
 

 انشاء عريضةخدمة  –بطاقة تعريف الخدمة 

 PP-CS-JG-05:02  رمز الخدمة

 خدمة انشاء العريضة إسم الخدمة 

 خدمة تتيح إمكانية تقديم املتعاملين لبالغاتهم وشكواهم للعرض على دائرة النيابة العامة. وصف الخدمة

 رئيسية هيكلة  الخدمة  

 إجرائي نوع الخدمة

 فئات املتعاملين املستهدفة             طبيعة الخدمة

   G2G      القطاع الحكومي  

 القطاع الخاص ، شبه حكومي ، الجميع بدون تحديد √ G2B      قطاع األعمال     

 موطنين )كبار املوطنين +اصحاب الهمم(، مقيمين ، زوار ،... √ G2C        األفراد            

    G2P     الجمهور             

 متطلبات تقديم الخدمة

 عنها
ً
 أن يكون الطرف الشاكي أو وكيال

 الوثائق املطلوبة 

 نص العريضه موقع عليه و يرفق مع الطلب اإللكتروني + عند زيارة مركز سعادة املتعاملين 

 في حاالت األطراف: صورة من بطاقة الهوية 

 عن صاحب الرخصةشكوى  بطاقة الهوية + صورة من الرخصة التجارية في حال تقديمفي حالة الوكيل: صورة من الوكالة + صورة من 

 الخدمات الفرعية

 ال يوجد  

 الرسوم

 درهم  20رسم الطلب 

 غير مرتبطة  مرتبطة √ ارتباط الخدمة 

   القيادة العامة لشرطة راس الخيمة  الجهات الشريكة 

 النماذج  املستعملة  في  الخدمة 

 ال يوجد

 خطوات الخدمة

 خطوات تقديم الخدمة
مركز سعادة 

 املتعاملين
 جهاز الخدمة الذاتية الخدمات االلكترونية

 √ استقبال املتعامل والتأكد من صفته.1
  

 √ الخدمة نوع عن االستفسار.2
  



 

 إلى توجيهه ثم للمتعامل.( Q-MATC  No) االنتظار رقم إعطاء.3

 االنتظار قاعة
√ 

  

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

 فيه والترحيب املتعامل واستقبال البرنامج من
√ 

  

 √ الطلب. مقدم صفة من التأكد.5
  

 √ استالم الطلب والتأكد من صحته.6
  

 √ √ √ انشاء خدمة العريضة.7

 √ √ √ املحددة الرسوم دفع.8

  الطلب اسناد.9
ً
من قبل موظف  املختص للعضو الكترونيا

 الطلب الخدمة العتماد
√ 

  

االحتفاظ بالطلب  يتم-الطلب حفظ-ي حال كان القرار ف.10

 واعطاءه للمتعامل.
√ 

 
 

حالة( تنفيذ فتح بالغ أو اثبات ) قراراملوافقة وإعطاء في حال .11

 الخدمة وارسالها ملركز الشرطة املختص
√ 

 
 

 مدة انجاز الخدمة تقديم الخدمةأوقات  قنوات تقديم الخدمة

 مركز سعادة املتعاملين
 م 9:30 –ص  7:30فاأليام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 أيام عمل 3

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

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 ياإللكتروناملوقع 
 ساعة 24االعتيادية: في األيام 

 ساعة 24في رمضان: 

البوابة االلكترونية لحكومة 

 راس الخيمة

 ساعة 24في األيام االعتيادية: 

 ساعة 24في رمضان: 

 جهاز الخدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30فاأليام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   في رمضان:

 املخرج الرئيس ي من الخدمة 

 اخطار املتعامل بالرفض أو املوافقة  -

 محدودية الخدمة

 اليوجد

  الخدمات القضائية العامة باقة الخدمة



 

 الخدمات اإلضافية املتوفرة 

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

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

ابط مفيدة  رو

 رابط الخدمة االلكترونية -

 رابط الخدمة الذكية -

 رابط دليل الخدمات -

 رابط االقتراحات -

 رابط الشكاوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوانين والتشريعات -

 مالحظات 

 اختيار مركز الشرطة املختص لفتح العريضة -

 في حال املوافقة مراجعة مركز الشرطة بعد يوم عمل من املوافقة. -

 مؤشرات أداء الخدمة

 انشاء العريضةلخدمة التحول الذكي نسبة  -

  انشاء العريضةلخدمة نسبة التحول االلكتروني  -

 الذكية انشاء العريضةخدمة نسبة استخدام  -

 االلكترونية انشاء العريضةخدمة نسبة استخدام  -

 ضمن الوقت األقص ى انشاء العريضةخدمة نسبة استكمال معامالت  -

  انشاء العريضةنسبة األخطاء في تقديم خدمة  -

 انشاء العريضةخدمة معدل وقت انجاز  -

  انشاء العريضةخدمة معدل سعادة املتعاملين عن  -

 ت االقص ىاملنجزة ضمن الوق انشاء العريضةخدمة عدد معامالت  -
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