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 الرقمية: نظام النيابهلخدمات ا دائرة القضاء في أبوظبي

  من الوثيقة:الھدف 

  ألساسية التي تقدمھا دائرة القضاء إلىإلى توصيف الخدمات امستوى أداء الخدمة اتفاقية  ھدفت  

القياسية المتبعة لضمان وصول الخدمات لمستحقيھا بأسرع وقت ممكن وعلى أعلى درجة ريوالمعايمراجعيھا 

  واإلحترافية.من اإلتقان 

  ھذه الوثيقة على:تشمل 

  العنكبوتية     موقع الرسمي لھا على الشبكة الرقمية المقدمة من قبل دائرة القضاء عبر الالخدمات
 مخصص للھواتف المتحركة.التطبيق الرسمي للدائرة وال عبرأو (اإلنترنت)

  قيقھا في الخدمات الرقمية المقدمة.األساسية التي تھدف دائرة القضاء من تح المعايير 
  ة.العمل المتبعة في حالة وجود أي مشكلة متمثلة في توفير الخدمآلية 

  

  :هالنيابة العامخدمات 

النيابة ى الجزائية بينطوي عملھا على مباشرة الدعو إمارة أبوظبيبھي جزء من السلطة القضائية  هالنيابة العام

جمھور عبر المنافذ النيابة العامة عدد كبير من الخدمات للتقدم  ذلك،ولتحقيق  .عن المجتمع والتصرف فيھا

  الخاصة بھا.

، عام لحكومة أبوظبي ودائرة القضاء بالتوجه نحو تحويل الخدمات الحالية إلى خدمات رقمية التوجه الومع 

   .لخدمات دائرة القضاءمشروع التحول الرقمي  كانت خدمات النيابة العامة جزء أصيل من

تشمل الخدمات الرقمية للنيابة على عدد كبير من الخدمات الفرعية (طلبات) يمكن الرجوع إليھا في المرفق كما 

  .)1رقم (

  

  :الخدمات الرقمية للنيابة العامهستخدمي م

  لخدمة مكونات المجمتع المحلي سواء كانوا:المقدمة تحوي على طيف واسع من الخدمات التي تھدف الخدمات 

  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو المقيمين على أراضيھا أو الزوار.: من مواطنأفراد 
 :بمختلف تصنيفاتھا وأنواعھا. المؤسسات 
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 الرقمية: نظام النيابهلخدمات ا دائرة القضاء في أبوظبي

  المسؤوليات:

  المسؤولية  الجھة

  الخدمةطالبي 
صحيح من قائمة الخدمات المتوفرة وإرفاق كافة الطلب الاختيار 

  األوراق والمستندات المطلوبة.

ال يتجاوز الوقت المحدد نجاز الخدمات المقدمة خالل الوقت إعلى العمل   العامهالنيابة 
  كنلھا وبأحسن أسلوب مم

    

  

  ت:االخدمتوافرية 

ساعة على مدار األسبوع عبر الموقع الرسمي لدائرة  24في الخدمات الرقمية للنيابة العامة متوفره  لتسجيلا

  ة.ھواتف المحموللابالقضاء والتطبيق الخاص 

  الخاص بالخدمات الرقمية والتي تتم من قبل موظفي النيابه العامة يتم خالل ساعات العمل الرسمية. نفيذتال

  .8x5 :فإن توافرية الخدمات الرقمية للنيابة العامة تكون ليهعبناء 

    .أيام في األسبوع 5ساعات خالل  مانيةث 

  :على توفر الخدمهالقيود المحددة  األخذ بعين اإلعتبارمع 

 جدول العطالت الرسمية وعطالت نھاية األسبوع  
 فترات الصيانة المبرمجة  
 فترات الصيانة غير المبرمجة 

  

  ات:الخدمأداء ات يمستو

للنيابة بما فيھا الخدمات الرقمية  إلنجازمات البشرية والتقنية على توفير جميع المستلز جاھدة النيابه العامةعمل ت

  . لساعة عم 18خالل فترة ال تتجاوز  طلبات)ال( الفرعية الرقميةالخدمات 
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 الرقمية: نظام النيابهلخدمات ا دائرة القضاء في أبوظبي

  التصعيدات:

مستوى أداء الخدمة المتفق عليھا تعمل الجھات الخدمات المسجلة في نظام النيابة العامة خالل تنفيذ  نلضما

بأداء الخدمات ومن ثم تقوم بتنبيه منفذي الخدمات عبر المختصة في النيابة العامة على تصدير تقارير خاصة 

  البريد اإللكتروني على النحو التالي:

  
 في مستوى أداء الخدمة من الوقت المحددالمتجاوز الوقت نسبة 

           50%                      75%                       100%  

  :لتنبيهلالمستلمة الجھة 
المسؤول عن الموظف 

  التنفيذ
 القلم الخاصرئيس 

  بالطلب
   النيابهرئيس 

        
  

  الخدمات:مراقبة 

تم ذكره سابقا فإن الجھات المختصة في النيابة العامة والمتمثلة بمسؤولي الخدمات يعملون على تصدير كما 

بشكل في نظام النيابة العامة من مختلف المصادر (بما فيھا الخدمات الرقمية) تقارير تختص بالخدمات المسجلة 

مراجعة ثم ومن رعة اإلنجاز وجودته والتأكد من مطابقتھا للقيم المتفق عليھا. سدوري للوقوف المستمر على 

  ھذه الخدمات واآلليات المتعلقة بھا وإزالة أية معوقات تمنع من الوصول لألھداف المنشودة.

  يظھر عينة من التقارير المصدرة.) 2(رقم مرفق 

  

  الشكاوي:

  للجمھور من ضمنھا:عدة وسائل وطرق لتقديم الشكواي دائرة القضاء والنيابة العامة، تتيح 

 /اتصل بنااقتراحات / استفسارات والموجودة في الموقع الرسمي تحت خيار  شكاوي  
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 الرقمية: نظام النيابهلخدمات ا دائرة القضاء في أبوظبي

  المرفقات:

  األول: الخدمات الفرعية (الطلبات):المرفق 

 المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة  اسم الخدمة 

 طلب إذن فتح بالغ 

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

كفالة على ذمة قضية طلب استبدال 
 جزائية 

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 طلب استرحام 

 يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا أن  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

طلب استالم جواز سفر محجوز على 
 ذمة قضية جزائية 

 يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا أن  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل   -3

 وكالة رسمية في حالة عدم وجود صاحب الجواز شخصيا. -4

 صورة من التفويض إذا كان مقدم الطلب من الجھة التي يعمل بھا الكفيل  -5

طلب الغاء منع السفر الصادر في قضية 
 جزائية 

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 طلب الغاء وقف معامالت 

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 طلب تصريح زيارة مسجون 
 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2
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 الرقمية: نظام النيابهلخدمات ا دائرة القضاء في أبوظبي

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 طلب تظلم من قرار النيابة 

 يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا أن  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 طلب تكفيل متھم محبوس 

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 طلب شھادة بإلغاء االبعاد

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 طلب شھادة بأن لديه مھلة للسداد

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 ة العدل صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزار -3

طلب شھادة لمن يھمه األمر في قضية 
 جزائية 

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 اسم الجھة التي يرغب في تقديم الشھادة اليھا  -4

 طلب فك حجز وسيلة نقل 

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 صورة من ملكية المركبة  -4

 صورة من التفويض بإلغاء التعميم لمندوبي الجھة المالكة للمركبة  -5

 طلب كشف قضايا المتھم 

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 طلب كف بحث مؤقت 

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

–طلب مقابلة عضو النيابة العامة 
 السجناء 

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2
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 الرقمية: نظام النيابهلخدمات ا دائرة القضاء في أبوظبي

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 طلب مخاطبة جھة 

 طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا أن يكون مقدم الطلب  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 طلب ضم ملف القضايا 

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 طلب ندب خبير 

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 طلب شھادة براءة ذمة للطرف 

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 طلب أمر قبض دولي

 أن يكون مقدم الطلب طرفا بالقضية أو شخص له وكالة عن أحد أطرافھا  -1

 صورة من جواز السفر والھوية  -2

 صورة من بطاقة المندوب لمكاتب المحاماة صادرة من وزارة العدل  -3

 صورة من الحكم الصادر لمدة سنة او اكثر -4

 صوره من الوكالة ان كان مقدم الطلب عن الجھة الشاكية  -5

  

  

  

  

  

  

  



ة: نظام النيابه  الرقميةخدمات 

  

لخا

ة بمراقبة الخدمة:
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الخاصة صة ت من التقاررير الخاص

 ي أبوظبي

: عينات ي

ئرة القضاء في

لثانيارفق
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