
 
 خدمة صورة من ا�حكم–بطاقة �عر�ف خدمة 

 PP-CS-P-03:01.01 رمز ا�خدمة 

 طلب صورة من ا�حكم إسم ا�خدمة 

ع�� صورة ا�حكم من القضية تقديم طلب ل�حصول  تمكن املتعامل من  الك��ونية خدمة وصف ا�خدمة  

 فر�� رئي��ي هي�لة  ا�خدمة  

 إجرائي نوع ا�خدمة

 فئات املتعامل�ن املس��دفة             طبيعة ا�خدمة

 الجھات الحكومیة  ذات الصلة √ G2G      القطاع ا�ح�ومي 

 جمیع القطاعات الخاصة والشبھ الحكومیة ذات الصلة √ G2B       قطاع األعمال     

 المقیمین والزوار ذات الصلة - صحاب الھممأ -كبار المواطنین  - المواطنین √ G2C            األفراد            

    G2P         ا�جمهور            

 متطلبات تقديم ا�خدمة

 ع��ا
ً
 أن ي�ون أحد األطراف أو وكيال

 الوثائق املطلو�ة 

 بطاقة الهو�ة  أصل�� حاالت األطراف: 

 +صورة من الو�الةبطاقة الهو�ة أصل�� حالة الوكيل: 

 ا�خدمات الفرعية

 ال توجد

 الرسوم

 درهم 30رسم الطلب 

 غ�� مرتبطة √ مرتبطة  ارتباط ا�خدمة 

     ا�جهات الشر�كة 

 النماذج  املستعملة  ��  ا�خدمة 

 ال توجد

 خطوات ا�خدمة

 خطوات تقديم ا�خدمة
مركز سعادة 

 املتعامل�ن

ا�خدمات 

 االلك��ونية
 ا�خدمات الذكية

جهاز ا�خدمة 

 الذاتية

    √ وتأكد من صفتھ .استقبال املتعامل1

    √ .االستفسار عن نوع ا�خدمة2

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

 قاعة االنتظار إ��ا�خدمة املطلو�ة ومن ثم توج��ھ 
√    

) Q-MATC No االنتظار أرقام(. يقوم املوظف ��حب األرقام 4

 من ال��نامج واستقبال املتعامل وال��حيب فيھ
√    

5 
ً
    √ . التأكد من صفة مقدم الطلب الك��ونيا



 √ √ √ √ تحر�ر الطلب وتقديم ا�خدمة. 6
 √ √ √ √ دفع الرسوم ا�حددة. 7
 للعضو ا�ختص من قبل موظف . 8

ً
اسناد الطلب الك��ونيا

 ا�خدمة العتماد الطلب
√    

�� حال قبول الطلب من العضو ا�ختص �سند الطلب من . 9

 موظف ا�خدمة للقسم ا�ختصقبل 
√ 

 
  

    √ تنفيذ الطلب. 10

 √ √ √ √ استالم ا�خدمة. 11
 مدة إنجاز ا�خدمة أوقات تقديم ا�خدمة قنوات تقديم ا�خدمة

 مركز سعادة املتعامل�ن
 م 9:30 –ص  7:30�� األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   �� رمضان:

 دقيقة 15

 ل�خدمة الذاتيةمركز السعادة 
 م 9:30 –ص  7:30�� األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   �� رمضان:

 7\24 ياإللك��و�املوقع 

 7\24 البوابة االلك��ونية �ح�ومة راس ا�خيمة

 جهاز ا�خدمة الذاتية
 م 9:30 –ص  7:30�� األيام االعتيادية: 

 م 6:00 –ص  8:00   �� رمضان:

 Mrak 24\7تطبيق ا�ح�ومة الذ�ي 

 ا�خرج الرئي��ي من ا�خدمة 

  املوافقةعرض الطلب ع�� العضو ا�ختص مع اخطار املتعامل بالرفض أو  -

 املوافقةحصول مقدم الطلب ع�� صورة من ا�حكم  �� حال  -

 محدودية ا�خدمة

 �عد صدور ا�حكم

  خدمات التصو�ر باقة ا�خدمة

 ا�خدمات اإلضافية املتوفرة 

جهاز سداد، جهاز الصراف اآل��، خدمة �حن الهواتف، ضيافة، خدمة ان��نت، مواقف سيارات، مص��، سيارة خاصة للنقل، شاشة    

 تلفز�ون، ركن للقراءة، �افت��يا، كرا��ي متحركة أل�حاب الهمم وكبار املواطن�ن، مواقف أل�حاب الهمم، جهاز التصو�ر.

ابط مفيدة  رو

 رابط ا�خدمة االلك��ونية -

 رابط ا�خدمة الذكية -

 رابط دليل ا�خدمات -

 االق��احاترابط  -

 رابط الش�اوى  -

 رابط االستفسارات -

 رابط القوان�ن والتشريعات -

 مالحظات 

 ال توجد

http://www.rakpp.rak.ae/ar/pages/servicecatalog.aspx
http://www.rakpp.rak.ae/ar/pages/feedback.aspx
http://www.rakpp.rak.ae/ar/Pages/complaint.aspx
http://www.rakpp.rak.ae/ar/pages/Enquiry.aspx
http://www.rakpp.rak.ae/ar/pages/laws.aspx


 


