجز وسيلة نقل صورة من رخصة وسيلة النقلصورة من الوكالة ++بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 لصاحب الرخصة

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 
 القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة- 

 القوات املسلحة-
  

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ تأكد من صفتهال.استقبال املتعامل و 1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 √ قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
   

 Q-MATC االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

No واستقبال املتعامل والترحيب فيه( من البرنامج √ 
   



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

العضو املختص يسند الطلب من في حال قبول الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 تحرير رسالة رسمية للجهة املختصة في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 رص يح وسي ة  قل إذنخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:01.02 رمز الخدمة 

 سفينة(-دراجة -نقل)مركبة اذن تصليح وسيلة طلب   اس  الخدمة

 وصد الخدمة
النيابة العامة لتصليح وسيلة  إذنتمكن املتعامل من تقديم طلب للحصول على  الكترونية خدمة

 نقل متضررة

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P          الجمهور           

 مل   ات رقدي  الخدمة

 توجدال 

 الووائ  امل  وبة 

 +صورة من رخصة وسيلة النقلبطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

+ صورة من الوكالة +صورة من رخصة وسيلة النقل+صورة من الرخصة التجارية في حال اذن تصليح وسيلة بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 نقل لصاحب الرخصة

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 
القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  -

 القوات املسلحة-
  

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 √ قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 √ من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
   



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص. 8
ً
من قبل موظف  اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 الذاتيةجهاز الخدمة 
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 تحرير رسالة رسمية للجهة املختصة في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة الخدمةبا ة 

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 



 

 إيداع ماة  ف  الدىوى ال زائيةخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:02 رمز الخدمة 

 الجزائية إيداع مالي في الدعوى  إس  الخدمة 

ذات صلة باإليداعات املالية في الدعوى الجزائية خدمة وصد الخدمة  

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية أصل في حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 طلب ايداع مبلغ مالي في الدعوى .1

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

 ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6



 

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة الخدمة  نوات رقدي 

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام  االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 إيداع املبلغ املالي على ذمة القضية في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 



 

 

 إيداع  م  غ ماة  ف  الدىوى خدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:02.01 رمز الخدمة 

 إيداع  مبلغ مالي في الدعوى طلب  إس  الخدمة 

تمكن املتعامل من تقديم طلب إليداع مبلغ مالي أمانة في الدعوى الجزائية الكترونية خدمة وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي  هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P         الجمهور           

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

 . التأكد من صفة مقدم الطلب 5
ً
    √ الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام  االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 إيداع املبلغ املالي أمانة على ذمة القضية في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 م  غ ماة  ف  الدىوى  سو د صرقخدمة اسلالال–ب ا ة اعريد خدمة 
 JG-CS-PP-06:03 رمز الخدمة 

 صرف مبلغ مالي في الدعوى استالم / وقف  إس  الخدمة 

 خدمة تمكن املتعامل من تقديم طلب الستالم/وقف صرف مبلغ مالي مودع على ذمة القضية وصد الخدمة

 ةتكميلي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 ذات الصلةالجهات الحكومية   √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - الهمم صحابأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالة+صورة من الرخصة التجارية في حال استالم /وقف صرف مبلغ مالي عن صاحب الرخصة بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 الدعوى  طلب استالم مبلغ مالي في.1

 طلب وقف صرف مبلغ مالي في الدعوى .2

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الاديةالخدمات 

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

  √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

  √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من  في. 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

  √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   رمضان:في 

 دقيقة 15
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30في األيام  االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 استالم / وقف صرف  املبلغ املالي املودع على ذمة القضية في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 خدمة اسلالال م  غ ماة  ف  الدىوى –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:03.01 رمز الخدمة 

 مالي في الدعوى طلب استالم مبلغ  إس  الخدمة 

 خدمة الكترونية تمكن املتعامل من تقديم طلب الستالم مبلغ مالي مودع على ذمة القضية وصد الخدمة

 فرعي تكميلي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الصلةالجهات الحكومية  ذات  √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها أن يكون 
ً
 أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالة+صورة من الرخصة التجارية في حال استالم مبلغ مالي عن صاحب الرخصةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

 . التأكد من 5
ً
    √ صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

  √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

  √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

  √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30في األيام  االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 املودع على ذمة القضية في حال املوافقةاستالم  املبلغ املالي -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

 



 

 و د صرق م  غ ماة  ف  الدىوى خدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 JG-CS-PP-0206:03. رمز الخدمة 

 مالي في الدعوى طلب وقف صرف مبلغ  إس  الخدمة 

 خدمة تمكن املتعامل من تقديم طلب لوقف صرف  مبلغ مالي مودع على ذمة القضية وصد الخدمة

 فرعي تكميلي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة -صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P          الجمهور           

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنهاأن يكون أحد 
ً
 األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالة+صورة من الرخصة التجارية في حال وقف صرف مبلغ مالي عن صاحب الرخصةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

 . التأكد من 5
ً
    √ صفة مقدم الطلب الكترونيا

 تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6
√    



 

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 أو املوافقة اخطار املتعامل بالرفض-

 وقف صرف  املبلغ املالي املودع على ذمة القضية في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 خدمات الس نا –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:04 رمز الخدمة 

 خدمات السجناء إس  الخدمة 

بزيارة سجناء  واحضار سجناء خدمات ذات صلة وصد الخدمة  

 ةرئيسي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  - المواطنين √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 +رسالة استدعاء سجين من كاتب العدل )في حال احضار سجين إلجراء وكالة(بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالة+رسالة استدعاء سجين من كاتب العدل) في حال احضار سجين إلجراء وكالة( بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 طلب زيارة سجين1.

 احضار سجين إلجراء وكالةطلب 2.

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   واإلصالحية العقابية إدارة املؤسسة  ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 واستقبال املتعامل والترحيب فيهمن البرنامج 
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

العضو املختص يسند الطلب من قبل في حال قبول الطلب من . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 تحرير رسالة رسمية للجهة املختصة في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

  يارة س  ن خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:04.01 رمز الخدمة 

 طلب زيارة سجين إس  الخدمة 

واإلصالحية تمكن املتعامل من تقديم طلب لزيارة سجين في املؤسسة العقابية الكترونية خدمة وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B          قطاع األعمال   

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P         الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 
ً
   عنها أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية  ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه الى قاعة االنتظار
√    

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

 √ √ √ √ الخدمةتحرير الطلب وتقديم . 6

 √ √ √ √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ . تنفيذ الطلب10

 √ √ √ √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 تحرير رسالة رسمية للجهة املختصة في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون، ركن    

 للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 اح ار س  ن يجرا  وئالةخدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:04.02 رمز الخدمة 

 وكالةاحضار سجين إلجراء طلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
تمكن املتعامل من تقديم طلب للنيابة العامة إلحضار سجين من املؤسسة  الكترونية خدمة

إلجراء وكالة لدى كاتب العدل واإلصالحية العقابية  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G       القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -لمواطنين ا √ G2C             األفراد            

    G2P         الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 +رسالة استدعاء  سجين من كاتب العدلبطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 كاتب العدل + صورة من الوكالة + رسالة استدعاء سجين منبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية  ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

  √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

  √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص . 8
ً
من قبل موظف اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

  √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 تحرير رسالة رسمية للجهة املختصة في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 خدمة أصو  املستندات–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:05 رمز الخدمة 

 أصول املستندات إس  الخدمة 

صلة بإرفاق واستالم أصول املستندات خدمة ذات وصد الخدمة  

 ةرئيسي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 ذات الصلةجميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية  √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P          الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 طلب استالم أصول املستندات من الدعوى الجزائية.1 

 طلب ارفاق مستندات في الدعوى الجزائية.2

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

  √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

  √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

  √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة نوات 

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 حصول / ارفاق مقدم الطلب للمستندات في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  القضائية العامةالخدمات  با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 خدمة اسلالال أصو  املستندات من الدىوى ال زائية–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:05.01 رمز الخدمة 

 استالم أصول املستندات  من الدعوى الجزائيةطلب  إس  الخدمة 

تمكن املتعامل من تقديم طلب للنيابة العامة الستالم املستندات األصلية الكترونية خدمة وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه الى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

  √ √ √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6



 

  √ √ √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ . تنفيذ الطلب10

  √ √ √ استالم الخدمة .11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 حصول مقدم الطلب ألصول املستندات  في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 خدمة ارفاق مستندات ف  الدىوى ال زائية–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:05.02 رمز الخدمة 

 مستندات في الدعوى الجزائيةارفاق طلب  إس  الخدمة 

مستندات في الدعوى الجزائية قرفال من تقديم طلب للنيابة العامة ال خدمة تمكن املتعام وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الحكومية  ذات الصلةالجهات  √ G2G       القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P        الجمهور             

 رقدي  الخدمةمل   ات 

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6
√ 

   



 

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 الطلب للمستندات في الدعوى الجزائية  في حال املوافقةارفاق مقدم -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 خدمة الشكاوى ورد الخبرا –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:06 رمز الخدمة 

 الشكاوى ورد الخبراء إس  الخدمة 

ذات صلة بالشكاوى  ورد الخبراء خدمة الخدمةوصد   

 ةرئيسي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G       القطاع الحكومي 

 الحكومية ذات الصلةجميع القطاعات الخاصة والشبه  √ G2B         قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C              األفراد            

    G2P         الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 .طلب رد أحد أعضاء النيابة أو مخاصمته1

 .طلب رد الخبراء2

 .طلب مقدم للنيابة العامة إلعادة النظر3

 الرسوال

 على الخدمة الفرعية تحدد الرسوم بناءً 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه الى قاعة االنتظار
√    



 

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

 . التأكد من 5
ً
    √ صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 في حال املوافقة املطلوبحصول مقدم الطلب على -

 الخدمةمحدودية 

 ال توجد

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 خدمة رد أحد أى ا  النيابة أو مخاصمله–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:06.01 رمز الخدمة 

 النيابة أو مخاصمته رد أحد أعضاءطلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
لرد أحد أعضاء النيابة العامة أو  للنيابة العامة تمكن املتعامل من تقديم طلبالكترونية  خدمة 

 مخاصمته

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P         الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 5000رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 حصول مقدم الطلب على رد أحد أعضاء النيابة أو مخاصمته في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  ال توجد

  الخدمات القضائية العامة الخدمةبا ة 

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 



 

  

 خدمة و ب رد الخبرا –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:06.02 رمز الخدمة 

 طلب رد الخبراء إس  الخدمة 

رد الخبراءللنيابة العامة ل تمكن املتعامل من تقديم طلب الكترونية خدمة  وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  - المواطنين √ G2C             األفراد            

    G2P         الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 1000رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  توجدال 

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√    

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة الخدمة نوات رقدي  

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 حصول مقدم الطلب على رد الخبراء  في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 خدمة و ب مقدال ل نيابة العامة يىادة النظر–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:06.02 رمز الخدمة 

 طلب مقدم للنيابة العامة إلعادة النظر إس  الخدمة 

 خدمة تمكن املتعامل من تقديم طلب للنيابة العامة إلعادة النظر وصد الخدمة

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P        الجمهور             

 رقدي  الخدمة مل   ات

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

    √ دفع الرسوم املحددة. 7



 

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 على  إعادة النظر في حال املوافقة حصول مقدم الطلب-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 خدمة العفو وارسترحاال–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:07 رمز الخدمة 

 العفو واالسترحام إس  الخدمة 

ذات صلة بالعفو واالسترحام في الدعوى الجزائية خدمة وصد الخدمة  

 ةرئيسي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 

 

   G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة -م صحاب الهمأ-كبار المواطنين  - المواطنين √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 +رسالة  موجهة لسمو الحاكمبطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 رسالة موجهة لسمو الحاكمصورة من الوكالة ++بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 طلب عفو من الغرامة.1

 طلب عفو من االبعاد.2

 طلب عفو من عقوبة مقيدة الحرية.3

 االبعادطلب عفو من الغرامة وتنفيذ .4

 طلب عفو من الغرامة وعقوبة مقيدة الحرية.5

 .طلب استرحام 6

 الرسوال

 درهم 20الطلب رسم 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية-  القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة - ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( من Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   رمضان: في

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 املوافقةاخطار املتعامل بالرفض أو -

 حصول مقدم الطلب على املطلوب في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

 بعد صدور الحكم

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

 



 

 خدمة ىفو من الغرامة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:07.01 رمز الخدمة 

 عفو من الغرامةطلب  إس  الخدمة 

للحصول على عفو من الغرامة للنيابة العامة تمكن املتعامل من تقديم طلب الكترونية خدمة وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 

 

  G2B       قطاع األعمال     

 

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 +رسالة موجهة لسمو الحاكمبطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالة+ رسالة موجهة لسمو الحاكمبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

  ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 العقابية واإلصالحية إدارة املؤسسة-  القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة - ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( من Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6



 

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة -

 حصول مقدم الطلب على املطلوب في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 بعد صدور الحكم

  القضائية العامةالخدمات  با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 خدمة ىفو من اررعاد–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:07.02 رمز الخدمة 

 عفو من االبعادطلب  إس  الخدمة 

للحصول على عفو من االبعاد للنيابة العامة  تمكن املتعامل من تقديم طلبالكترونية  خدمة  وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 
 

  G2B        قطاع األعمال    
 

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 +رسالة موجهة لسمو الحاكمبطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 + صورة من الوكالة +رسالة موجهة لسمو الحاكمبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

  ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 املؤسسة العقابية واإلصالحيةإدارة -  القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة - ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه الى قاعة االنتظار
√ 

   

( من Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6



 

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 حصول مقدم الطلب على املطلوب في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 بعد صدور الحكم

  القضائية العامةالخدمات  با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 خدمة ىفو من ىقوبة مقيدة الحرية–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:07.03 رمز الخدمة 

 مقيدة الحريةعفو من عقوبة طلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
للحصول على عفو من عقوبة مقيدة  للنيابة العامة تمكن املتعامل من تقديم طلب الكترونية خدمة

 الحرية

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 
 

  G2B       قطاع األعمال     
 

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 +رسالة موجهة لسمو الحاكمبطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالة +رسالة موجهة لسمو الحاكمبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

  ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية-  العامة لشرطة رأس الخيمةالقيادة  - ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع الخدمة  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىاملطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( من Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

 . التأكد من 5
ً
    √ صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

البوابة االلكترونية لحكومة راس 

 الخيمة
24\7 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 ةاخطار املتعامل بالرفض أو املوافق-

 حصول مقدم الطلب على املطلوب في حال املوافقة-

 الخدمةمحدودية 

 بعد صدور الحكم

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 خدمة ىفو من الغرامة ورنفيا اررعاد–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:07.04 رمز الخدمة 

 الغرامة وتنفيذ االبعادعفو من طلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
للحصول على عفو من الغرامة وتنفيذ  للنيابة العامة تمكن املتعامل من تقديم طلبالكترونية  خدمة 

 االبعاد

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 
 

  G2B       قطاع األعمال     
 

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  - المواطنين √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 +رسالة موجهة لسمو الحاكمبطاقة الهوية أصل في حاالت األطراف: 

 + صورة من الوكالة +رسالة موجهة لسمو الحاكمبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

  ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية-  العامة لشرطة رأس الخيمةالقيادة  - ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( من Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

 . التأكد من 5
ً
    √ صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 ةاخطار املتعامل بالرفض أو املوافق-

 حصول مقدم الطلب على املطلوب في حال املوافقة -

 الخدمةمحدودية 

 بعد صدور الحكم

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 



 

 

 خدمة ىفو من الغرامة  وىقوبة مقيدة الحرية–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:07.05 رمز الخدمة 

 الغرامة وعقوبة مقيدة الحرية عفو منطلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
للحصول على عفو من الغرامة  للنيابة العامة  تمكن املتعامل من تقديم طلبالكترونية  خدمة 

 وعقوبة مقيدة الحرية

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 
 

  G2B        قطاع األعمال     
 

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 
ً
 عنهاأن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 +رسالة موجهة لسمو الحاكمبطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 + صورة من الوكالة +رسالة موجهة لسمو الحاكمبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

  ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 
 القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة-

 إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية-
  

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ املتعامل والتأكد من صفته.استقبال 1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( من Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 والترحيب فيهالبرنامج واستقبال املتعامل 
√ 

   



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√    

ل من قبفي حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 للخدمة الذاتيةمركز السعادة  دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 املوافقةحصول مقدم الطلب على املطلوب في حال -

 محدودية الخدمة

 بعد صدور الحكم

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 خدمة و ب استرحاال–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:07.06 رمز الخدمة 

 طلب استرحام إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
للحصول على استرحام في الدعوى  للنيابة العامة  تمكن املتعامل من تقديم طلب الكترونية خدمة

 الجزائية

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 
 

  G2B       قطاع األعمال     
 

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P            الجمهور         

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 +رسالة موجهة لسمو الحاكمبطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 رسالة موجهة لسمو الحاكم أصل بطاقة الهوية +صورة من الوكالة +في حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

  ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 
القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  - 

 املؤسسة العقابية واإلصالحيةإدارة -
  

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( من Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 حصول مقدم الطلب على املطلوب في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 بعد صدور الحكم

  القضائية العامةالخدمات  با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 



 

 

 خدمة اللظ مات–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:08 رمز الخدمة 

 التظلمات إس  الخدمة 

ذات صلة بالتظلمات في الدعوى الجزائية خدمة وصد الخدمة  

 ةرئيسي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 ذات الصلةجميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية  √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P         الجمهور           

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 طلب تظلم في الدعوى الجزائية.1

  .طلب تظلم في أمر الحفظ-2

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة الخدمة نوات رقدي  

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 حصول مقدم الطلب على املطلوب في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 بناء على الخدمة الفرعية

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 ف  الدىوى ال زائية رظ   خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:08.01 رمز الخدمة 

 في الدعوى الجزائية طلب تظلم إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
أو  ةللتظلم على قرار النيابة العام للنيابة العامة  تمكن املتعامل من تقديم طلب الكترونية خدمة

 اجراء تم اتخاذه في الدعوى الجزائية

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - مصحاب الهمأ-كبار المواطنين  - المواطنين √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ املتعامل والتأكد من صفته.استقبال 1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 والترحيب فيهمن البرنامج واستقبال املتعامل 
√ 

   



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

ن مفي حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 للخدمة الذاتيةمركز السعادة  دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 املوافقةحصول مقدم الطلب على املطلوب في حال -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

 



 

 رظ   ف  أمر الحفظ خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:08.02 رمز الخدمة 

 طلب تظلم في أمر الحفظ إس  الخدمة 

 الخدمةوصد 
أمر الحفظ في الدعوى للتظلم على  للنيابة العامة تمكن املتعامل من تقديم طلبالكترونية  خدمة 

 الجزائية

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الصلةالجهات الحكومية  ذات  √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها أن يكون 
ً
 أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة نوات 

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة-

 حصول مقدم الطلب على املطلوب  في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 بعد صدور أمر الحفظ

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد
  



 

 خدمة اللحقي –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:09 رمز الخدمة 

 التحقيق إس  الخدمة 

ى الجزائيةذات صلة بالتحقيق في الدعاو  خدمة الخدمةوصد   

 ةرئيسي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G     القطاع الحكومي  

 والشبه الحكومية ذات الصلةجميع القطاعات الخاصة  √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 طلب حضور محامي جلسات التحقيق أمام وكيل النيابة .1

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب  

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه الى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6



 

   √ √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ . تنفيذ الطلب10

   √ √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة نوات 

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 فقةاخطار املتعامل بالرفض أو املوا-

 حصول مقدم الطلب على املطلوب في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 خالل مرحلة التحقيق

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 خدمة ح ور محامي ج سات اللحقي  أماال وديل النيابة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:09.01 رمز الخدمة 

 حضور محامي جلسات التحقيق أمام وكيل النيابة طلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
لحضور جلسة تحقيق أمام وكيل  للنيابة العامة من تقديم طلب املتعاملتمكن  الكترونية خدمة

 النيابة

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة -م صحاب الهمأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P         الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها 
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 في حاالت األطراف: أصل بطاقة الهوية

 في حالة الوكيل: أصل بطاقة الهوية+صورة من الوكالة

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب  

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ املتعامل والتأكد من صفته.استقبال 1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 والترحيب فيهمن البرنامج واستقبال املتعامل 
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6



 

   √ √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

ن م. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ . تنفيذ الطلب10

   √ √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 للخدمة الذاتيةمركز السعادة  دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 فقةاخطار املتعامل بالرفض أو املوا-

 النيابة في حال املوافقةحضور املحامي جلسة التحقيق أمام وكيل -

 محدودية الخدمة

 خالل مرحلة التحقيق 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

 

 



 

 خدمة اغي ر موىد ج سة –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:10 رمز الخدمة 

 تغيير موعد جلسة  إس  الخدمة 

لتغيير موعد جلسة  تقديم طلب للنيابة العامةخدمة تمكن املتعامل من  وصد الخدمة  

 ةتكميلي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G        القطاع الحكومي 

 القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلةجميع  √ G2B         قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة -صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C              األفراد            

    G2P         الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 التحقيقطلب تغيير موعد جلسة .1

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6



 

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة الخدمة نوات رقدي  

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 املوافقةحصول مقدم الطلب على موعد جلسة جديد في حال -

 محدودية الخدمة

 خالل مرحلة التحقيق

 الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 
 

 

 
 



 

 خدمة اغي ر  موىد ج سة اللحقي –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:10.01 رمز الخدمة 

 جلسة التحقيقتغيير موعد طلب  إس  الخدمة 

العامة لتغيير موعد جلسة التحقيق للنيابةتقديم طلب  خدمة تمكن املتعامل من  وصد الخدمة  

 فرعي تكميلي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة -أصحاب الهمم  -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها أن يكون أحد
ً
 األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 صورة من الوكالة+ أصل بطاقة الهويةفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 توجدال 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6



 

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة الخدمة نوات رقدي  

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 املوافقةفي حال في التحقيق  حصول مقدم الطلب على موعد جلسة جديد -

 محدودية الخدمة

 خالل مرحلة التحقيق

 الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 خدمة و  ات   ائية أخرى –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:11 رمز الخدمة 

 طلبات قضائية أخرى  إس  الخدمة 

ذات صلة بالدعوى الجزائية  خدمة وصد الخدمة  

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 الصلةجميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات  √ G2B           قطاع األعمال  

 المقيمين والزوار ذات الصلة -أصحاب الهمم  -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P         الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 اغالقه سبق محل فتح .طلب1

 جثة استالم .طلب2

 العامة النيابة أمام القضايا على اطالع .طلب3

 الجزائية الدعوى  في شهود احضار .طلب4

  املخدرات من اإلدمان عالج مصحات إحدى متهم إيداع .طلب5

 ياإللكترون النظام من الجزائية القضية ملخص على الحصول  .طلب-6

 عامةال النيابة إلى الشرطة من بالغ/ حالة اثبات/قضية تحويل .طلب7

 .طلبات أخرى مقدمة للنيابة العامة لم تندرج تحت الطلبات السابقة8

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   القيادة العامة العامة لشرطة رأس الخيمة ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع الخدمة  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   



 

( من Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

 . التأكد من 5
ً
    √ صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 مةالخي رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو  -

 املطلوب في حال املوافقةحصول مقدم الطلب على  - 

 محدودية الخدمة

 ال توجد

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون، ركن    

 كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.للقراءة، 

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 خدمة فلح محل س   اغال ه–ب ا ة اعريد خدمة 
 JG-CS-PP-11.0106: رمز الخدمة 

 طلب فتح محل سبق اغالقه إس  الخدمة 

 خدمة الكترونية تمكن املتعامل من تقديم طلب للنيابة العامة  لفتح محل سبق اغالقه  وصد الخدمة

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             الخدمةو يعة 

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - أصحاب الهمم -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

الخدمة جيا  

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيهمن 
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

من العضو املختص يسند الطلب من قبل في حال قبول الطلب . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 الخدمة ا  ا   مدة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 مةالخي رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو  -

 حصول مقدم الطلب على املطلوب في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

 ال توجد

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 خدمة و ب اسلالال جثة–ب ا ة اعريد خدمة 
 JG-CS-PP-11.0206: رمز الخدمة 

 طلب استالم جثة إس  الخدمة 

الستالم جثة  للنيابة العامة  خدمة تمكن املتعامل من تقديم طلب وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلةجميع  √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة -أصحاب الهمم  -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P          الجمهور           

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 +صورة من بالغ الوفاةبطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 صورة من بالغ الوفاةصورة من الوكالة + + بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6



 

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

  تحرير رسالة رسمية للجهة املختصة في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 خدمة اوالع ى ا الق ايا أماال النيابة العامة–ب ا ة اعريد خدمة 
 JG-CS-PP-11.0306: رمز الخدمة 

 اطالع على القضايا أمام النيابة العامةطلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
تمكن املتعامل من تقديم طلب للنيابة العامة لالطالع على القضايا أمام النيابة   الكترونيةخدمة 

 العامة

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة -أصحاب الهمم  -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

 . التأكد من 5
ً
    √ صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 املوافقة عرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 القضايا في حال املوافقةاطالع املتعامل على -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 خدمة اح ار شيود ف  الدىوى ال زائية–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:11.04 رمز الخدمة 

 في الدعوى الجزائيةاحضار شهود طلب  إس  الخدمة 

إلحضار شهود في الدعوى الجزائية للنيابة العامة تمكن املتعامل من تقديم طلبالكترونية  خدمة وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الحكومية  ذات الصلةالجهات  √ G2G     القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B      قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة -أصحاب الهمم  -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P         الجمهور           

 الخدمةمل   ات رقدي  

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 + صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال يوجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ الخدمةتحرير الطلب وتقديم . 6



 

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 احضار شهود في الدعوى الجزائية في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

 ال توجد

  القضائية العامةالخدمات  با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

. 



 

 إيداع متت  إحدى مصحات ىالج ايدمان من ا خدرات خدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 JG-CS-PP-11.0506: رمز الخدمة 

 طلب إيداع متهم إحدى مصحات عالج اإلدمان من املخدرات إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
خدمة الكترونية تمكن املتعامل من تقديم طلب للنيابة العامة إليداع متهم إحدى مصحات عالج 

 اإلدمان من املخدرات

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 

 

  G2B        قطاع األعمال     

 

 المقيمين والزوار ذات الصلة -أصحاب الهمم  -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P            الجمهور          

 رقدي  الخدمةمل   ات 

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

 . التأكد من 5
ً
    √ صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 املطلوب  في حال املوافقةحصول مقدم الطلب على -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 التوجد

 



 

 

 خدمة الحصو  ى ا ملخص الق ية ال زائية من النظاال ايلكتروني–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:11.06 رمز الخدمة 

 الحصول على ملخص القضية الجزائية من النظام اإللكترونيطلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
للحصول على ملخص القضية  للنيابة العامة  تمكن املتعامل من تقديم طلبالكترونية  خدمة 

 الجزائية

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة -أصحاب الهمم  -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P         الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

 ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ والتأكد من صفته .استقبال املتعامل1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 فيهمن البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب 
√ 

   



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 موظف الخدمة للقسم املختصقبل 
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 الذاتيةمركز السعادة للخدمة  دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 ابعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو االيج-

 على املطلوب  في حال املوافقةحصول مقدم الطلب  -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 



 

 

 رحويل   يةساو ات حالةس بالغ من الشروة إةا النيابة العامةخدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-JG-06:11.07 رمز الخدمة 

 تحويل قضية/اثبات حالة/ بالغ من الشرطة إلى النيابة العامةطلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
تمكن املتعامل من تقديم طلب لتحويل بالغ جنائي /اثبات حالة من الشرطة إلى الكترونية  خدمة 

 النيابة

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة -أصحاب الهمم  -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P         الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

الخدمة جيا  

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيهمن 
√ 

   



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل في حال قبول . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 تحرير رسالة رسمية ملركز الشرطة املختص  في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  العامة الخدمات القضائية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 



 

 

رندرج رح  ال   ات  ل خدمة و  ات أخرى ل نيابة مقدمة ل نيابة العامة –ب ا ة اعريد خدمة 

 السابقة
 JG-CS-PP-11.0806: رمز الخدمة 

 طلبات أخرى مقدمة للنيابة العامة ال تندرج تحت الطلبات السابقة إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
قائمة الطلبات الخاصة بدائرة  ير مدرج فيطلب غ يم  أيتمكن املتعامل من تقد الكترونيةخدمة 

ابة العامةيالن  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             الخدمةو يعة 

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B           قطاع األعمال  

 المقيمين والزوار ذات الصلة -الهمم أصحاب  -كبار المواطنين  -المواطنين  √   G2C             األفراد            

    G2P          الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 توجدال 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ املتعامل والتأكد من صفته.استقبال 1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 والترحيب فيهمن البرنامج واستقبال املتعامل 
√ 

   



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 حصول مقدم الطلب على املطلوب في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  توجدال 

  الخدمات القضائية العامة با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 

  

 خدمات التس يل

من انشاء العرائض ورد االعتبار في الدعاوى  خدمات تمكن املتعامل 

 الجزائية



 

 خدمة رد اىل ار–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-R-07:01 رمز الخدمة 

 رد اعتبارطلب  إس  الخدمة 

للحصول على رد اعتبار في القضايا للنيابة العامة خدمة تمكن املتعامل من تقديم طلب وصد الخدمة  

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G       القطاع الحكومي 
 

  G2B        قطاع األعمال     
 

 المقيمين  -صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P          الجمهور           

 مل   ات رقدي  الخدمة

 املحكوم عليهمقدم الطلب أن يكون 

 مقيمي إمارة رأس الخيمة  أن يكون من

 الووائ  امل  وبة 

 الحضور الشخص ي:أصل بطاقة الهوية+صور األحكام+اثبات التنفيذ

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 200درهم+رسم رد االعتبار  20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√    

( من Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

 . التأكد من 5
ً
    √ صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 للجهة املختصة لرد االعتبار في حال املوافقةتحرير رسالة رسمية -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

  خدمات التسجيل با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 ىري ة انشا خدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-R-07:02 رمز الخدمة 

 عريضة طلب انشاء إس  الخدمة 

تتيح إمكانية تقديم املتعاملين لبالغاتهم وشكواهم للعرض على النيابة العامة الكترونية خدمة وصد الخدمة  

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية ذات الصلة  √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة -صحاب الهممأ-كبار المواطنين -المواطنين  √ G2C             األفراد            

   √ G2P         الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنهأن يكون مقدم الطلب الشاكي أو 
ً
 وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 عند زيارة مركز سعادة املتعاملين ،موقع عليه و يرفق مع الطلب اإللكتروني ة األصليةنص العريض

 بطاقة الهوية   أصلفي حاالت األطراف:  

 صاحب الرخصةعن  شكوى   مصورة من الرخصة التجارية في حال تقديصورة من الوكالة +بطاقة الهوية +  أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية

الخدمات 

 الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√    

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

   . التأكد من صفة مقدم الطلب5
ً
    √ الكترونيا

    √ . استالم الطلب والتأكد من صحته6



 

 √  √ √ انشاء خدمة العريضة.7

 √  √ √ . دفع الرسوم املحددة8

الطلب الكترونيا للعضو املختص من قبل موظف اسناد .9

 الخدمة العتماد الطلب
√ 

  
 

الحتفاظ بالطلب يتم ا-حفظ الطلب-في حال كان القرار .10

 واعطاءه للمتعامل
√    

فيذ تن.في حال املوافقة وإعطاء قرار )فتح بالغ أو اثبات حالة(  11

 وارسالها ملركز الشرطة املختصالخدمة 
√ √  √ 

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة نوات 

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 أيام عمل 3

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 تنفيذ الخدمة وتحرير رسالة رسمية  ملركز الشرطة املختص في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

  خدمات التسجيل با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون،    

 ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 اختيار مركز الشرطة املختص لفتح العريضة -

 الشرطة بعد يوم عمل من املوافقة في حال املوافقة مراجعة مركز -



 

 

 الدوائر وال يات الحكومية  خدمة انشا  ىري ة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-R-07:03 رمز الخدمة 

 انشاء عريضة الدوائر والجهات الحكوميةطلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
تتيح إمكانية تقديم والدوائر والجهات الحكومية لبالغاتهم وشكواهم للعرض على  الكترونية خدمة

 دائرة النيابة العامة

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

  G2B         قطاع األعمال   

 

  G2C            األفراد            

 

    G2P              الجمهور       

 مل   ات رقدي  الخدمة

 دائرة أوجهة حكومية   الطرف الشاكيأن يكون 

 الووائ  امل  وبة 

 األصلية ومستندات ذات صلة بالعريضة إن وجدت ترفق مع الطلب اإللكتروني  ةنص العريض

بطاقة هوية مقدم الطلب+ وثيقة +أصل ومستندات ذات صلة بالعريضة إن وجدت  األصلية نص العريضة عند زيارة مركز سعادة املتعاملين :

 من الجهة  تثبت صفة مقدم الطلب

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 
ً
 مجانا

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 رقدي  الخدمةخ وات 
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ . استالم الطلب والتأكد من صحته6

   √ √ . انشاء خدمة عريضة الجهات والدوائر الحكومية7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√ 

 
  

يتم االحتفاظ بالطلب  –حفظ الطلب -. في حال كان القرار 9

 واعطاءه للمتعامل.
√    

ذ اثبات حالة( تنفي. في حال املوافقة وإعطاء قرار )فتح بالغ أو 10

 الخدمة وارسالها ملركز الشرطة املختص
√ √   

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية أيام عمل 3
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 تنفيذ الخدمة  وتحرير رسالة رسمية  ملركز الشرطة املختص في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 توجد ال

 خدمات التسجيل با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 اختيار مركز الشرطة املختص لفتح العريضة -

 الشرطة بعد يوم عمل من املوافقة في حال املوافقة مراجعة مركز -



 

 

 

  

ائيةز ال  ا حادمةخدمة   

 املتعامل من تقديم طلبات تتعلق باألحكام الجزائيةخدمة تمكن 



 

 خدمة ا حكاال ال زائية–ب ا ة اعريد خدمة 
 CT-CS-PP-08:01 رمز الخدمة 

 األحكام الجزائية إس  الخدمة 

تقديم طلبات تتعلق باألحكام الجزائيةخدمة تمكن املتعامل من  وصد الخدمة  

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي  

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √  G2B          قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة- صحاب الهمم أ -كبار المواطنين - المواطنين  √ G2C                األفراد            

    G2P          الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 طلب تفسير حكم جزائي.1

 طلب فتح باب املرافعة في الدعوى الجزائية.2

 طلب تصحيح خطأ مادي في الحكم الجزائي.3

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة الخدمة نوات رقدي  

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  اإليجابعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 على املطلوب  في حال اإليجابحصول مقدم الطلب -

 محدودية الخدمة

 بناء على الخدمة الفرعية

  خدمات املحاكمة الجزائية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 رفس ر حك  جزائي خدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-CT-08:01.01 رمز الخدمة 

 تفسير حكم جزائيطلب  إس  الخدمة 

لتفسير حكم جزائي تقديم طلبخدمة تمكن املتعامل من  الخدمةوصد   

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلةجميع القطاعات  √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  - المواطنين √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصل  في حالة الوكيل:

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6



 

    √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف . اسناد الطلب 8
ً
الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ . تنفيذ الطلب10

    √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 حصول مقدم الطلب على تفسير للحكم الجزائي في حال املوافقة-

 الخدمة محدودية

 بعد صدور الحكم

  خدمات املحاكمة الجزائية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 افعة ف  الدىوى ال زائيةفلح باب املر  خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-CT-08:01.02 رمز الخدمة 

 باب املرافعة في الدعوى الجزائيةفتح طلب  إس  الخدمة 

لفتح باب املرافعة في الدعوى الجزائيةيم طلب تقدخدمة تمكن املتعامل من  وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 ذات الصلة الجهات الحكومية  √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √  G2B         قطاع األعمال    

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P          الجمهور           

 الخدمةمل   ات رقدي  

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ الخدمة. تحرير الطلب وتقديم 6



 

    √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ . تنفيذ الطلب10

    √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة  نوات

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 الطلب على فتح باب املرافعة في الدعوى الجزائية  في حال املوافقة حصول مقدم-

 محدودية الخدمة

 في حال ال تزال القضية منظورة لدى املحكمة

  خدمات املحاكمة الجزائية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 رصحيح خ أ مادق ف  الحك  ال زائي خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-CT-08:01.03 رمز الخدمة 

 مادي في الحكم الجزائي تصحيح خطأطلب  إس  الخدمة 

لتصحيح خطأ مادي في حكم دعوى جزائية تقديم طلبخدمة تمكن املتعامل من  وصد الخدمة  

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P        الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنهاأن يكون أحد 
ً
 األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√    

( Q-MATC No االنتظار قامأر (. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6



 

    √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√ 

   

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

   

    √ . تنفيذ الطلب10

    √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة الخدمة نوات رقدي  

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 على تصحيح للحكم الجزائي في حال املوافقةحصول مقدم الطلب -

 محدودية الخدمة

 بعد صدور الحكم

  خدمات املحاكمة الجزائية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 خدمة اغي ر موىد ج سة –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-CT-08:02 رمز الخدمة 

 تغيير موعد جلسة  إس  الخدمة 

لتغيير موعد جلسة  تقديم طلبخدمة تمكن املتعامل من  وصد الخدمة  

 ةتكميلي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G    القطاع الحكومي 

 الحكومية ذات الصلة جميع القطاعات الخاصة والشبه √ G2B      قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C           األفراد            

    G2P            الجمهور       

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 طلب تغيير موعد جلسة املحكمة.1

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6



 

    √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ . تنفيذ الطلب10

    √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 املوافقةحصول مقدم الطلب على موعد جلسة جديد في حال -

 محدودية الخدمة

 في حال ال تزال القضية منظورة لدى املحكمة

  خدمات املحاكمة الجزائية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

 
 

 

 



 

 اغي ر موىد ج سة ا حكمةو ب  خدمة –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-CT-08:02.01 رمز الخدمة 

 جلسة املحكمة تغيير موعدطلب  إس  الخدمة 

تقديم طلب  لتغيير موعد جلسة املحكمةخدمة تمكن املتعامل من  وصد الخدمة  

 فرعي تكميلي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد           

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنهاأن يكون أحد 
ً
 األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 توجدال 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6



 

    √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ . تنفيذ الطلب10

    √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة الخدمة نوات رقدي  

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 املوافقةفي حال في املحكمة  حصول مقدم الطلب على موعد جلسة جديد -

 محدودية الخدمة

 في حال ال تزال القضية منظورى لدى املحكمة

  خدمات املحاكمة الجزائية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات  -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

  

 الخدمات اللنفياية
 خدمات تعنى باإلجراءات التنفيذية في الدعاوى الجزائية     



 

 

 ارفاق رنا   ف  الق ية  خدمة –ب ا ة اعريد الخدمة 

 PP-CS-I-09:01 رمز الخدمة

 إرفاق تنازل في القضيةطلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
قبل أحد طرفي القضية أو من  من تعنى بإرفاق تنازل عن الدعوى الجزائية الكترونية خدمة

 يمثلهم حسب اإلجراءات والشروط املتبعة

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة -الهمم صحاب أ -المواطنين كبار  - المواطنين √ G2C             األفراد            

    G2P          الجمهور           

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  + صورة تنازل مصدقة أصلفي حاالت األطراف:  

 صورة تنازل مصدقة + صورة من الرخصة التجارية في حال التنازل عن صاحب الرخصةصورة من الوكالة + بطاقة الهوية +  أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد  

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √    ارر اط الخدمة 

 إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية -  القيادة العامة لشرطة راس الخيمة  - ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ تأكد من صفتهال.استقبال املتعامل و 1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

.( للمتعامل حسب نوع الخدمة املطلوبة Q-MATC  No.إعطاء رقم االنتظار )3

 ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√    

( من البرنامج Q-MATC  No.يقوم املوظف بسحب األرقام )أرقام االنتظار 4

 واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

  
 

5 
ً
    √ .التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 √ √ √ √ .تحرير الطلب وتقديم الخدمة6

 √ √ √ √ .دفع الرسوم املحددة 7



 

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة العتماد 8
ً
.اسناد الطلب الكترونيا

 الطلب 
√    

.في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل موظف 9

 الخدمة للقسم املختص
√    

    √ .تنفيذ الطلب 10

 √ √ √ √ .استالم الخدمة  11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   رمضان: في

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 الخيمة رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املتعامل برفض الطلب أو املوافقةاخطار -

 تسديد القيود في حال املوافقة-  

 محدودية الخدمة

   توجدال 

 الخدمات التنفيذية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون،    

 ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 



 

 

 ا ط واح ار   أمر  خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:02  رمز الخدمة 

 ضبط واحضار   أمرطلب  إس  الخدمة 

  مر ضبط واحضار ألطراف القضية تحرير أتمكن املتعامل من   خدمة وصد الخدمة

 ةرئيسي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلةجميع القطاعات  √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة -صحاب الهممأ-كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 الضبط و االحضار طلب  + سبب بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

  الضبط و االحضار طلب  سبب صورة من الوكالة ++بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 توجدال  

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   القيادة العامة لشرطة راس الخيمة   ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  توجدال 

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ايلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل وتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( من Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةمع اخطار املتعامل بالرفض أو  عرض الطلب على العضو املختص-

 املوافقةفي حال   تحرير أمر ضبط واحضار-

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 خدمات التنفيذيةال با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 

 

 
 

 
 



 

 

 شكا  رنفياإ خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:03  رمز الخدمة 

 طلب اشكال تنفيذ إس  الخدمة 

شكال على العضو املختص طلب اإل  عرضتمكن املتعامل من  الكترونية خدمة وصد الخدمة  

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة جميع القطاعات √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C              األفراد            

    G2P            الجمهور          

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالةبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 توجدال  

 الرسوال

 درهم 100رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية  ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  توجدال 

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√    

   √ √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة رقدي  الخدمة نوات 

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30أليام االعتيادية: افي 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 مةالخي رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةمع اخطار املتعامل بالرفض أو  عرض الطلب على العضو املختص-

 املوافقةحال  فياملطلوب ول مقدم الطلب على حص -

 محدودية الخدمة

 بعد صدور الحكم

 التنفيذيةخدمات ال با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون،    

 ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 

 



 

 

 احتساب مدة اللو يد خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:04  رمز الخدمة 

 طلب احتساب مدة التوقيف إس  الخدمة 

حتساب مدة التوقيف تقديم طلب ال  تمكن املتعامل من  الكترونية  خدمة الخدمةوصد   

 ةرئيسي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C               األفراد          

    G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 + شهادة من املؤسسة العقابية واإلصالحيةبطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 شهادة من املؤسسة العقابية واإلصالحية صورة من الوكالة + +بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 توجدال  

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 
 دة العامة لشرطة رأس الخيمةالقيا -

 واإلصالحية إدارة املؤسسة العقابية -
  

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  توجدال 

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( من Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 واستقبال املتعامل والترحيب فيهالبرنامج 
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

   √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

   √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

املختص يسند الطلب من قبل في حال قبول الطلب من العضو . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

   

    √ تنفيذ الطلب. 10

   √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30أليام االعتيادية: افي 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30أليام االعتيادية: افي 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 مةالخي رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةمع اخطار املتعامل بالرفض أو  عرض الطلب على العضو املختص-

 املوافقة( في حال  في حال كان املتهم نزيل السجن املركزي احتساب مدة الحبس من قيمة الغرامة واالفراج عن املتهم )-

 محدودية الخدمة

 بعد انتهاء القضية

 خدمات التنفيذيةال با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

  



 

 ادراج متت  ف   ائمة املمنوى ن من السفر  خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:05  رمز الخدمة 

 طلب ادراج متهم في قائمة املمنوعين من السفر  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
دراج متهم في قائمة املمنوعين من ال  للنيابة العامة تقديم طلب منتمكن املتعامل  الكترونية خدمة

 السفر 

 ةرئيسي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - ممصحاب الهأ -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P            الجمهور         

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 هم في قائمة املمنوعين من السفر + سبب طلب ادراج املتبطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 هم في قائمة املمنوعين من السفر .تسبب طلب ادراج امل صورة من الوكالة+ +بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 توجدال  

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 مرتبطة √ ارر اط الخدمة 
 

 غير مرتبطة

   القيادة العامة لشرطة راس الخيمة   ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  توجدال 

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

 √ .االستفسار عن نوع الخدمة2
   

 للمتعامل حسب نوع ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظارلى الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إ
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

  √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

  √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف اسناد الطلب . 8
ً
الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

   

    √ تنفيذ الطلب. 10

  √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 مةالخي رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةمع اخطار املتعامل بالرفض أو  عرض الطلب على العضو املختص -

 املوافقةتحرير أمر منع  من السفر في حال  -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 الخدمات التنفيذية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 ا  مدة الحب  ف    ايا أخرى اةا الق ية  خدمة  –ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:06  رمز الخدمة 

 في قضايا أخرى الى القضية ضم مدة الحبسطلب  إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
مدة الحبس في قضايا أخرى الى  لضم تقديم طلب للنيابة العامة تمكن املتعامل من الكترونية خدمة

 القضية

 ةرئيسي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P         الجمهور           

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 + شهادة من املؤسسة العقابية واإلصالحية بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 شهادة من املؤسسة العقابية واإلصالحية صورة من الوكالة + +بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 توجدال  

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 
 القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة-

 إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية-
  

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  توجدال 

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ تأكد من صفتهال.استقبال املتعامل و 1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

الخدمة  للمتعامل حسب نوع ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 لى قاعة االنتظارإاملطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( من Q-MATC No االنتظار رقامأ(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   



 

  . التأكد من صفة مقدم الطلب5
ً
    √ الكترونيا

 √ √ √ √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6

 √ √ √ √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ . تنفيذ الطلب10

 √ √ √ √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 ةالخيم رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةار املتعامل بالرفض أو عرض الطلب على العضو املختص مع اخط -

 املوافقةحال  في املطلوبحصول مقدم الطلب على -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 خدمات التنفيذيةال با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون،    

 ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 

 مر   ض دوة أ خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:07  رمز الخدمة 

 قبض دولي طلب أمر إس  الخدمة 

   دولي قبض أمرطلب  تقديم تمكن املتعامل من  خدمة وصد الخدمة

 ةرئيسي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الصلة ذات  الحكومية الجهات √ G2G      القطاع الحكومي 

 الصلة ذات الحكومية والشبه الخاصة القطاعات جميع √ G2B       قطاع األعمال     

 الصلة ذات والزوار المقيمين - الهمم أصحاب - المواطنين كبار - المواطنين √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 +صورة من هوية وإقامة املتهم إن وجدت  +ساري املفعول جواز سفر املتهم من  صورة  +أصل بطاقة هوية مقدم الطلب  : في حاالت األطراف

شهادة تحركات  +اشهر ) عربي , انجليزي (  6صورة طبق األصل من الحكم الجزائي الصادر بالحبس مدة ال تقل عن  + 2شخصية عدد  ةصور 

 .املتهم

م صورة من هوية وإقامة املته +صورة  من جواز سفر املتهم ساري املفعول  + صورة من الوكالة  +أصل بطاقة هوية مقدم الطلب  : في حالة الوكيل

شهادة  +اشهر ) عربي , انجليزي (  6صورة طبق األصل من الحكم الجزائي الصادر بالحبس مدة ال تقل عن  + 2صورة شخصية عدد  +إن وجدت 

 .متحركات املته

 الخدمات الفرىية

 توجدال  

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 
 لقيادة العامة لشرطة راس الخيمة ا -

 )إدارة التعاون الدولي(وزارة العدل  -
  

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  توجدال 

 خ وات الخدمة

 الخدمةخ وات رقدي  
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2



 

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√    

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةمع اخطار املتعامل بالرفض أو  عرض الطلب على العضو املختص

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 خدمات التنفيذيةال با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 
 



 

 

 رقسيط غرامة ف  الدىوى ال زائية خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:08  رمز الخدمة 

 الدعوى الجزائية طلب تقسيط غرامة في إس  الخدمة 

تقسيط غرامة في الدعوى الجزائيةل  تقديم طلب للنيابة العامة تمكن املتعامل من الكترونية  خدمة وصد الخدمة  

 ةرئيسي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الصلة ذات  الحكومية الجهات √ G2G      القطاع الحكومي 

 الصلة ذات الحكومية والشبه الخاصة القطاعات جميع √ G2B       قطاع األعمال     

 الصلة ذات والزوار المقيمين - الهمم أصحاب - المواطنين كبار - المواطنين √ G2C            األفراد            

    G2P        الجمهور             

 الخدمة مل   ات رقدي 

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 .االقتصادية +شهادة راتب + شهادة مديونية من البنك دائرة التنمية + جواز السفر+ شهادة من شيكات+ بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

االقتصادية +شهادة راتب + شهادة  دائرة التنمية شيكات + جواز السفر+ شهادة من صورة من الوكالة + +بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 .مديونية من البنك 

 الخدمات الفرىية

 توجدال  

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 العقابية واإلصالحيةإدارة املؤسسة -  القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة-  ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  توجدال 

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√    

( من Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   



 

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

  √ √ √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6

  √ √ √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√ 

   

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ . تنفيذ الطلب10

  √ √ √ استالم الخدمة .11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 مةالخي رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 املوافقةفي حال   املطلوبحصول مقدم الطلب على -

 محدودية الخدمة

  بعد انتهاء القضية

 خدمات التنفيذيةال با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون،    

 ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 
 



 

 و د رنفيا ىقوبة  خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:09  رمز الخدمة 

 طلب وقف تنفيذ عقوبة  إس  الخدمة 

تنفيذ العقوبة   لوقف تقديم طلب للنيابة العامة  تمكن املتعامل من الكترونية خدمة وصد الخدمة  

  رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الصلة ذات  الحكومية الجهات √ G2G      القطاع الحكومي 

 الصلة ذات الحكومية والشبه الخاصة القطاعات جميع √ G2B         قطاع األعمال   

 الصلة ذات والزوار المقيمين - الهمم أصحاب - المواطنين كبار - المواطنين √ G2C            األفراد            

    G2P         الجمهور           

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 + سبب طلب وقف تنفيذ العقوبةبطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 سبب طلب وقف تنفيذ العقوبة  صورة من الوكالة + +بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 توجدال  

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 
  القيادة العامة لشرطة راس الخيمة  -

 إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية-
  

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  توجدال 

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ املتعامل والتأكد من صفته.استقبال 1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 والترحيب فيهمن البرنامج واستقبال املتعامل 
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

   √ √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6



 

   √ √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

بل من ق. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

   

    √ . تنفيذ الطلب10

   √ √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 للخدمة الذاتيةمركز السعادة  دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 املوافقةحال  في املطلوبحصول مقدم الطلب على  -

 محدودية الخدمة

 بعد صدور الحكم

 الخدمات التنفيذية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 



 

 

 رأجيل رنفيا حك  جزائي   خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:10  رمز الخدمة 

 طلب تأجيل تنفيذ حكم جزائي إس  الخدمة 

تأجيل تنفيذ حكم جزائيل تقديم طلب للنيابة العامة  تمكن املتعامل من الكترونية خدمة وصد الخدمة  

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 جميع القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلة √ G2B         قطاع األعمال    

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P         الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنهاأن يكون 
ً
 أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 + سبب  طلب التأجيل بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 + صورة من الوكالة +سبب  طلب التأجيلبطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 مرتبطةغير   مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية-  القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة - ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( من Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 املتعامل والترحيب فيهالبرنامج واستقبال 
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

  √ √ √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6

  √ √ √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف الخدمة 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 العتماد الطلب
√    

يسند الطلب من قبل . في حال قبول الطلب من العضو املختص 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ . تنفيذ الطلب10

  √ √ √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 مةالخي رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 املوافقةحال  في املطلوبحصول مقدم الطلب على -

 محدودية الخدمة

 بعد انتهاء القضية

 الخدمات التنفيذية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 



 

 افراج صح   خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:11  رمز الخدمة 

 طلب افراج صحي  إس  الخدمة 

من تقديم طلب لإلفراج الصحي تمكن املتعامل  الكترونية خدمة وصد الخدمة  

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 والشبه الحكومية ذات الصلةجميع القطاعات الخاصة  √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - الهممصحاب أ -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C            األفراد            

    G2P         الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 + سبب طلب االفراج الصحي بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +  صورة من الوكالة +سبب طلب االفراج الصحي بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   املؤسسة اإلصالحية والعقابيةإدارة   ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

  √ √ √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6



 

  √ √ √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ . تنفيذ الطلب10

  √ √ √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   رمضان:في 

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 املوافقةحال  في املطلوبحصول مقدم الطلب على -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 الخدمات التنفيذية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 



 

 

 اىالن  و ب  خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:12  رمز الخدمة 

 طلب اعالن  إس  الخدمة 

العالن املتهم بالحكم الجزائي  تقديم طلب للنيابة العامة املتعامل منخدمة تمكن  وصد الخدمة  

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلةجميع  √   G2B        قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة- صحاب الهممأ -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C             األفراد            

    G2P          الجمهور            

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 ة +صورة من الوكالةبطاقة الهوي أصل في حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  توجدال 

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√    

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6

    √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من . 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√    

    √ تنفيذ الطلب. 10

    √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 املوافقةحال  في املطلوبحصول مقدم الطلب على  -

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 الخدمات التنفيذية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 

  



 

 دد بحث ىن متت   خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:13  رمز الخدمة 

 طلب كف بحث عن متهم  إس  الخدمة 

تقديم طلب لكف البحث عن املتهم  تمكن املتعامل من الكترونية خدمة  وصد الخدمة  

 ةتكميلي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G      القطاع الحكومي 

 القطاعات الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلةجميع  √ G2B       قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  - المواطنين √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 + سبب طلب كف البحث بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 +  صورة من الوكالة +سبب طلب كف البحث بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل:  

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

   القيادة العامة لشرطة راس الخيمة   ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ تأكد من صفتهال.استقبال املتعامل و 1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√    

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 √ √ √ √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6



 

 √ √ √ √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ . تنفيذ الطلب10

 √ √ √ √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام  االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 مةالخي رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 تحرير أمر كف بحث في حال املوافقة-

 محدودية الخدمة

  ال توجد

 الخدمات التنفيذية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 الغا  من  السفر  خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:14  رمز الخدمة 

 طلب الغاء منع السفر  إس  الخدمة 

من تقديم طلب إللغاء  منع السفر تمكن املتعامل  الكترونية خدمة وصد الخدمة  

 تكميلية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الجهات الحكومية  ذات الصلة √ G2G    القطاع الحكومي  

 الخاصة والشبه الحكومية ذات الصلةجميع القطاعات  √ G2B      قطاع األعمال     

 المقيمين والزوار ذات الصلة - صحاب الهممأ -كبار المواطنين  -المواطنين  √ G2C           األفراد            

    G2P          الجمهور          

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

  بطاقة الهوية أصلفي حاالت األطراف: 

 +صورة من الوكالة بطاقة الهوية أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 مرتبطة √ ارر اط الخدمة 
 

 غير مرتبطة

   القيادة العامة لشرطة راس الخيمة   ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ تأكد من صفتهال.استقبال املتعامل و 1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

 √ √ √ √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة. 6



 

 √ √ √ √ دفع الرسوم املحددة. 7

 للعضو املختص من قبل موظف . 8
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل . 9

 موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم الخدمة. 11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 مةالخي رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في  األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7 تطبيق الحكومة الذكي

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 تحرير  أمر الغاء منع السفر في حال املوافقة -

 محدودية الخدمة

 ال توجد

 الخدمات التنفيذية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 

 الغا  أمر   ض دوة  خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:15  رمز الخدمة 

 أمر قبض دولي الغاء طلب إس  الخدمة 

لغاء أمر قبض  دولي ال تقديم طلب  خدمة تمكن املتعامل من الخدمةوصد   

  تكميلية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الصلة ذات  الحكومية الجهات √ G2G      القطاع الحكومي 

 الصلة ذات الحكومية والشبه الخاصة القطاعات جميع √ G2B       قطاع األعمال     

 الصلة ذات والزوار المقيمين - الهمم أصحاب - المواطنين كبار - المواطنين √  G2C             األفراد            

    G2P           الجمهور          

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

محل أمر القبض أو أو الغائه  أو انقضاء الدعوى الجزائية  أصل بطاقة هوية مقدم الطلب +شهادة بسقوط الحكم الجزائي : في حاالت األطراف

 القبض على املتهم وتسليمه للدولة لتنفيذ الحكم محل أمر القبض

حل مأو الغائه  أو انقضاء الدعوى الجزائية  شهادة بسقوط الحكم الجزائي الوكالة +صورة من أصل بطاقة هوية مقدم الطلب + :في حالة الوكيل

 أمر القبض أو القبض على املتهم وتسليمه للدولة لتنفيذ الحكم محل أمر القبض

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارر اط الخدمة 

 ال يات الشريكة 
 الخيمة  القيادة العامة لشرطة راس-

 وزارة العدل )إدارة التعاون الدولي(-
  

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ من صفته.استقبال املتعامل والتأكد 1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√    



 

( Q-MATC No االنتظار ارقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا

    √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6

    √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من قبل 9

 للقسم املختصموظف الخدمة 
√    

    √ . تنفيذ الطلب10

    √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو 

 محدودية الخدمة

  توجدال 

 الخدمات التنفيذية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

 

 

 

 



 

 

 رأجيل  سط ف  الدىوى ال زائية  خدمة–ب ا ة اعريد خدمة 
 PP-CS-I-09:16  رمز الخدمة 

 الدعوى الجزائيةطلب تأجيل قسط في  إس  الخدمة 

تأجيل قسط في الدعوى الجزائيةتقديم طلب للنيابة العامة ل تمكن املتعامل من  الكترونية خدمة وصد الخدمة  

  تكميلية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الصلة ذات  الحكومية الجهات √ G2G      القطاع الحكومي 

 الصلة ذات الحكومية والشبه الخاصة القطاعات جميع √ G2B       قطاع األعمال     

 الصلة ذات والزوار المقيمين -الهمم أصحاب- المواطنين كبار - المواطنين √ G2C            األفراد            

    G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 عنها أن
ً
 يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 +سبب  طلب التأجيل بطاقة الهوية  أصلفي حاالت األطراف: 

 ة + صورة من الوكالة +سبب طلب  التأجيلبطاقة الهوي أصلفي حالة الوكيل: 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √ .استقبال املتعامل والتأكد من صفته1

    √ .االستفسار عن نوع الخدمة2

للمتعامل حسب نوع  ( Q-MATC No). إعطاء رقم االنتظار 3

 الخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه إلى قاعة االنتظار
√ 

   

( Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف بسحب األرقام 4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√ 

   

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الكترونيا



 

  √ √ √ . تحرير الطلب وتقديم الخدمة6

  √ √ √ . دفع الرسوم املحددة7

 للعضو املختص من قبل موظف 8
ً
. اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

. في حال قبول الطلب من العضو املختص يسند الطلب من 9

 قبل موظف الخدمة للقسم املختص
√ 

 
  

    √ . تنفيذ الطلب10

  √ √ √ . استالم الخدمة11

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   رمضان:في 

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 مةالخي رأسالبوابة االلكترونية لحكومة 

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

  املوافقةعرض الطلب على العضو املختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو -

 املوافقةحال  في املطلوبحصول مقدم الطلب على  -

 محدودية الخدمة

 بعد انتهاء القضية

 الخدمات التنفيذية با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 خدمات ال عون 

 لو املدعي بالحقوق املدنية و املسؤو تمكن املحكوم عليه  خدمات

عنها و املؤمن لديه من الطعن على األحكام الصادرة في الدعوى 

 الجزائية و الدعوى املدنية 

 



 

 

  ال عن ى ا ا حكاال خدمات –ب ا ة اعريد الخدمة 
 PP-CS-A-10:01  رمز الخدمة

 الطعن على األحكام إس  الخدمة 

 وصد الخدمة
ا و املؤمن لديه من الطعن عنه لاملدعي بالحقوق املدنية و املسؤو و تمكن املحكوم عليه  خدمات

 حكام الصادرة في الدعوى الجزائية و الدعوى املدنية على األ 

 رئيسية هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الصلة ذات  الحكومية الجهات √ G2G      القطاع الحكومي 

 الصلة ذات الحكومية والشبه الخاصة القطاعات جميع √ G2B        قطاع األعمال     

 الصلة ذات والزوار املقيمين-الهمم أصحاب- املواطنين كبار- املواطنين √ G2C              األفراد            

     G2P          الجمهور             

 الخدمةمل   ات رقدي  

 عنه
ً
 أن يكون أحد األطراف أو وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 في حاالت األطراف :أصل بطاقة الهوية+صحيفة الطعن

 من السجن استدعاءهاملحكوم عليه مسجون يجب ارفاق شهادة ليتم  ةفي حال

 أصل بطاقة املحامي+صحيفة الطعن صورة من الوكالة + أصل بطاقة الهوية+الوكيل:  ةفي حال 

 في حالة الحكم  الغيابي: صورة من اعالن الحكم الغيابي

 حكام السابقةصور جميع األ في حالة الطعن بالتمييز: 

 الخدمات الفرىية

  باالستئناف لتطعن العامة النيابة إلى مقدم طلب.1

 ) بالتمييز(بالنقض لتطعن العامة إلى النيابة مقدم طلب.2

  باملعارضة الطعن تسجيل.3

 الجزائي بالتمييز الطعن تسجيل.4

  الجزائي باالستئناف الطعن تسجيل.5

   املدني بالحق املدعي استئناف تسجيل.6

 .تسجيل تمييز من املدعي بالحق املدني  7

.طعن املدعي بالحق املدني على القرارات و األوامر الصادرة في مرحلة 8

 التحقيق االبتدائي.

 .تسجيل االعتراض على األمر الجزائي 9

ض ي القا.تسجيل االعتراض على األمر الجزائي الصادر من 10  

.11 طلب الغاء الطعن  

.12 طلب الرجوع  

 الرسوال

 تحدد بناًء على الخدمة الفرعية 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  نموذج تقرير طعن سجين )فقط لنزيل املؤسسة العقابية و اإلصالحية(

 



 

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 مركز السعادة للخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 تقرير الطعن

 محدودية الخدمة

 تحدد بناًء على الخدمة الفرعية

  خدمات الطعون  با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

اءة، لقر جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون، ركن ل

 كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 التوجد
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

   نيابة العامة لل عن بارسلتناقو ب مقدال إةا الخدمة  –ب ا ة اعريد الخدمة 
 PP-CS-A-10:01.01 رمز الخدمة

 طلب مقدم إلى النيابة العامة لتطعن باالستئناف   س  الخدمةا 

 وصد الخدمة
ي الحكم فالعامة لتطعن باالستئناف   إلى النيابةتقديم طلب عليه من املجني تمكن  الكترونيةخدمة 

  في الدعوى الجزائية من املحاكم االبتدائية الصادر

 رئيس يفرعي  هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 
 

     G2B        قطاع األعمال     

 املقيمين والزوار ذات الصلة -أصحاب الهمم -كبار املواطنين -واطنين امل √ G2C             األفراد            

     G2P        الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

 املجني عليه أيكون  أن
ً
 عنه و وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 +صحيفة بأسباب الطلبالهويةفي حالةاملجني عليه :أصل بطاقة 

 + صورة من الوكالة +صحيفة بأسباب الطلببطاقة الهوية أصلالوكيل:  ةفي حال 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

 ال توجد

 الخدمةخ وات 

 مردز سعادة امللعام  ن خ وات رقدي  الخدمة
الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

     √  من صفته والتأكداستقبال املتعامل .1

     √  االستفسار عن نوع الخدمة.2

الخدمة حسب نوع   Q-MATC Noإعطاء رقم االنتظار  ,3

 قاعة االنتظار ىإلاملطلوبة ومن ثم توجيهه 
 √     



 

(  Q-MATC Noرقام االنتظار أيقوم املوظف بسحب األرقام ).4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
 √     

  التأكد من صفة مقدم الطلب.5
ً
     √  الكترونيا

 √  √  √  √  ةادخال رقم القضية و السن.6

 √ √ √ √  تحرير الطلب .7

 √ √ √ √  الطلب رسوم دفع.8

 للعضو املختص من قبل موظف .9
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
 √     

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15

 السعادة للخدمة الذاتيةمركز 
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 لكترونية لحكومة راس الخيمةالبوابة اإل

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30–ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 توجدال 

 محدودية الخدمة

 من صدور الحكم.  30خالل 
ً
 يوما

  خدمات الطعون  با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

راءة، لقجهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون، ركن ل  

 كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة   -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 ت رابط القوانين والتشريعا -

 مالحظات 

 ال توجد

 



 

 

 (   اللمي ز إةا النيابة العامة لل عن بالنقض ) بمقدال  و بخدمة  –ب ا ة اعريد الخدمة 
 PP-CS-A-10:01.02 رمز الخدمة

 طلب مقدم إلى النيابة العامة لتطعن بالنقض ) بالتمييز (   الخدمة اس  

 وصد الخدمة
ي األحكام فتقديم طلب إلى النيابة العامة لتطعن بالنقض  عليه من املجني تمكن خدمة الكترونية 

 محكمة االستئناف   من الصادرة

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             الخدمةو يعة 

  G2G      القطاع الحكومي 
 

     G2B       قطاع األعمال     

 املقيمين والزوار ذات الصلة-أصحاب الهمم-كبار املواطنين -واطنين امل √ G2C            األفراد            

     G2P       الجمهور             

 رقدي  الخدمةمل   ات 

  املجني عليه أون يكون أ
ً
 عنه وكيل

 الووائ  امل  وبة 

  بأسباب الطلب صحيفة +الهوية في حاالت األطراف :أصل بطاقة

 صحيفة بأسباب الطلبصورة من الوكالة + ة+بطاقة الهوي أصلالوكيل:  ةفي حال

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 20رسم الطلب 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

 ال توجد

 خ وات الخدمة

 مردز سعادة امللعام  ن خ وات رقدي  الخدمة
الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

     √  من صفته والتأكداستقبال املتعامل .1

     √  االستفسار عن نوع الخدمة.2



 

حسب نوع الخدمة   Q-MATC Noإعطاء رقم االنتظار  ,3

 املطلوبة ومن ثم توجيهه الى قاعة االنتظار
 √     

(  Q-MATC Noرقام االنتظار أيقوم املوظف بسحب األرقام ).4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
 √     

  الطلبالتأكد من صفة مقدم .5
ً
     √  الكترونيا

  √  √  √  ةادخال رقم القضية و السن.6

  √ √ √  تحرير الطلب .7

  √ √ √  الطلب رسومدفع .8

 للعضو املختص من قبل موظف .9
ً
اسناد الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
 √     

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 سعادة املتعاملين مركز
 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 دقيقة 15
 مركز السعادة للخدمة الذاتية

 م 9:30 –ص  7:30في األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 Mrak 24\7تطبيق الحكومة الذكي 

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 ال توجد

 محدودية الخدمة

 من صدور الحكم 30خالل 
ً
 يوما

  خدمات الطعون  با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون،   

 ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة    -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد



 

 

 ملعاراةخدمة اس يل ال عن با –ب ا ة اعريد الخدمة 
 PP-CS-A-10:01.03 رمز الخدمة

 باملعارضةالطعن تسجيل  الخدمة اس  

 وصد الخدمة
ي ف من الطعن بطريق املعارضة في األحكام الغيابية الصادرةتمكن املحكوم عليه خدمة  الكترونية 

 عة أيام من تاريخ إعالنه بالحكم الجنح و املخالفات خالل سب

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

  G2G      القطاع الحكومي 
 

     G2B       قطاع األعمال     

 املقيمين والزوار ذات الصلة -أصحاب الهمم-كبار املواطنين -واطنين امل √ G2C            األفراد            

     G2P       الجمهور             

 مل   ات رقدي  الخدمة

  أواألطراف  أحديكون  أن
ً
 عنه وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 صورة من اعالن حكم غيابي مستلمة

 ذا وجد محاميصورة من الوكالة إ

 أصل بطاقة الهوية

 ن وجدتالطعن إصحيفة 

 من السجن استدعاءهليتم  ةحكوم عليه مسجون يجب ارفاق شهادفي حال امل

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 درهم 200 املعارضةرسم  -

 درهم 20رسم الطلب  -

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  نموذج تقرير طعن سجين )فقط لنزيل املؤسسة العقابية و اإلصالحية(

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الادية الخدمات

جيا  الخدمة 

 الاارية

     √  من صفته والتأكداستقبال املتعامل .1

     √  االستفسار عن نوع الخدمة.2

حسب نوع الخدمة   Q-MATC Noإعطاء رقم االنتظار  ,3

 ى قاعة االنتظارإليهه املطلوبة ومن ثم توج
 √     



 

(  Q-MATC Noقام االنتظار أيقوم املوظف بسحب األرقام )ا.4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
 √     

  التأكد من صفة مقدم الطلب.5
ً
     √  الكترونيا

   √  √  ةادخال رقم القضية و السن.6

     √  تحرير الطلب وتقديم الخدمة .7

     √  الطلب رسومدفع .8

     √  معارضةنسخ القضية وانشاء .9

   √  √  (الطاعنتحديد األطراف).10

     √  الجلسةتحديد .11

   √  √  املطلوبةارفاق األوراق .12

   √  √  املحددةدفع الرسوم .13

     √  تقرير الطعن وتوقيع الطاعن عليه ةطباع.14

 ارسال تقرير الطعن .15
ً
     √  الكترونيا

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 سعادة املتعاملينمركز 
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30أليام االعتيادية: في ا

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 لكترونية لحكومة راس الخيمةالبوابة اإل

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 طعنالتقرير 

 محدودية الخدمة

 أيام من تاريخ اعالن الحكم.  7تسجيل الطعن خالل 

  خدمات الطعون  با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون،   

 ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة   -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 الحبسالحكم كان شهادة من السجن في حال 

 

  



 

 

 ال زائي خدمة اس يل ال عن باللمي ز  –ب ا ة اعريد الخدمة 
 PP-CS-A-10:01.04 رمز الخدمة

 تمييز الجزائيالالطعن بتسجيل  الخدمة اس  

 وصد الخدمة
من  ادرةالصحكام النهائية الطعن بطريق النقض في األ من تمكن املحكوم عليه خدمة الكترونية 

  جنحة أومحكمة االستئناف في جناية 

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الصلة ذات  الحكومية الجهات √ G2G       القطاع الحكومي 

 الصلة ذات الحكومية والشبه الخاصة القطاعات جميع √ G2B          قطاع األعمال   

 املقيمين والزوار ذات الصلة -أصحاب الهمم -كبار املواطنين  -واطنين امل √ G2C               األفراد           

     G2P           الجمهور           

 مل   ات رقدي  الخدمة

 محامي الطرف يكون  أن

 الووائ  امل  وبة 

 بطاقة املحامي أصل - حكام السابقةصور جميع األ  - صحيفة الطعن - الوكالةصورة من - أصل بطاقة الهوية 

 الخدمات الفرىية

 ال توجد 

 الرسوال

 في الدعوى الجزائية  درهم 500رسم الطعن  -

 درهم 20رسم الطلب  -

 )إذا لم يكن من املحكوم عليه بعقوبة اإلعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية( - درهم  1000تأمين التمييز في الدعوى الجزائية  -

 درهم 1000رسم وقف التنفيذ  -

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

 ال توجد

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  

الخدمة 

 الاارية

     √  من صفته والتأكداستقبال املتعامل .1

     √  االستفسار عن نوع الخدمة.2

حسب نوع الخدمة   Q-MATC Noإعطاء رقم االنتظار  ,3

 املطلوبة ومن ثم توجيهه الى قاعة االنتظار
 √     



 

(  Q-MATC Noيقوم املوظف بسحب األرقام )ارقام االنتظار .4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
 √     

  التأكد من صفة مقدم الطلب.5
ً
     √  الكترونيا

   √  √  ةرقم القضية و السنادخال .6

     √  تحرير الطلب وتقديم الخدمة .7

     √  الطلب رسومدفع .8

     √  تمييز جزاء يةنسخ القضية وانشاء قض.9

   √  √  ( محامي الطاعن –املطعون ضده و  الطاعن تحديد األطراف).10

   √  √  املطلوبةارفاق األوراق .12

   √  √  املحددةدفع الرسوم .13

     √  اعالن صحيفة الطعن  ةطباع.14

     √  اإلعالن للقسم املختصارسال .15

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 للخدمة الذاتيةمركز السعادة  دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 البوابة االلكترونية لحكومة راس الخيمة

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 صحيفة الطعن 

 محدودية الخدمة

 يوم من تاريخ صدور الحكم 30الل تسجيل الطعن خ

  خدمات الطعون  با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة   

 تلفزيون، ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة    -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد 

 

  



 

 

 ال زائي خدمة اس يل ال عن بارسلتناق –ب ا ة اعريد الخدمة 
 PP-CS-A-10:01.05 رمز الخدمة

 الجزائي االستئنافبالطعن تسجيل  الخدمة اس  

 وصد الخدمة
حكام الصادرة في الدعوى الجزائية من املحاكم تمكن املحكوم عليه من استئناف األ الكترونية خدمة 

 االبتدائية

 فرعي رئيس ي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

 الصلة ذات  الحكومية الجهات √ G2G      القطاع الحكومي 

 الصلة ذات الحكومية والشبه الخاصة القطاعات جميع √ G2B       قطاع األعمال     

 املقيمين والزوار ذات الصلة-أصحاب الهمم-كبار املواطنين -واطنين امل √ G2C            األفراد            

     G2P         الجمهور           

 رقدي  الخدمة مل   ات

  أواألطراف  أحديكون  أن
ً
 عنه وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 في حاالت األطراف :أصل بطاقة الهوية +صحيفة الطعن إن وجدت 

 +  صورة من الوكالة + صحيفة الطعن إن وجدت في حالة الوكيل: أصل بطاقة الهوية

 من السجن استدعاءهاملحكوم عليه مسجون يجب ارفاق شهادة ليتم ة في حال

 الخدمات الفرىية

  توجدال 

 الرسوال

  درهم 500رسم االستئناف -

 درهم 20رسم الطلب -

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

  نموذج تقرير طعن سجين )فقط لنزيل املؤسسة العقابية و اإلصالحية(

 الخدمةخ وات 

 مردز سعادة امللعام  ن خ وات رقدي  الخدمة
الخدمات 

 لكترو يةار
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

     √  من صفته والتأكداستقبال املتعامل .1

     √  االستفسار عن نوع الخدمة.2

حسب نوع   Q-MATC Noإعطاء رقم االنتظار  ,3

 قاعة االنتظار إلىالخدمة املطلوبة ومن ثم توجيهه 
 √     

-Qرقام االنتظار أيقوم املوظف بسحب األرقام ).4

MATC No  من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب )

 فيه

 √     



 

  التأكد من صفة مقدم الطلب.5
ً
     √  الكترونيا

   √  √  ةادخال رقم القضية و السن.6

    √  وتقديم الخدمة  تحرير الطلب .7

     √  الطلب رسومدفع .8

     √  ةاستئناف جديد ةنسخ القضية وانشاء قضي.9

   √  √  ضده ( املستأنفو  املستأنفتحديد األطراف).10

     √  الجلسةتحديد .11

   √  √  املطلوبةارفاق األوراق .12

   √  √  املحددةدفع الرسوم .13

     √  تقرير الطعن وتوقيع الطاعن عليه ةطباع.14

 ارسال تقرير الطعن .15
ً
     √  الكترونيا

 مدة إ  ا  الخدمة أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 مركز السعادة للخدمة الذاتية دقيقة 15
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 7\24 ياإللكتروناملوقع 

 7\24 يمةالخ رأسلكترونية لحكومة البوابة اإل

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 الطعنتقرير 

 محدودية الخدمة

 يوم من تاريخ صدور الحكم 15الل تسجيل الطعن خ

  خدمات الطعون  با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون،   

 ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 مفيدة روابط

 رابط الخدمة االلكترونية  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 : الطعن تسجيلإذا كان مسجل الطعن املحكوم عليه يجب تنفيذ الحكم قبل 

 الغرامةالحكم في حال كان ارفاق اثبات إيصال الغرامة   -

 حبسالالحكم كان شهادة من السجن في حال  -

 
 



 

ف  مرح ة   بالح  املدني ى ا القرارات وا وامر الصادرة وعن املدعخدمة  –ب ا ة اعريد الخدمة 

 اربلدائي اللحقي 
 PP-CS-A-10:01.08  رمز الخدمة

 االبتدائي في مرحلة التحقيقي على القرارات واألوامر الصادرة طعن املدعي بالحق املدن الخدمة اس  

 وصد الخدمة
 في مرحلة التحقيق ةوامر الصادر على القرارات واأل من الطعن املدعي بالحق املدني خدمة تمكن 

 االبتدائي

 فرعي رئيس ي  هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

   G2G      القطاع الحكومي 

    G2B       قطاع األعمال     

 املقيمين والزوار ذات الصلة-أصحاب الهمم -كبار املواطنين -واطنين امل √ G2C             األفراد            

     G2P        الجمهور             

 الخدمةمل   ات رقدي  

  أو األطراف  أحديكون  أن
ً
 عنه وكيال

 الووائ  امل  وبة 

  +أسباب الطعني حاالت األطراف: أصل بطاقة الهويةف

 :أصل بطاقة الهوية+صورة من الوكالة+أسباب الطعنفي حالة الوكيل

 الخدمات الفرىية

  توجدال 

 الرسوال

 درهم   500الطعن رسم 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

 توجدال 

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ايلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √    استقبال املتعامل والتأكد من صفته.1

    √    االستفسار عن نوع الخدمة.2

حسب نوع الخدمة   Q-MATC Noإعطاء رقم االنتظار  .3

 قاعة االنتظار إلىاملطلوبة ومن ثم توجيهه 
   √    

(  Q-MATC Noرقام االنتظار أيقوم املوظف بسحب األرقام ).4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
         √    

 التأكد من صفة مقدم الطلب .5
ً
    √          الكترونيا



 

    √     ادخال رقم القضية و السنة.6

    √     نسخ القضية وانشاء قضية استئناف .7

    √     تحديد األطراف)املستأنف و املستأنف ضده (.8

    √     تحديد الجلسة.9

    √     ارفاق األوراق املطلوبة.10

    √     دفع الرسوم املحددة.11

    √     طباعة تقرير الطعن وتوقيع الطاعن عليه.12

  أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 تقرير الطعن 

 محدودية الخدمة

 أيام من صدور القرار 10خالل 

  خدمات الطعون  با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون،   

 ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 االلكترونيةرابط الخدمة   -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

  ال توجد

 

 
 

 
 

 



 

  عن الو ب الغا   خدمة –ب ا ة اعريد الخدمة 
 PP-CS-A-10:02  رمز الخدمة

 طعن   الطلب الغاء  إس  الخدمة 

 طعن  اللغاء الالطاعن من تقديم طلب خدمة تمكن  الخدمةوصد 

 ةتكميلي هيك ة  الخدمة  

 إجرائي  وع الخدمة

 فتات امللعام  ن املستتدفة             و يعة الخدمة

   G2G       القطاع الحكومي 

    G2B        قطاع األعمال     

 املقيمين والزوار ذات الصلة -أصحاب الهمم -كبار املواطنين -واطنين امل √ G2C             األفراد            

     G2P             الجمهور         

 مل   ات رقدي  الخدمة

  أواألطراف  أحديكون  أن
ً
 عنه وكيال

 الووائ  امل  وبة 

 في حاالت األطراف :أصل بطاقة  الهوية +أسباب  الغاء الطعن 

 :أصل  بطاقة الهوية+صورة من الوكالة +أسباب الغاء الطعنفي حالة الوكيل 

 الخدمات الفرىية

  توجدال 

 الرسوال

 درهم  20الطلب رسم 

 غير مرتبطة √ مرتبطة  ارر اط الخدمة 

     ال يات الشريكة 

 النماذج  املسلعم ة  ف   الخدمة 

 توجدال 

 خ وات الخدمة

 خ وات رقدي  الخدمة
مردز سعادة 

 امللعام  ن

الخدمات 

 ارلكترو ية
 الخدمات الادية

جيا  الخدمة 

 الاارية

    √  من صفته والتأكداستقبال املتعامل .1

    √ االستفسار عن نوع الخدمة.2

حسب نوع الخدمة   Q-MATC Noإعطاء رقم االنتظار  .3

 لى قاعة االنتظارإاملطلوبة ومن ثم توجيهه 
√    

(  Q-MATC Noرقام االنتظار أاألرقام )يقوم املوظف بسحب .4

 من البرنامج واستقبال املتعامل والترحيب فيه
√    

  التأكد من صفة مقدم الطلب.5
ً
    √ الكترونيا

    √ ةادخال رقم القضية و السن.6

    √ تحرير الطلب وتقديم الخدمة.7

    √ .ارفاق األوراق 8



 

    √ دفع الرسوم املحددة.9

 للعضو املختص من قبل موظف اسناد .10
ً
الطلب الكترونيا

 الخدمة العتماد الطلب
√    

يسند الى الجهة  في حال قبول الطلب من العضو املختص.11

 املختصة
√    

    √ تنفيذ الطلب.12

  أو ات رقدي  الخدمة  نوات رقدي  الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30األيام االعتيادية: ي ف

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:
 دقيقة 15

 ا خرج الرئ س ي من الخدمة 

 حسب حالة القضية

 محدودية الخدمة

 ال توجد

  خدمات الطعون  با ة الخدمة

 الخدمات اياافية امللوفرة 

مصلى، سيارة خاصة للنقل، شاشة تلفزيون، جهاز سداد، جهاز الصراف اآللي، خدمة شحن الهواتف، ضيافة، خدمة انترنت، مواقف سيارات، 

 ركن للقراءة، كافتيريا، كراس ي متحركة ألصحاب الهمم وكبار املواطنين، مواقف ألصحاب الهمم، جهاز التصوير.

 روابط مفيدة

 رابط الخدمة االلكترونية  -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 االستفساراترابط  -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد
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