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املقدمة

تأسســت الشــؤون املاليــة يف حكومــة جعمــان بموجــب املرســوم ألامــري رقــم )8( لســنة 2002، 

ويف سنة 2010 تم إعادة تنظيمها لتكون دائرة الشؤون املالية وإلادارية بموجب املرسوم ألامري 

رقم )4( لسنة 2010، ويف سنة 2012 أعيد تنظيمها لتكون دائرة املالية بموجب املرسوم ألامري 

رقم )15( لسنة 2012، وتقوم دائرة املالية بتقديم خدمات مالية متمزية تساهم يف تحقيق تنمية 

مســتدامة إلمــارة جعمــان وتعزيــز تنافســية الدولــة. وتعمــل الدائــرة عــى تحقيــق ذلــك مــن خــال 

إلارشاف عــى جميــع الشــؤون املاليــة حلكومــة إلامــارة، عــر وضــع املوازنــة الســنوية العامــة حلكومــة 

جعمــان وتنفيذهــا بالتعــاون مــع جميــع اجلهــات احلكوميــة احملليــة، وإصــدار احلســابات اخلتاميــة، 

وإلارشاف عــى إلايــرادات العامــة. كمــا تقــوم دائــرة املاليــة بــاإلرشاف عــى تحديــث املــوارد احلكوميــة 

واعتمادها وسبل تطويرها، بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية، وإعـداد مرشوعات القوانني 

واملراســيم احملليــة املتعلقــة بالشــؤون املاليــة وتقديــم الاستشــارات والدعــم الفــي للدوائــر احلكوميــة 

يف مجــاالت تطبيقــات النظــام املــايل املوحــد حلكومــة إلامــارة.

نبذة عن دليل اخلدمات: 

 الســراتيجية اخلدمــات اخلاصــة بدائــرة الناليــة بجعمــان ، والــي تنبثــق 
ً
يمثــل هــذا الدليــل تجســيدا

مــن الســي الدائــم لضمــان ثقــة املتعاملــني يف بيئــة يســودها الابتــكار، فقــد تــم تطويــر هــذا الدليــل 

 عــن خدمــات الدائــرة عــر 
ً
 شــاما

ً
لضمــان تقديــم مســتوى ســباق مــن اخلدمــات وليكــون مرجعــا

قنواهتــا الرقميــة و املتنوعــة. 
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الهدف من الدليل : 

توعيــة املتعاملــني لخلدمــات املقدمــة مــن الدائــرة، هبــدف تلبيــة  	

إحتياجاهتــم ومتطلباهتــم احلاليــة واملســتقبلية. 

تســهيل تجربــة املتعاملــني مــن خــال توفــر معلومــات شــاملة  	

الدائــرة.  خدمــات  جلميــع 

 

أهمية الدليل: 

تتمحور اهمية الدليل ، و  الغرض من إعدادة من خالل التايل: 

وصــف  	 خــال  مــن  للمتعاملــني  املقدمــة  اخلدمــات  تعريــف 

اخلدمــات و توضيــح متطلبــات تأميهنــا ، و املعلومــات ألاخــرى 

العاقــة. ذات 

تعريف فئات املتعاملني و اخلدمات املقدمة لكل فئة.  	

توضيح رحلة املتعامل بالدائرة، و قنوات تقديم اخلدمة.  	

هبــدف  	 بالدائــرة؛  التنظيميــة  الوحــدات  بــني  التناغــم  تعزيــز 

املتنوعــة.  فئاهتــم  بمختلــف  املتعاملــني  مــع  العاقــة  تقويــة 

مجال تطبيق الدليل :

يشــمل هــذا الدليــل جميــع اخلدمــات الــي يتــم تقدهيــا مــن قبــل الدائــرة 

مصنفــة ً وفــق نوعيــة اخلدمــة املقدمــة، وآلاليــة املتبعــة لتقديــم اخلدمــة 

لتصنيــف  العاملــي  النجــوم  نظــام  متطلبــات  مــع  باملوائمــة  دائــم،  بشــكل 

اخلدمــات. 
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املفاهيم 
واملصطحلات

الدائــــــــــــــــرة

اخلدمة

املتعاملني

جودة اخلدمات

تحسني اخلدمات

دائرة املالية بجعمان.

يه نتائــج القيــام بعمليــٍة مــا تتطابــق مــع متطلبــات محــددة / مجموعــة العمليــات املنفــذة 

مــن قبــل الدائــرة والــي تحقــق إحتياجــات املتعاملــني احلاليــة واملســتقبلية.

نتائــج  مــن  ويســتفيد  اخلدمــة  يتلــى  مــن  جميــع   ) جهــات  جهة/عــدة  أو  )الفرد/ألافــراد 

مــا. بعمليــٍة  القيــام 

يه تلبيــة إحتياجــات وتوقعــات املتعاملــني، و تقديــم القيمــة مــن اخلدمــة بفعاليــة و كفــاءة 

عاليــة وفــق املواصفــات احملليــة و العامليــة. 

يه ألانشطة املراد القيام هبا لزيادة القدرة عى إنجاز املتطلبات بجودة ورسعة أكر .

5



محدودية اخلدمة

خدمة رئيسية

خدمة تكميلية

مالك اخلدمة

تجربة املتعامل

خدمة فرعية

يقصــد هبــا الفئــة الــي تمتلــك الاهليــة او الصاحيــة للتقديــم عــى هــذه اخلدمــة، فقــد تكــون اخلدمــة متاحــة لجلميــع او مخصصــة لفئــة 

معينــة. و قــد يتــم احلصــول عــى اخلدمــة وفــق محــددات معينــة لــكل خدمــة مــن تاريــــخ الانهتــاء .. و غرهــا.

يه اخلدمــة الــي تنــدرج ضمــن اخلدمــة الرئيســية ، و لكهنــا تخــدم فئــة محــددة مــن املتعاملــني او تقــدم إمتيــازات مختلفــة، ويتــم طلهبــا 

بشــكل رصيــــح أو ضمــي او اســتبايق. 

ويه اخلدمة الي تخدم رشيحة كبرة من املتعاملني و لها إمتيازات خاصة او كبرة ملعظم رشائح املتعاملني. 

يه اخلدمة الي تسهم يف دعم ومساندة اخلدمة الرئيسية او الفرعية ، كالتجديد و إلالغاء و التعديل.

هو املسؤول عن إدارة وتخطيط وتحسني اخلدمات للمتعاملني و تقديمها ضمن نطاق عمل الدائرة.

جميع نقاط تواصل املتعامل مع الدائرة )مراحل تقديم اخلدمة من بدااية الطلب وحىت تليق اخلدمة(.
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تطوير السياسات والترشيعات ونقل املعرفة املالية

استدامة العمليات وألاداء املؤسيس

إسرتاتيجية 
دائرة املالية 

بجعمان

اخلارطة
 الاسرتاتيجية

ألاهداف الاسرتاتيجية الرئيسية

ألاهداف الاسرتاتيجية املساندة

إسعاد املعنييني

استدامة املوارد املالية احلكومية

تنمية وتطوير رأس املال البرشي

رفع كفاءة التخطيط املايل وإدارة املوازنة العامة

تطوير وإدارة املوارد املالية بكفاءة وفاعلية

رفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل املالية احلكومية

تطوير قدرات تكنولوجيا املعلومات
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تجربة 
املتعامل 

1

2

3

4

مرحلــة احلصــول عــى املعلومــات: يقــوم املتعامــل بالتعــرف عــى خدمــات الدائــرة 

عــر قنــوات إلاتصــال املتنوعــة، مهنــا: املوقــع إلالكــروين، مركــز إلاتصــال، و وســائل 

التواصــل إلاجتمــايع.. و غرهــا. 

مرحلــة تقديــم طلــب اخلدمــة: يقــوم املتعامــل بالتقديــم يف طلــب إلاســتفادة مــن 

توفــره  مــع   ، املتوفــرة  الباقــات  وفــق  مهنــا  مجموعــة  او  املقدمــة  اخلدمــات  أحــد 

اخلدمــة.  لتأمــني  املتطلبــات  مــن  جملموعــة 

مرحلــة التواصــل خــالل فــرتة ســر إلاجــراءات: يتــم مــن خــال هــذه املرحلــة العمــل 

عــى معاجلــة اخلدمــة و إنجازهــا مــن قبــل موظــي الصفــوف اخللفيــة لخلدمــة ، 

و افــادة املتعامــل عــى تقــدم الطلــب ، و يتــم التواصــل معــه وفــق إجــراءات العمــل 

لــكل خدمــة. 

مرحلة إتمام اخلدمة: حيث تعتر املرحلة ألاخرة الي يمر هبا املتعامل لحلصول 

يتــم  و  اخلدمــة،  إنجــاز  مــن  باإلنهتــاء  املتعامــل  إشــعار  يتــم  حيــث  اخلدمــة،  عــى 

تســليمه لخلدمــة عــر مجموعــة مــن القنــوات املعتمــدة ، مثــل املوقــع إلالكــروين او 

احلضــور الخشــي ملركــز اخلدمــة. 

مراحل تجربة املتعامل وفق اربعة مراحل رئيسية ، و يه كالتايل: 
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تصنيف اخلدمات

نوعية اخلدمات

يتم تصنيف اخلدمات بالدائرة إىل ثاثة أصناف: 

 لنوعيهتا إىل عدة أنواع: 
ً
يتم تصنيف اخلدمات املقدمة بالدائرة وفقا

خدمات تكميلية. خدمات فرعية. خدمات رئيسية.

123

يه اخلدمات املرتبطة بنقل املعلومات 

من الدائرة إىل اجلهة املستفيدة، 

ويكون إما بمبادرة من الدائرة 

كاحلمات، أو الرد عى استفسار 

متعامل.

يه اخلدمات الي تليب احتياجات 

املتعاملني وتتضمن عملية او اجراء او 

مجموعة من العمليات او إلاجراءات 

التشغيلية.

اخلدمات إلاجرائيةاخلدمات املعلوماتية
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	 12 طلب تجسيل مورد 

	 14 طلب تجديد تجسيل مورد 

	 16 طلب انشاء محفظة جعمان 

	 18 طلب حشن محفظة جعمان 

	 20 طلب إضافة مستخدم عى أنظمة الدائرة  

	 22 طلب صاحية )إضافة /حذف/تعديل( عى أنظمة الدائرة  

	 24 طلب إضافة وتفعيل حساب جديد يف جشرة احلسابات احلكومية 

	 26 تعريف تصنيف جديد يف نظام إدارة ألاصول الذيك 

	 28 تعريف موقع جديد يف نظام إدارة ألاصول الذيك 

	 30 طلب فتح فرة مالية سابقة 

	 32 طلب الدعم في لإلجراءات والعمليات املالية 

	 34 طلب الدعم التقي لنظام موارد 

	 36 طلب احلصول عى استشارة مالية قانونية متعلقة بالنظام املايل املوحد حلكومة جعمان 

احملـــــــتويات
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	 38 طلب إضافة / تعديل توقيع مرصيف 

	 40 طلب إغاق احلسابات املرصفية لجلهات احلكومية 

	 42 طلب إلغاء توقيع مرصيف 

	 44 طلب فتح احلسابات املرصفية 

	 46 طلب التدريب املايل. 

	 48 طلب الرد عى الاستفسارات املتعلقة باملوازنة  

	 50 طلب التعديل عى املوازنة  

	 52 طلب دراسة ألاثر املايل  

	 54 طلب انضمام ملنصة سداد جعمان 

	 56 طلب إضافة أو حذف مستخدم ملنصة سداد جعمان 

	 58 طلب أجهزة أكشاك ذكية لحشن محفظة جعمان 

	 60 طلب أجهزة تحصيل إلكرونية 

	 62 طلب تقارير مالية يف منصة سداد جعمان 

	 64 طلب الدعم التقي ملنصة سداد جعمان 
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

1

010305

0204

إخطار املورد بالريد الالكروين 

باملوافقة أو برفض طلب 

التجسيل.

إدراج الوثائق املطلوبة )فقط املوردين 

املجسلني من خارج إلامارة(.
قبول ألاحكام والرشوط.

تقديم بيانات املورد الرئيسية 

عى منصة توريد.

طلب تجسيل مورد

التجسيل من خال املوقع 

الالكروين اخلاص بدائرة املالية 

حكومة جعمان .

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب تجسيل مورد.
تجسيل املوردين بغرض الترصيــح 

لهم للتعامل مع اجلهات احلكومية يف 

حكومة جعمان )من خال الاشراك 

باملناقصات والتوريدات وتقديم 

اخلدمات(.

هيكل اخلدمة: رئيسية.

نوع اخلدمة: إجرائية.

صورة من الرخصة التجارية سارية 

املفعول ) فقط املوردين املجسلني 

من خارج إلامارة (.
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

ت
وا

ط
خل

احلصول عىل معلومات اخلدمةا

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

تجربة إتمام اخلدمة

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

طلب تجسيل مورد .

عدم ويع بعض املتعاملني من استخدام النظام إلالكروين بالدائرة.

احلصول عى صاحية الدخول بالنظام، واحلصول عى اشعارات..  	 
)باملناقصات وأوامر الرشاء(.

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية:

مواقــع   -  80070 الاتصــال:  مركــز   -  https://ajmandof.ae إلالكــروين:  املوقــع 

 suppliersupport@ajmandof.ae التواصــل الاجتمــايع. - الريــد إلالكــروين املوحــد

- دليــل خدمــات الدائــرة عــر املوقــع إلالكــروين. - منصــة تجسيــل املورديــن »توريــد« 

.Tawreed.ajmandof.ae املاليــة جعمــان  بدائــرة 

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

املوردين - اجلهات حكومية

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

---------------

100 درهم

*مجانا للرشكات الصغرة واملتوسطة )تعزيز (

مايه رسوم اخلدمة؟	 

ما يه الوثائق املطلوبة؟	 

3 دقائق ملوردين أحصاب الرخص الصادرة 	 

من إمارة جعمان.

يوم عمل ألحصاب الرخص الصادرة من 	 

إلامارات ألاخرى.

قنوات تقديم اخلدمة 

املوقع إلالكروين لدائرة املالية جعمان.	 

محدودية اخلدمة 
أنواع املوردين الذي يحق لهم التجسيل لدى حكومة جعمان:

املــورد احملــي: الــرشكات املتواجــدة يف دولــة الامــارات العربيــة املتحــدة وتقــدم املنتجــات و/	 

أو اخلدمــات يف الدولــة.

مورد املنطقة احلرة: الرشكات املتواجدة يف إحدى املناطق احلرة داخل الدولة.	 

املنشــآت الصغــرة واملتوســطة: يه املنشــآت الصغــرة واملتوســطة وفــق التصنيــف املعتمــد 	 

مــن قبــل وزارة الاقتصــاد.

أن يقر عى الرشوط وألاحكام.	 

يجوز لدائرة املالية وفق تقديراهتا ومعايرها الداخلية رفض قبول طلب تجسيل أي مورد 

او إلغاء تجسيله

التجسيــل مــن خــال املوقــع الالكــروين اخلــاص بدائــرة املاليــة حكومــة جعمــان. 	 

 https://ajmandof.ae

قبول ألاحكام والرشوط.	 

تقديم بيانات املورد الرئيسية عى منصة توريد.	 

 إدراج الوثائق املطلوبة فقط للموردين املجسلني خارج إلامارة.	 

إخطار املورد بالريد الالكروين باملوافقة أو برفض طلب التجسيل.	 

استام املتعامل اشعارات لطلب بعض املرفقات وتقديم معلومات إضافية.	 

استام املتعامل إلشعار التفعيل والاعتماد.	 

استام املتعامل إلشعار يحتوى عى بيانات الدخول عى النظام ورسالة ترحيب.	 
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

0103

0204
إخطار املورد بالريد الالكروين باملوافقة 

أو برفض طلب التجديد.

إدراج الوثائق املطلوبة )رخصة 

تجارية سارية( فقط للموردين 

املجسلني خارج إلامارة.

الانتقال اىل تجديد تجسيل.

تجسيل الدخول من خال املوقع الالكروين 

 اخلاص بدائرة املالية حكومة جعمان.

https://ajmandof.ae 

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب تجديد  تجسيل مورد.
تجديد تجسيل املوردين بغرض 

الترصيــح لهم للتعامل مع اجلهات 

احلكومية يف حكومة جعمان 

)من خال الاشراك باملناقصات 

والتوريدات وتقديم اخلدمات(.

هيكل اخلدمة: فرعية. 

نوع اخلدمة:  تكميلية.

صورة من الرخصة 

التجارية سارية املفعول. 

فقط للموردين املجسلني 

خارج إلامارة.

2طلب تجديد تجسيل مورد
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ت
وا

ط
خل

احلصول عىل معلومات اخلدمةا

توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

مراحل تجربة املتعامل

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

تقديم طلب اخلدمة

عدم ويع بعض املتعاملني من استخدام النظام إلالكروين بالدائرة.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

احلصول عى صاحية تقديم عروض ألاسعار والتوريد.	 

تجربة إتمام اخلدمة

استام املتعامل اشعارات لطلب بعض املرفقات وتقديم معلومات إضافية.	 

استام املتعامل إلشعار تفعيل واعتماد التجديد.	 

طلب تجديد تجسيل مورد .

اسم اخلدمة/ الطلب

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

3 دقائــق - ملورديــن أحصــاب الرخــص الصــادرة 	 

مــن إمــارة جعمــان.

مــن 	  الصــادرة  الرخــص  ألحصــاب  عمــل  يــوم 

ألاخــرى. إلامــارات 

جهات حكومية - الرشكات

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

------------------

ال يوجد

مايه رسوم اخلدمة؟	 

ما يه الوثائق املطلوبة؟	 

قنوات تقديم اخلدمة 

املوقع إلالكروين لدائرة املالية جعمان.	 

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

يجب ان يكون املورد مجسل بمنصة املوردين لدى دائرة املالية حكومة جعمان.	 

يجب توافر أسم مستخدم وكلمة مرور خاص باملورد.	 

طلب تجسيل مورد

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية:

مواقــع   -  80070 الاتصــال:  مركــز   -  https://ajmandof.ae إلالكــروين:  املوقــع 

 suppliersupport@ajmandof.ae التواصــل الاجتمــايع. - الريــد إلالكــروين املوحــد

- دليــل خدمــات الدائــرة عــر املوقــع إلالكــروين. - منصــة تجسيــل املورديــن »توريــد« 

.Tawreed.ajmandof.ae املاليــة جعمــان  بدائــرة 

تجسيــل الدخــول مــن خــال املوقــع الالكــروين اخلــاص بدائــرة املاليــة حكومــة 	 

 https://ajmandof.ae جعمــان. 

الانتقال اىل تجديد تجسيل 	 

املجسلــني 	  للمورديــن  فقــط   « ســارية  تجاريــة  »رخصــة  املطلوبــة  الوثائــق  إدراج 

إلامــارة. خــارج 

 إخطار املورد بالريد الالكروين باملوافقة أو برفض طلب التجديد.	 
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بطاقة وصف اخلدمة:

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب انشاء محفظة جعمان.
تقديم طلب انشاء محفظة 

املتعامل.
هيكل اخلدمة: رئييس. 

نوع اخلدمة: إجرائية .

انشاء حساب يف الهوية 

الرقمية.

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

طلب انشاء محفظة جعمان3

0204

03 01

ارسال اشعار بإنشاء محفظة.

اختيار طلب انشاء محفظة.

تجسيل الدخول بالهوية 

الرقمية.

التطبيق الذيك .

16



توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

تجربة إتمام اخلدمة

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

طلب انشاء محفظة جعمان.

التطبيق الذيك.	 

اشعارات حالة الطلب.	 

ارسال اشعار بإتمام العملية.	 

ال يوجد.

ت
وا

ط
خل

ا

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

قنوات تقديم اخلدمة 

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

خال أسبوعني من تقديم الطلب.

املتعاملني. 

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

--------------------

ال يوجد.

هل يوجد إجراءات للتجسيل غر 	 
الهوية الرقمية.

الهوية الوطنية.	 

التطبيق الذيك .	 

املوقع الالكروين.	 

ال يوجد
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

0204

0103

اختيار طلب حشن محفظة.

ادخال كلمة الرس.

ادخال املستخدم

الدخول اىل التطبيق الذيك.

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب حشن محفظة جعمان.
توفر خدمة تعبئة محفظة 

جعمان عر القنوات الرقمية 

والذكية ومراكز اخلدمة.

هيكل اخلدمة: فرعية.

نوع اخلدمة: إجرائية.

ال يوجد.

طلب حشن محفظة جعمان4
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

ت
وا

ط
خل

ا

ال يوجد.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

ارسال اشعار بعد الانهتاء من اخلدمة عر الرسائل النصية.	 

تجربة إتمام اخلدمة

صفحة التواصل مع املتعاملني من خال التطبيق الذيك.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

التطبيق الذيك.	 

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

املوقع الالكروين. 	 

طلب تعبئة محفظة جعمان.

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

5 دقائق

أفراد.

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

-----------------

ال يوجد.

هل يوجد طرق أخرى للحشن؟	 

محدودية اخلدمة 

قنوات تقديم اخلدمة 

التطبيق الذيك.	 

املتعاملني الذين لدهيم هوية وطنية.	 

طلب انشاء محفظة.

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

مراجعة الطلب والتدقيق وإذا تمت املوافقة 

عى الطلب سيتم إباغ مقدم الطلب عر الريد 

الالكروين وإرسال بيانات الدخول للموظف

0204

03 01

امأل النموذج واضغط عى ارسال ، ستصلك 

رسالة إشعار بإنشاء الطلب عر الريد الالكروين 

وسيتم إرسال الطلب للمراجعة وإلاعتماد.

انتقل اىل شاشة طلب جديد 

)إضافة – حذف (.

تجسيل الدخول يف نظام من 

قبل املسؤول املايل ألاول.

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب إضافة مستخدم عى 

أنظمة الدائرة .

تتيح هذه اخلدمة إضافة مستخدم 

عى تطبيقات املالية، تطبيقات 

املشريات، تطبيقات الرواتب، 

ذكاء ألاعمال ، نظام إدارة  ألاصول 

الذيك أو ألانظمة املالية ألاخرى.

هيكل اخلدمة: رئيسية.

نوع اخلدمة: إجرائية.

الرقم الوظيي.

5طلب إضافة مستخدم عىل أنظمة الدائرة 
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

ت
وا

ط
خل

ا

عدم وجود رقم وظيي للمستخدم.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

يتم إباغ مقدم الطلب عن طريق الريد إلالكروين.	 

يتم ارسال رابط استبيان السعادة ملقدم الطلب.	 

تجربة إتمام اخلدمة

رسالة إشعار بإنشاء الطلب عر الريد إلالكروين.	 

يف حالة املوافقة: سيتم إرسال بريد إلكروين باملوافقة ورابط استبيان 	 

السعادة.

يف حالــة رفــض الطلــب  ســيتم إبــاغ مقــدم الطلــب عــن أســباب الرفــض 	 

عــر الريــد إلالكــروين .

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر نظام الدعم الفي.	 

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

نظام الدعم الفي.	 

طلب إضافة مستخدم عى أنظمة الدائرة.

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

يومني.

اجلهات احلكومية بإمارة جعمان فقط.

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

----------------

ال توجد رسوم.

هل باإلمكان إنشاء حساب مؤقت؟

قنوات تقديم اخلدمة 

نظام الدعم الفي.	 

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

الرقم الوظيي للمستخدم.	 

ال يتطلب.
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بطاقة وصف اخلدمة:

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب صاحية )إضافة /حذف/

تعديل( عى أنظمة الدائرة.

تتيح هذه اخلدمة إضافة 

صاحية عى أنظمة الدائرة.
هيكل اخلدمة: تكميلية.

نوع اخلدمة: إجرائية.

حساب املستخدم عى 

ألانظمة احلالية.

طلب صالحية )إضافة /حذف/تعديل( عىل أنظمة الدائرة 6

0103

02

04خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 
مراجعة الطلب و التدقيق عليه و إذا تمت املوافقة 

عى الطلب سيتم إباغ مقدم الطلب عر الريد 

إلالكروين وإرسال رابط استبيان السعادة بمجرد 

معاجلة الطلب و يف حالة رفض الطلب  سيتم إباغ 

مقدم الطلب عن أسباب الرفض.

امأل النموذج واضغط عى إرسال ستصلك 

رسالة إشعار بإنشاء الطلب عر الريد 

إلالكروين وسيتم إرسال الطلب إىل الفريق 

اخملتص للمراجعة والاعتماد.

انتقل إىل شاشة طلب الصاحية 

)إضافة، حذف، تعديل(.

تجسيل الدخول يف نظام 

الدعم الفي.
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

ت
وا

ط
خل

ا

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

عدم املعرفة بالصاحيات.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

يتم إباغ مقدم الطلب عن طريق الريد إلالكروين.	 

يتم ارسال رابط استبيان السعادة ملقدم الطلب.	 

تجربة إتمام اخلدمة

رسالة إشعار بإنشاء الطلب عر الريد إلالكروين.	 

يف حالــة املوافقــة: ســيتم إرســال بريــد إلكــروين باملوافقــة والصاحيــة 	 

املعتمــدة ورابــط اســتبيان الســعادة.

يف حالــة رفــض الطلــب ســيتم إبــاغ مقــدم الطلــب عــن أســباب الرفــض 	 

عــر الريــد إلالكــروين.

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر نظام الدعم الفي.	 

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

نظام موارد.	 

البوابة الداخلية.	 

طلب صاحية )إضافة /حذف/تعديل( عى نظام الدعم الفي.

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

يومني عمل.

اجلهات احلكومية بإمارة جعمان فقط.

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

-----------------

ال توجد رسوم.

مايه الصاحيات املتاحة؟	 

قنوات تقديم اخلدمة 

من خال نظام الدعم الفي.	 

يجب عى املستخدم املراد تجسيله ، أن يكون له حساب عى أنظمة الدائرة.	 

طلب إضافة مستخدم عى أنظمة الدائرة.
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بطاقة وصف اخلدمة:

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب إضافة وتفعيل  حساب 

جديد يف جشرة احلسابات 

احلكومية.

يتقدم املتعامل ) جهة من اجلهات 

احلكومية ( اىل دائرة املالية بطلب لفتح 

فتح  حساب جديد عى ألاستاذ العام 

، ألغراض محاسبية تتعلق بطبيعة 

اجلهة ، ويتم دراسة الطلب من قبل 

فريق العمليات املالية بالدائرة.

هيكل اخلدمة: فرعية.

نوع اخلدمة: إجرائية.

ال يوجد.

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

طلب إضافة وتفعيل حساب جديد يف جشرة احلسابات احلكومية7

يف حالة رفض الطلب يف أي 

مرحلة، سيتم إباغ مقدم الطلب 

عن أسباب الرفض.

امأل النموذج واضغط عى »إرسال« ستصلك 

رسالة إشعار بإنشاء الطلب عر الريد إلالكروين 

وسيتم إرسال الطلب إل الفريق اخملتص 

للمراجعة والاعتماد.

انتقل إىلiOperations _## )واضغط عى رابط 

طلب إنشاء حساب جديد يف جشرة احلسابات 

احلكومية(.

إذا تمت املوافقة عى الطلب سيتم إباغ مقدم 

الطلب عر الريد إلالكروين، وإرسال رابط استبيان 

السعادة بمجرد معاجلة الطلب.

 تجسيل الدخول يف نظام.

http://erp.ajman.ae 

010305

0204
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

ت
وا

ط
خل

ا
عدم ويع بعض املتعاملني من استخدام النظام إلالكروين بالدائرة.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

يتم إباغ مقدم الطلب عن طريق الريد إلالكروين.	 

يتم ارسال رابط استبيان السعادة ملقدم الطلب.	 

تجربة إتمام اخلدمة

تحديث حالة الطلب عر الريد الالكروين.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر نظام موارد.	 

تقديم طلب اخلدمة

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

نظام موارد.	 

دليل خدمات الدائرة عر املوقع إلالكروين.	 

طلب إضافة وتفعيل  حساب جديد يف جشرة احلسابات احلكومية.

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

2 يوم عمل 

كافة اجلهات احلكومية.

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

----------------

ال يوجد.

ال يوجد.

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

قنوات تقديم اخلدمة 

نظام موارد.	 

يجب أن يكون الطلب من املسؤول املايل ألاول.	 

طلب إضافة مستخدم.
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

010305

يف حالة رفض الطلب يف أي 

مرحلة, سيتم اباغ مقدم 

الطلب عن أسباب الرفض.

04
اذا تمت املوافقة عى الطلب سيتم اباغ مقدم الطلب 

عر الريد الالكروين وارسال رابط استبيان السعادة 

بمجرد معاجلة الطلب.

امأل النموذج واضغط عى ارسال ستصلك رسالة اشعار 

بإنشاء الطلب عر الريد إلالكروين وسيتم ارسال 

الطلب اىل الفريق اخملتص للمراجعة والاعتماد.

02
انتقل اىل )iSupport_admin ##( واضغط عى رابط 

تعريف تصنيف جديد يف نظام ألاصول الذيك. 

 تجسيل الدخول عى نظام .

http://erp.ajman.ae 

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

تعريف تصنيف جديد يف نظام 

إدارة ألاصول الذيك.

تعريف تصنيف جديد يف نظام 

ألاصول الذيك.
هيكل اخلدمة:فرعية.

نوع اخلدمة: إجرائية.

ال يوجد.

8تعريف تصنيف جديد يف نظام إدارة ألاصول الذيك
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

ت
وا

ط
خل

ا

ان يكون التصنيف املطلوب بالفعل موجود بالنظام. 

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

إضافة التصنيف اجلديد عى نظام املوارد.	 

تجربة إتمام اخلدمة

اســتام املتعامــل للعــدد مــن إلاشــعارات عــر الريــد إلالكــروين بــكل مــا 	 

يســتجد عــى الطلــب املقــدم ســواء موافقــة او رفــض او اغــاق الطلــب.

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر  نظام موارد.	 

تقديم طلب اخلدمة

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

نظام املوارد.  	 

دليل خدمات الدائرة عر املوقع إلالكروين.  	 

تعريف تصنيف جديد يف نظام إدارة ألاصول الذيك.

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

5 أيام عمل 

اجلهات احلكومية بإمارة جعمان فقط.

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

---------------

ال توجد رسوم.

ال يوجد.

قنوات تقديم اخلدمة 
 نظام موارد.	 

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

يجب أن يكون الطلب من املسؤول املايل ألاول.	 

طلب مستخدم جديد.
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

تعريف موقع جديد يف نظام إدارة 

ألاصول الذيك.

تعريف موقع جديد يف نظام 

إدارة ألاصول الذيك.
هيكل اخلدمة:.  فرعية.

نوع اخلدمة: إجرائية.

ال يوجد.

9تعريف موقع جديد يف نظام إدارة ألاصول الذيك

010305

يف حالة رفض الطلب يف أي مرحلة, 

سيتم اباغ مقدم الطلب عن أسباب 

الرفض.

04 02
اذا تمت املوافقة عى الطلب سيتم اباغ مقدم 

الطلب عر الريد الالكروين وارسال رابط استبيان 

السعادة بمجرد معاجلة الطلب.

امأل النموذج واضغط عى ارسال ستصلك رسالة 

اشعار بإنشاء الطلب عر الريد إلالكروين وسيتم 

ارسال الطلب اىل الفريق اخملتص للمراجعة والاعتماد.

انتقل اىل )iSupport_admin ##( واضغط عى رابط 

تعريف تصنيف جديد يف نظام ألاصول الذيك. 

 تجسيل الدخول عى نظام.

http://erp.ajman.ae 
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

ت
وا

ط
خل

ا

-----------------

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

إضافة املوقع اجلديد عى نظام املوارد.	 

تجربة إتمام اخلدمة

اســتام املتعامــل للعــدد مــن إلاشــعارات عــر الريــد إلالكــروين بــكل مــا 	 

يســتجد عــى الطلــب املقــدم ســواء موافقــة او رفــض او اغــاق الطلــب.

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر  نظام الدعم الفي.	 

تقديم طلب اخلدمة

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

نظام املوارد.	 

دليل خدمات الدائرة عر املوقع إلالكروين.  	 

تعريف موقع جديد يف نظام إدارة ألاصول الذيك.

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

5 أيام عمل.

اجلهات احلكومية بإمارة جعمان فقط. 

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

----------------

ال توجد رسوم.

ال يوجد.

قنوات تقديم اخلدمة 

نظام الدعم الفي.	 

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

يجب أن يكون من املسؤول املايل ألاول.	 

مستخدم ألنظمة الدائرة.
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بطاقة وصف اخلدمة:

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب فتح فرة مالية سابقة.
يتقدم املتعامل ) جهة من اجلهات 

احلكومية ( اىل دائرة املالية بطلب 

لفتح فرة مالية سابقة ألغراض 

محاسبية ، ويتم دراسة الطلب من 

قبل فريق العمليات املالية بالدائرة.

هيكل اخلدمة: فرعية.

نوع اخلدمة: إجرائية .

ال يوجد.

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

طلب فتح فرتة مالية سابقة10

يف حالة رفض الطلب يف أي 

مرحلة، سيتم إباغ مقدم الطلب 

عن أسباب الرفض.

إذا تمت املوافقة عى الطلب سيتم إباغ مقدم 

الطلب عر الريد إلالكروين، وإرسال رابط 

استبيان السعادة بمجرد معاجلة الطلب.

امأل النموذج واضغط عى »إرسال« ستصلك رسالة 

إشعار بإنشاء الطلب عر الريد إلالكروين وسيتم 

إرسال الطلب إل الفريق اخملتص للمراجعة والاعتماد.

انتقل إىل iOperations _## )واضغط عى رابط 

طلب فتح فرة مالية سابقة(.

 تجسيل الدخول يف نظام.

http://erp.ajman.ae 

010305

0204
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

ت
وا

ط
خل

ا

عدم ويع بعض املتعاملني من استخدام نظام الدعم الفي.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

يتم إباغ مقدم الطلب عن طريق الريد إلالكروين.	 

يتم ارسال رابط استبيان السعادة ملقدم الطلب.	 

تجربة إتمام اخلدمة

تحديث حالة الطلب عر الريد الالكروين.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر نظام موارد.	 

تقديم طلب اخلدمة

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

نظام الدعم الفي.	 

طلب فتح فرة مالية سابقة.

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

2 يوم عمل .

كافة اجلهات احلكومية بإمارة جعمان.

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

---------------

ال يوجد .

ال يوجد .

قنوات تقديم اخلدمة 
نظام الدعم الفي.	 

يجب أن يكون الطلب من املسؤول املايل ألاول .	 

ال يتطلب
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بطاقة وصف اخلدمة:

وإرسال رابط استبيان السعادة 

بمجرد معاجلة الطلب.

إذا تمت املوافقة عى الطلب سيتم إباغ مقدم 

الطلب عر الريد إلالكروين.

يف حالة رفض الطلب يف أي مرحلة، سيتم 

إباغ مقدم الطلب عن أسباب الرفض.

امأل النموذج واضغط عى إرسال ستصلك رسالة إشعار 

بإنشاء الطلب عر الريد إلالكروين وسيتم إرسال 

الطلب إىل الفريق اخملتص للمراجعة والاعتماد.

)انتقل إىل(Ask Finance _  واضغط عى رابط 

)اسأل املالية(.

 تجسيل الدخول يف نظام .

http://erp.ajman.ae 

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب دعم في لإلجراءات 

والعمليات املالية.

يتقدم املتعامل )جهة من اجلهات 

احلكومية( اىل دائرة املالية دعم 

في لإلجراءات والعمليات املالية، 

ويتم دراسة الطلب من قبل فريق 

العمليات املالية بالدائرة.

هيكل اخلدمة: فريع.

نوع اخلدمة: إجرائية.

ال يوجد.

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

طلب الدعم فين لإلجراءات والعمليات املالية11

010305

020406
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

ت
وا

ط
خل

ا
عدم ويع بعض املتعاملني من استخدام النظام إلالكروين بالدائرة.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

يتم إباغ مقدم الطلب عن طريق الريد إلالكروين.	 

يتم ارسال رابط استبيان السعادة ملقدم الطلب.	 

تجربة إتمام اخلدمة

تحديث حالة الطلب عر الريد الالكروين.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر نظام موارد.	 

تقديم طلب اخلدمة

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

نظام موارد.	 

الريد الالكروين.	 

طلب دعم في لإلجراءات والعمليات املالية.

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

5 يوم عمل 

 كافة اجلهات احلكومية بإمارة جعمان.

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

------------

ال يوجد.

ال يوجد.

قنوات تقديم اخلدمة 

نظام موارد.	 

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

ال يوجد.	 

مستخدم ألنظمة الدائرة.
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب الدعم الفي لألنظمة املالية. 
طلب احلصول عى الدعم التقي 

ملستخديم التطبيقات إلالكرونية 

املالية اخملتلفة ايل تقدمها دائرة املالية 

لجلهات احمللية ومعاجلة ألاعطال 

الفنية ومتابعة وتنفيذ احللول التقنية.

هيكل اخلدمة: فريع.

نوع اخلدمة: إجرائية.

ال توجد.

12طلب الدعم التقين لنظام موارد

010305

يف حالة رفض الطلب يف أي 

مرحلة، سيتم إباغ مقدم الطلب 

عن أسباب الرفض.

04 02
إذا تمت املوافقة عى الطلب سيتم إباغ مقدم 

الطلب عى الريد إلالكروين وإرسال رابط استبيان 

السعادة بمجرد معاجلة الطلب.

امأل النموذج واضغط عى إرسال ستصلك 

رسالة إشعار بإنشاء الطلب عى الريد إلالكروين 

وسيتم إرسال الطلب إىل الفريق اخملتص 

للمراجعة والاعتماد.

انتقل إىل iSupport_Finance _## )واضغط عى 

رابط )الدعم التقي للتطبيقات املالية(.

 تجسيل الدخول يف نظام.

http://erp.ajman.ae 
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

ت
وا

ط
خل

ا
 عدم ويع بعض املتعاملني من استخدام النظام إلالكروين بالدائرة.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

يتم إباغ مقدم الطلب عن طريق الريد إلالكروين.	 

يتم ارسال رابط استبيان السعادة ملقدم الطلب.	 

تجربة إتمام اخلدمة

إشعارات حاالت الطلب.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

تقديم طلب اخلدمة

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر نظام موارد.	 

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

نظام موارد.	 

دليل اخلدمات عى املوقع إلالكروين.	 

طلب الدعم الفي لألنظمة املالية.

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

5 أيام عمل 

اجلهات احلكومية بإمارة جعمان. 

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

------------------

ال يوجد.

------------------

قنوات تقديم اخلدمة 

نظام موارد.	 

محدودية اخلدمة 

مستخدم ألنظمة الدائرة.	 
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

010305

020406

وإرسال رابط استبيان السعادة 

بمجرد معاجلة الطلب.

إذا تمت املوافقة عى الطلب سيتم إباغ 

مقدم الطلب عر الريد إلالكروين.

يف حالة رفض الطلب يف أي مرحلة، سيتم 

إباغ مقدم الطلب عن أسباب الرفض.

امأل النموذج واضغط عى إرسال ستصلك 

رسالة إشعار بإنشاء الطلب عر الريد 

إلالكروين وسيتم إرسال الطلب إىل الفريق 

اخملتص للمراجعة والاعتماد.

)انتقل إىل( Ask Finance _ )واضغط عى 

رابط( اسأل املالية.

 تجسيل الدخول يف نظام.

http://erp.ajman.ae 

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب احلصول عى استشارة 

مالية قانونية متعلقة بالنظام املايل 

املوحد حلكومة جعمان .

يتقدم املتعامل ) جهة من اجلهات 

احلكومية ( اىل دائرة املالية استشارة 

مالية قانونية متعلقة بالنظام 

املايل املوحد حلكومة جعمان ، 

ويتم دراسة الطلب من قبل فريق 

السياسات بالدائرة.

هيكل اخلدمة: فرعية.

نوع اخلدمة: إجرائية.

ال يوجد.

طلب احلصول عىل استشارة مالية قانونية متعلقة بالنظام 13
املايل املوحد حلكومة جعمان
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

ت
وا

ط
خل

ا
عدم ويع بعض املتعاملني من استخدام النظام إلالكروين بالدائرة.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

يتم إباغ مقدم الطلب عن طريق الريد إلالكروين.	 

يتم ارسال رابط استبيان السعادة ملقدم الطلب.	 

تقديم طلب اخلدمة

تجربة إتمام اخلدمة

تحديث حالة الطلب عر الريد الالكروين.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

مراحل تجربة املتعامل

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر نظام موارد.	 

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

نظام موارد.	 

طلب احلصول عى استشارة مالية قانونية متعلقة بالنظام املايل املوحد 
حلكومة جعمان.

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

3 أيام عمل.

كافة اجلهات احلكومية. 

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

-----------

ال يوجد.

ال يوجد .

قنوات تقديم اخلدمة 
نظام موارد.	 

موظف حكويم.	 

ال يتطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة
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ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

بطاقة وصف اخلدمة:

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب إضافة / تعديل توقيع 

مرصيف .

منح املوظف صاحية الرصف 

من احلسابات البنكية لجلهة 

احلكومية حسب التعليمات 

البنكية الوارد هبذا الشأن .

هيكل اخلدمة: فرعية.

نوع اخلدمة: إجرائية.

نموذج منح املوظف 

صاحية الرصف من 

احلسابات البنكية 

لجلهة احلكومية.

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

طلب إضافة / تعديل توقيع مرصيف14

ال يوجد.

إرسال رسالة رسمية بشأن طلب إضافة / تعديل اخملول بالتوقيع  الدائرة احلكومية اىل دائرة املالية.

5 أيام عمل.	 
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

ت
وا

ط
خل

ا

توفر البيانات واملستندات املطلوبة من اجلهات احلكومية.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

تقديم طلب اخلدمة

تجربة إتمام اخلدمة

خطاب رسيم واشعار الكروين 	 

تقــوم اجلهــة احلكوميــة بإرســال رســالة رســمية )مديــر عــام اجلهــة( لدائــرة 	 

املاليــة بشــأن طلــب إضافــة التوقيــع البنــي للمخولــني اجلــدد أو تعديــل 

التوقيــع البنــي للمخولــني الســابقني.

إضافــة 	  بنمــاذج  املاليــة  دائــرة  لزتويــد  املعــي  البنــك  مــع  التواصــل  يتــم 

. الطالبــة  اجلهــة  مــن  واعتمادهــا  التوقيــع 

املســتندات 	  لتوفــر  احلكوميــة  اجلهــات  يف  اخملولــني  مــع  التواصــل  يتــم 

املاليــة. دائــرة  طريــق  عــن  للبنــك  وارســالها  الازمــة 

يتــم الــرد مــن قبــل البنــك بإتمــام إلاجــراءات الازمــة مــن قبلهــم إلضافــة / 	 

تعديــل التوقيــع البنــي.

ارســال خطــاب رســيم إلخطــار اجلهــة الطالبــة باالنهتــاء مــن عمليــة إضافــة 	 

التوقيــع البنــي اجلديــد.

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقــوم املتعامــل بتقديــم الطلــب عــن طريــق ارســال خطــاب رســيم لدائــرة 	 

املالية.

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

املوقع الالكروين.	 

طلب إضافة/تعديل توقيع مرصيف.
قنوات تقديم اخلدمة 

عن طريق الرسالة الرسمية.	 

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

5 أيام عمل .

جهات حكومية 

دائرة املالية	 

الديوان الامري 	 

اجمللس التنفيذي	 

دائرة التنمية الاقتصادية	 

دائرة البلدية والتخطيط	 

القيادة العامة لرشطة جعمان	 

دائرة التنمية السياحية	 

دائرة ألارايض والتنظيم العقاري  	 

دائرة ميناء وجمارك جعمان	 

دائرة جعمان الرقمية	 

دائرة املوارد البرشية 	 

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

-----------

ال يوجد 

يرىج تحديد ألاسئلة الشائعة لخلدمة. 
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بطاقة وصف اخلدمة:

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب اغاق احلسابات املرصفية 

لجلهات احلكومية.

طلب إغاق احلسابات 

املرصفية يف البنوك واملصارف 

احمللية. 

هيكل اخلدمة: رئيسية.

نوع اخلدمة: إجرائية.

نموذج طلب إغاق 

احلسابات املرصفية 

يف البنوك واملصارف 

احمللية .

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

طلب إغالق احلسابات املرصفية لجلهات احلكومية15

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

ال يوجد.

إرسال رسالة بطلب إغاق احلسابات املرصفية  من الدائرة احلكومية لدائرة املالية.

ال يوجد.	 
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

تجربة إتمام اخلدمة

ت
وا

ط
خل

ا

ال يوجد.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

خطاب رسيم واشعار الكروين.	 

اجلهــة( 	  عــام  )مديــر  رســمية  رســالة  بإرســال  احلكوميــة  اجلهــة  تقــوم 

البنــي. احلســاب  اغــاق  طلــب  بشــأن  املاليــة  لدائــرة 

البنــي وتحويــل 	  يتــم ارســال خطــاب رســيم للبنــك إلغــاق احلســاب 

املتوفــرة يف احلســاب )إن وجــد(. املبالــغ 

عمليــة 	  مــن  باالنهتــاء  الطالبــة  اجلهــة  إلخطــار  رســيم  خطــاب  ارســال 

البنــي. احلســاب  اغــاق 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقــوم املتعامــل بتقديــم الطلــب عــن طريــق ارســال خطــاب رســيم لدائــرة 	 

املالية.

طلب اغاق احلسابات املرصفية لجلهات احلكومية.

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

املوقع الالكروين.	 

قنوات تقديم اخلدمة 

عن طريق الرسالة الرسمية.	 

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

5 أيام عمل .

جهات حكومية 

دائرة املالية	 

الديوان الامري 	 

اجمللس التنفيذي	 

دائرة التنمية الاقتصادية	 

دائرة البلدية والتخطيط	 

القيادة العامة لرشطة جعمان	 

دائرة التنمية السياحية	 

دائرة ألارايض والتنظيم العقاري  	 

دائرة ميناء وجمارك جعمان	 

دائرة جعمان الرقمية	 

دائرة املوارد البرشية 	 

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

-----------

ال يوجد.

-----------
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب إلغاء توقيع مرصيف.
 إلغاء التوقيع البني للمخول 

بالرصف من احلسابات البنكية 

لجلهة احلكومية.

هيكل اخلدمة: فرعية.

نوع اخلدمة: إجرائية.

نموذج إلغاء التوقيع البني 

للمخول بالرصف من 

احلسابات البنكية لجلهة 

احلكومية.

16طلب إلغاء توقيع مرصيف

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

ال يوجد.

إرسال خطاب رسيم بشأن الغاء التوقيع البني للمخول بالرصف من احلسابات البنكية لجلهة احلكومية.

5 أيام عمل .	 
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

ت
وا

ط
خل

ا

ال يوجد.

خطاب رسيم واشعار حكويم.	 

تجربة إتمام اخلدمة

اجلهــة( 	  عــام  )مديــر  رســمية  رســالة  بإرســال  احلكوميــة  اجلهــة  تقــوم 

بالتوقيــع.  للمخولــني  البنــي  التوقيــع  الغــاء  بشــأن طلــب  املاليــة  لدائــرة 

يتم ارسال خطاب رسيم للبنك املعي إللغاء التوقيع البني.	 

يتــم الــرد مــن قبــل البنــك بإتمــام إلاجــراءات الازمــة مــن قبلهــم إللغــاء 	 

التوقيــع.

ارســال خطــاب رســيم إلخطــار اجلهــة الطالبــة باالنهتــاء مــن عمليــة الغــاء 	 

التوقيــع البني.

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقــوم املتعامــل بتقديــم الطلــب عــن طريــق ارســال خطــاب رســيم لدائــرة 	 

املاليــة.

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

املوقع الالكروين.	 

طلب إلغاء توقيع مرصيف.

قنوات تقديم اخلدمة 

عن طريق الرسالة الرسمية.	 

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

5 أيام عمل .

جهات حكومية 

دائرة املالية	 

الديوان الامري 	 

اجمللس التنفيذي	 

دائرة التنمية الاقتصادية	 

دائرة البلدية والتخطيط	 

القيادة العامة لرشطة جعمان	 

دائرة التنمية السياحية	 

دائرة ألارايض والتنظيم العقاري  	 

دائرة ميناء وجمارك جعمان	 

دائرة جعمان الرقمية	 

دائرة املوارد البرشية 	 

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

-----------

ال يوجد.

يرىج تحديد ألاسئلة الشائعة لخلدمة.
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب فتح احلسابات املرصفية.
فتح احلسابات املرصفية يف 

البنوك واملصارف احمللية 

لجلهات احلكومية  لتسر 

أعمالهم البنكية )املقبوضات 

واملدفوعات(.

هيكل اخلدمة: رئيسية.

نوع اخلدمة: إجرائية.

نموذج طلب فتح 

احلسابات املرصفية 

يف البنوك واملصارف 

احمللية .

طلب فتح احلسابات املرصفية17

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

ال يوجد.

يتم طلب فتح احلسابات املرصفية يف البنوك واملصارف احمللية عن طريق الرسالة الرسمية.

ال يوجد.	 
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

ت
وا

ط
خل

ا

توفر البيانات واملستندات املطلوبة من اجلهات احلكومية. 	 

صعوبة  التواصل مع البنوك العتماد احلسابات املرصفية.	 

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

تجربة إتمام اخلدمة

ارسال خطاب رسيم واشعارات الكرونية.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقــوم املتعامــل بتقديــم الطلــب عــن طريــق تقديــم رســالة رســمية لدائــرة 	 

املالية.

تقديم طلب اخلدمة

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

مركز الاتصال.	 

 الدائرة املالية.	 

طلب فتح احلسابات املرصفية.
قنوات تقديم اخلدمة 

عن طريق الرسالة الرسمية.	 

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

10 أيام عمل.

جهات حكومية 

دائرة املالية	 

الديوان الامري 	 

اجمللس التنفيذي	 

دائرة التنمية الاقتصادية	 

دائرة البلدية والتخطيط	 

القيادة العامة لرشطة جعمان	 

دائرة التنمية السياحية	 

دائرة ألارايض والتنظيم العقاري  	 

دائرة ميناء وجمارك جعمان	 

دائرة جعمان الرقمية	 

دائرة املوارد البرشية 	 

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

-----------

ال يوجد.

يرىج تحديد ألاسئلة الشائعة لخلدمة.

اجلهــة( 	  عــام  )مديــر  رســمية  رســالة  بإرســال  احلكوميــة  اجلهــة  تقــوم 

جديــد. مــرصيف  حســاب  فتــح  بطلــب  املاليــة  لدائــرة 

يتم التواصل مع البنك املعي لزتويد دائرة املالية بنماذج فتح احلسابات.	 

يتــم التواصــل مــع اخملولــني يف اجلهــات احلكوميــة لتوفــر البيانات البنكية 	 

لفتــح حســاب مــرصيف جديــد وارســالها للبنــك مــن قبــل دائــرة املاليــة.

يتــم الــرد مــن قبــل البنــك بإتمــام إلاجــراءات الازمــة مــن قبلهــم بشــأن 	 

فتــح احلســاب.

ارســال خطــاب رســيم إلخطــار اجلهــة الطالبــة باالنهتــاء مــن عمليــة فتــح 	 

احلساب.
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بطاقة وصف اخلدمة:

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب التدريب عى اعداد اخلطة 

املالية واملوازنة ونظام التخطيط 

والتحليل املايل الذيك.

طلب التدريب عى اعداد 

اخلطة املالية و املوازنة و نظام 

التخطيط و التحليل املايل 

الذيك.

هيكل اخلدمة: رئيسية/ فرعية/ 

داعمة. 

نوع اخلدمة: إجرائية/ معلوماتية. 

تقديم طلب وتحديد 

املوعد املناسب لتليق 

التدريب .

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

طلب التدريب املايل.18

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

ال يوجد.

او التواصل عر الهاتف.	 تقديم طلب من خال الريد الالكروين.	 

ال يوجد.	 
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

ت
وا

ط
خل

ا
تضارب املواعيد.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

يتم إباغ مقدم الطلب عن طريق الريد إلالكروين.	 

او خطاب رسيم.	 

 التواصل عر الهاتف.	 

تجربة إتمام اخلدمة

اشعارات الريد الالكروين.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

 	 - الكــروين   بريــد   – رســيم  بخطــاب  الطلــب  بتقديــم  املتعامــل  يقــوم 

الهاتــف. عــر  التواصــل 

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

املوقع الالكروين.	 

التدريب عى اعداد اخلطة املالية و املوازنة و نظام التخطيط و التحليل 

املايل الذيك.

أوقات تقديم اخلدمة

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

-------------------

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

حسب احتياج اجلهة.	 

اجلهات احلكومية بإمارة جعمان فقط.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

-------------------

ال توجد رسوم 

قنوات تقديم اخلدمة 
الريد الالكروين.	 

ارسال خطاب رسيم. 	 

الاتصال.	 
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بطاقة وصف اخلدمة:

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب الرد عى الاستفسارات 

املتعلقة باملوازنة.

هيكل اخلدمة: رئيسية/ فرعية/ الاستفسارات حول املوازنة.

داعمة. 

نوع اخلدمة: إجرائية/ معلوماتية.

تقديم طلب وتحديد 

املوعد املناسب لتليق 

التدريب.

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

طلب الرد عىل الاستفسارات املتعلقة باملوازنة 19

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

ال يوجد.

او التواصل عر الهاتف.	 تقديم طلب من خال الريد الالكروين.	 

ال يوجد.	 
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

ت
وا

ط
خل

ا

----------------

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

يتــم إبــاغ مقــدم الطلــب عــن طريــق الريــد إلالكــروين  او خطــاب رســيم – 	 

التواصــل عــر الهاتــف 

تجربة إتمام اخلدمة

يتم التواصل عر الهاتف .	 

الريد الالكروين.	 

مايكروسوفت تيمز.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

تقديم طلب اخلدمة

يقوم املتعامل بتقديم الطلب بخطاب رسيم 

بريد الكروين.	 

التواصل عر الهاتف.	 

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

الريد الالكروين.	 

التواصل عر الهاتف.	 

ارسال خطاب رسيم.	 

طلب الرد عى الاستفسارات املتعلقة باملوازنة.

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

حسب احتياج اجلهة.

اجلهات احلكومية بإمارة جعمان فقط. 

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

-----------------

ال توجد رسوم.

-----------------

قنوات تقديم اخلدمة 
الريد الالكروين.	 

ارسال خطاب رسيم. 	 

الاتصال.	 
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب التعديل عى املوازنة.
طلبات التعديل عى املوازنة 

)املناقات – الاعتماد إلاضايف(.
هيكل اخلدمة: رئيسية/ فرعية/ 

داعمة. 

نوع اخلدمة: إجرائية/ معلوماتية.

ال توجد وثائق 

مطلوبة.

طلب التعديل عىل املوازنة 20

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

ال يوجد.

تقديم طلب من خال نظام التخطيط والتحليل املايل الذيك بالدعم الاضايف او املناقلة.	 

يجب مراعات قواعد القانون املايل املوحد.	 
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

ت
وا

ط
خل

ا

عدم املعرفة بالسياسات والتعاميم.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

يتم إباغ مقدم الطلب عن طريق الريد إلالكروين.	 

تجربة إتمام اخلدمة

اشعارات باحلالة.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر نظام التخطيط و التحليل املايل الذيك.	 

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

نظام التخطيط و التحليل املايل الذيك و املوقع الالكروين	 

طلب التعديل عى املوازنة.

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

3 أيام عمل يف حال توفر كافة املستندات 

الداعمة و الرد عى الاستفسارات  

اجلهات احلكومية بإمارة جعمان فقط.

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

-------------------

ال توجد رسوم.

-----------

من خال نظام التخطيط والتحليل املايل الذيك.	 

قنوات تقديم اخلدمة 
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب دراسة ألاثر املايل.
طلب دراسة الاثر املايل املرتب 

نتيجة اي متغرات تطرا عى 

اجلهات احلكومية من خال 

)ترشيــع جديد او هيكل تنظييم 

جديد(.

هيكل اخلدمة: رئيسية/ فرعية/ 
داعمة. 

نوع اخلدمة: إجرائية/ معلوماتية.

توفر املستندات الازمة 

لدراسة الاثر املايل .

21طلب دراسة ألاثر املايل 

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

ال يوجد.

تقديم طلب من خال خطاب كتاب رسيم للدائرة.	 

يجب مراعات قواعد القانون املايل املوحد .	 
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

ت
وا

ط
خل

ا

عدم توفر املستندات الداعمة.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

يتم إباغ مقدم الطلب عن طريق الريد إلالكروين أو خطاب رسيم.	 

تجربة إتمام اخلدمة

اشعارات بالريد الالكروين.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقوم املتعامل بتقديم الطلب بخطاب رسيم – بريد الكروين .	 

تقديم طلب اخلدمة

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

الريد الالكروين.	 

التواصل عر الهاتف.	 

ارسال خطاب رسيم.	 

دراسة ألاثر املايل.

-------------------أوقات العمل الرسيم يف إلامارة.

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

5 أيام عمل يف حال توفر كافة املستندات 

الداعمة و الرد عى الاستفسارات  

اجلهات احلكومية بإمارة جعمان فقط.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

-------------------

ال توجد رسوم.

قنوات تقديم اخلدمة 
الريد الالكروين	 

ارسال خطاب رسيم.	 
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بطاقة وصف اخلدمة:

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب انضمام  ملنصة سداد 

جعمان.

الانضمام ملنصة سداد جعمان 

لتوفر طرق الدفع املبتكرة 

للمتعاملني إلتمام معاماهتم 

احلكومية رقميا بكل سهولة 

ويرس. 

هيكل اخلدمة: رئيسية. 

نوع اخلدمة: إجرائية.

ال يوجد.

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

طلب انضمام ملنصة سداد جعمان22

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

اجلهات التابعة حلكومة جعمان.	 

ال يوجد

بريد الكروين أو رسالة رسمية ملكتب املدير العام.
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

تجربة إتمام اخلدمة

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

طلب انضمام  ملنصة سداد جعمان.

بريد الكروين.	 

استام رسالة رسمية بخصوص املوافقة عى الانضمام.	 

ارسال بريد الكروين اشعار بفريق التواصل.	 

ارسال بريد الكروين اشعار بالريط التقي.	 

ارسال بريد الكروين اشعار للدعم الفي.	 

ارســال بريــد الكــروين اشــعار باالنهتــاء مــن الربــط التقــي والاتفــاق عــى 	 

الاطــاق عــى البيئــة الفعليــة.

الية التقديم عى اخلدمة.

ت
وا

ط
خل

ا

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

املوقع الالكروين.	 

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

خال أسبوع من تاريــخ تقديم الطلب.

جهات حكومية:
دائرة البلدية والتخطيط	 

دائرة التنمية الاقتصادية	 

دائرة املالية	 

دائرة امليناء واجلمارك	 

دائرة ألارايض والتنظيم العقاري	 

قوة الرشطة احمللية	 

دائرة التنمية السياحية	 

جهات شبه حكومية:
مدينة جعمان إلاعامية احلرة	 

منطقة جعمان احلرة	 

غرفة صناعة وتجارة جعمان	 

هيئة النقل	 

هيئة دعم اخلدمات ألامنية	 

أي وقت من خال ارسال رسالة رسمية.

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

-------------------------------

حسب ما نص عليه القرار ألامري.

قنوات تقديم خدمة الانضمام للمنصة. 

قنوات تقديم اخلدمة 
الريد الالكروين لدائرة املالية – مكتب املدير العام.	 
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بطاقة وصف اخلدمة:

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب إضافة أو حذف مستخدم 

ملنصة سداد جعمان.

توفر مستخدم ملنصة سداد 

جعمان، تتيح للمستخدمني 

الاطاع عى احلركات اليومية 

والتقارير املالية. 

هيكل اخلدمة: فرعية.

نوع اخلدمة: إجرائية.

ال يوجد.

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

طلب إضافة أو حذف مستخدم ملنصة سداد جعمان23

امأل النموذج واضغط ارسال، 

اذا تمت املوافقة أو الرفض 

سيتم إرسال إشعار.

اختيار طلب إضافة أو حذف 

مستخدم.

ادخال كلمة الرس.

ادخال املستخدم.

الدخول اىل منصة سداد 

جعمان.

010305

0204
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

ت
وا

ط
خل

ا

ال يوجد.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

ارســال بريــد الكــروين اشــعار باســم املســتخدم وكلمــة املــرور والرابــط 	 

للنظــام. الالكــروين 

تجربة إتمام اخلدمة

استام رسالة رسمية بخصوص املوافقة عى الطلب.	 

ارسال بريد الكروين اشعار باسم املستخدم.	 

ارسال بريد الكروين اشعار بكلمة املرور للمستخدم.	 

ارسال بريد الكروين اشعار برابط املنصة للدخول اىل النظام.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر املنصة.	 

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

املوقع الالكروين لطلبات منصة سداد جعمان.	 

طلب إضافة أو حذف  مستخدم.

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

قنوات تقديم اخلدمة 
املوقع الالكروين لطلبات منصة سداد جعمان.	 

اجلهات املنظمة ملنصة سداد جعمان.	 

ال يوجد.

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

أوقات تقديم اخلدمة

خال يويم عمل من تاريــخ تقديم الطلب.

جهات حكومية 
دائرة البلدية والتخطيط	 

دائرة التنمية الاقتصادية	 

دائرة املالية	 

دائرة امليناء واجلمارك	 

دائرة ألارايض والتنظيم العقاري	 

قوة الرشطة احمللية	 

دائرة التنمية السياحية	 

جهات شبه حكومية
مدينة جعمان إلاعامية احلرة	 

منطقة جعمان احلرة	 

غرفة صناعة وتجارة جعمان	 

هيئة النقل	 

هيئة دعم اخلدمات ألامنية	 

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة

مدة تقديم اخلدمة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

-----------

ال يوجد 

قنوات تقديم خدمة طلب إضافة مستخدم
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

0204

05 03 01

امأل النموذج واضغط ارسال، 

اذا تمت املوافقة أو الرفض 

سيتم إرسال إشعار.

اختيار طلب أجهزة أكشاك 

ذكية.

ادخال كلمة الرس.

ادخال املستخدم

الدخول اىل منصة سداد 

جعمان.

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب أجهزة أكشاك ذكية لحشن 

محفظة جعمان.

توفر أجهزة أكشاك ذكية مما 

يتيح للمتعاملني قنوات متعددة 

ومتنوعة لحشن محفظة 

جعمان.

هيكل اخلدمة: فرعية. 

نوع اخلدمة: إجرائية.

ال يوجد.

24طلب أجهزة أكشاك ذكية لحشن محفظة جعمان

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

خدمة الانضمام ملنصة سداد جعمان
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

ت
وا

ط
خل

ا

توفر مساحة لركيب اجلهاز.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

ارسال بريد الكروين اشعار باالنهتاء من تركيب اجلهاز.	 

تجربة إتمام اخلدمة

استام اشعار من النظام عند تقديم الطلب.	 

ارسال بريد الكروين اشعار بفريق التواصل.	 

ارسال بريد الكروين بالوقت احملدد للركيب.	 

ارسال بريد الكروين اشعار بوقت الزيارة لركيب اجلهاز.	 

ارسال بريد الكروين اشعار باالنهتاء من تركيب اجلهاز.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر املنصة.	 

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

منصة سداد جعمان	 

طلب أجهزة أكشاك ذكية.

محدودية اخلدمة 

قنوات تقديم اخلدمة 
القنوات الرقمية.	 

توفر مساحة لركيب اجلهاز.	 

توفر رشيحة اتصال انرنت.	 

توفر كهرباء لتشغيل اجلهاز.	 

ان يكون املستفيد من اخلدمة من ضمن اجلهات التابعة حلكومية جعمان.	 

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(:

خال أسبوعني من تاريــخ تقديم الطلب

جهات حكومية:
دائرة البلدية والتخطيط	 

دائرة التنمية الاقتصادية	 

دائرة املالية	 

دائرة امليناء واجلمارك	 

دائرة ألارايض والتنظيم العقاري	 

قوة الرشطة احمللية	 

دائرة التنمية السياحية	 

جهات شبه حكومية
مدينة جعمان إلاعامية احلرة	 

منطقة جعمان احلرة	 

غرفة صناعة وتجارة جعمان	 

هيئة النقل	 

هيئة دعم اخلدمات ألامنية	 

مراكز تسهيل
تسهيل الهاجس	 

تسهيل معلومات	 

تسهيل أي كيو يس	 

تسهيل تواصل	 

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

هل يوجد رسوم لخلدمة	 

هل يشرط توفر رشيحة اتصال	 

هل يشرط توفر انرنت لألجهزة	 

ما يه املساحة املطلوبة لركيب اجلهاز	 

ال يوجد .

مدة تقديم اخلدمة

أوقات تقديم اخلدمة

-------------------------------

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة. 
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

010305

0204

امأل النموذج واضغط ارسال، 

اذا تمت املوافقة أو الرفض 

سيتم إرسال إشعار.

اختيار طلب أجهزة دفع.

ادخال كلمة الرس.

ادخال املستخدم.

الدخول اىل املوقع الالكروين 

اخلاص بطلبات منصة سداد 

جعمان.

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب أجهزة تحصيل إلكرونية.
توفر أجهزة تحصيل إلكرونية  

مما يتيح للمتعاملني الدفع 

عر مراكز اخلدمة لجلهات 

احلكومية والشبه حكومية.

هيكل اخلدمة: فرعية. 

نوع اخلدمة: إجرائية.

تعبئة نموذج طلب 

أجهزة الدفع.

25طلب أجهزة تحصيل إلكرتونية

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

الانضمام ملنصة سداد جعمان.
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

ت
وا

ط
خل

ا

توفر متطلبات الربط التقي.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

وتركيــب 	  التقــي  الربــط  مــن  باالنهتــاء  اشــعار  الكــروين  بريــد  ارســال 

الفعليــة. البيئــة  عــى  الاطــاق  عــى  والاتفــاق  ألاجهــزة 

تجربة إتمام اخلدمة

استام اشعار من النظام عند تقديم الطلب.	 

ارسال بريد الكروين اشعار بفريق التواصل.	 

ارسال بريد الكروين اشعار بالريط التقي.	 

ارسال بريد الكروين اشعار للدعم الفي.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر املنصة.	 

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

املوقع الالكروين لطلبات منصة سداد جعمان.	 

طلب أجهزة دفع.

قنوات تقديم اخلدمة 

منصة سداد جعمان.	 

محدودية اخلدمة 
عدد ألاجهزة املطلوبة.	 

الربط التقي مع أجهزة الدفع.	 

عدد القسائم الورقية املطلوبة لألجهزة.	 

متطلبــات تقنيــة ترســل عنــد تقديــم الطلــب ليتــم تنفيذهــا عــى ألاجهــزة اخلاصــة باجلهــة 	 

احلكوميــة أو الشــبه حكوميــة.

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(:

خال أسبوعني من تاريــخ تقديم الطلب

جهات حكومية:
دائرة البلدية والتخطيط	 

دائرة التنمية الاقتصادية	 

دائرة املالية	 

دائرة امليناء واجلمارك	 

دائرة ألارايض والتنظيم العقاري	 

قوة الرشطة احمللية	 

دائرة التنمية السياحية	 

جهات شبه حكومية
مدينة جعمان إلاعامية احلرة	 

منطقة جعمان احلرة	 

غرفة صناعة وتجارة جعمان	 

هيئة النقل	 

هيئة دعم اخلدمات ألامنية	 

مراكز تسهيل
تسهيل الهاجس	 

تسهيل معلومات	 

تسهيل أي كيو يس	 

تسهيل تواصل	 

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

ما يه الوثائق املطلوبة؟	 

هل يوجد رسوم لخلدمة؟	 

هل يشرط توفر رشيحة اتصال؟	 

هل يشرط توفر انرنت لألجهزة؟	 

تحديهثــا 	  ليتــم  تقنيــة  متطلبــات  هنــاك  هــل 

احلاســوب؟ جهــاز  عــى 

ال يوجد .

مدة تقديم اخلدمة

أوقات تقديم اخلدمة

-------------------------------

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة. 
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بطاقة وصف اخلدمة:

يف حال عدم وجود مستخدم للنظام – تجسيل 

مستخدم يف النظام - امأل النموذج واضغط ارسال 

، اذا تمت املوافقة أو الرفض سيتم إرسال إشعار.

اختيار طلب تقارير مالية.

ادخال كلمة الرس.

ادخال املستخدم.

الدخول اىل املوقع الالكروين 

اخلاص بطلبات منصة سداد 

جعمان.

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب تقارير مالية يف منصة سداد 

جعمان.

توفر تقارير مالية يف منصة 

سداد جعمان، تقارير مالية 

تساهم وتعزز يف الية اتخاذ 

القرار.

هيكل اخلدمة: فرعية.

نوع اخلدمة: إجرائية.

ال يوجد.

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

طلب تقارير مالية يف منصة سداد جعمان26

010305

0204
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

ت
وا

ط
خل

ا

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

ال يوجد.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

ارسال بريد الكروين اشعار باالنهتاء من ارسال التقارير املالية املطلوبة.	 

تجربة إتمام اخلدمة

استام رسالة رسمية بخصوص استام الطلب.	 

ارسال بريد الكروين اشعار بالتقارير املالية املطلوبة.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

منصــة 	  لطلبــات  الالكــروين  املوقــع  عــر  الطلــب  بتقديــم  املتعامــل  يقــوم 

جعمــان. ســداد 

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

منصة سداد جعمان.	 

طلب تقارير مالية يف منصة سداد جعمان.

قنوات تقديم اخلدمة 
املوقع الالكروين لطلبات منصة سداد جعمان.	 

اجلهات املنضمة ملنصة سداد جعمان.	 

الانضمام ملنصة سداد جعمان.

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(:

خال يويم عمل من تاريــخ تقديم الطلب.

جهات حكومية:
دائرة البلدية والتخطيط	 

دائرة التنمية الاقتصادية	 

دائرة املالية	 

دائرة امليناء واجلمارك	 

دائرة ألارايض والتنظيم العقاري	 

قوة الرشطة احمللية	 

دائرة التنمية السياحية	 

جهات شبه حكومية
مدينة جعمان إلاعامية احلرة	 

منطقة جعمان احلرة	 

غرفة صناعة وتجارة جعمان	 

هيئة النقل	 

هيئة دعم اخلدمات ألامنية	 

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

قنوات تقديم خدمة طلب حزم ورقية؟	 

ال يوجد.

مدة تقديم اخلدمة

أوقات تقديم اخلدمة

-------------------------------

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة. 
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بطاقة وصف اخلدمة:

خطوات التقديم واحلصول عىل اخلدمة: 

010305

0204

التنفيذ والاشعارات.

اختيار طلب الدعم الفي.

ادخال كلمة الرس.

ادخال املستخدم.

الدخول اىل املوقع الالكروين 

اخلاص بطلبات منصة سداد 

جعمان.

متطلبات تأمني اخلدمةهيكلية اخلدمة ونوعهاوصف اخلدمةاسم اخلدمة

طلب الدعم التقي ملنصة سداد 

جعمان.

طلب احلصول عى الدعم التقي  

للمشاكل التقنية اخلاصة بمنصة 

سداد جعمان مما تساهم يف حل 

املشاكل لدى املتعاملني وزيادة 

نسبة الرضا العام عن الدفع من 

خال املنصة.

هيكل اخلدمة: فرعية.

نوع اخلدمة: إجرائية .

تعبئة نموذج طلب 

الدعم التقي.

27طلب الدعم التقين ملنصة سداد جعمان
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توثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 تجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتعاملــــيــــــــــــــــــن

اسم اخلدمة/ الطلب

احلصول عىل معلومات اخلدمة

مراحل تجربة املتعامل

تقديم طلب اخلدمة

ت
وا

ط
خل

ا

ترابط اخلدمة مع خدمات أخرى سابقة

محدودية اخلدمة 

الوقت املستغرق إلتمام حل املشكلة الفنية.

 التحديات القائمة للمتعامل خالل
 تجربة تقديم وإتمام اخلدمة

ارسال اشعار بإتمام عملية الدعم الفي.	 

ارسال اشعار بمدى الرضا العام عن الدعم الفي.	 

تجربة إتمام اخلدمة

استام اشعار من النظام عند تقديم الطلب.	 

ارسال اشعار بأن عملية الدعم قيد التنقيد.	 

ارسال اشعار بأن عملية الدعم قد تمت.	 

ارسال اشعار بمدى الرضا عن الدعم الفي.	 

التواصل خالل فرتة سري إلاجراءات

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر منصة سداد جعمان.	 

يقوم املتعامل بتقديم الطلب عر مركز الاتصال: 80070.	 

يقوم املتعامل باحلصول عى معلومات اخلدمة عر القنوات التالية: 

املوقع الالكروين.	 

طلب الدعم طلب الدعم التقي ملنصة سداد جعمان.

قنوات تقديم اخلدمة 
منصة سداد جعمان.	 

ال يوجد.

توفر امللفات الداعمة لحلالة املطلوب الدعم الفي.	 

مدة إتمام وانجاز اخلدمة

فئات املتعاملني املسهتدفة

رسوم اخلدمة )إن وجدت(:

خال 24 ساعة من تاريــخ تقديم الطلب.

جهات حكومية:
دائرة البلدية والتخطيط	 

دائرة التنمية الاقتصادية	 

دائرة املالية	 

دائرة امليناء واجلمارك	 

دائرة ألارايض والتنظيم العقاري	 

قوة الرشطة احمللية	 

دائرة التنمية السياحية	 

جهات شبه حكومية
مدينة جعمان إلاعامية احلرة	 

منطقة جعمان احلرة	 

غرفة صناعة وتجارة جعمان	 

هيئة النقل	 

هيئة دعم اخلدمات ألامنية	 

مراكز تسهيل
تسهيل الهاجس	 

تسهيل معلومات	 

تسهيل أي كيو يس	 

تسهيل تواصل	 

ً
ألاسئلة ألاكرث شيوعا

مــا يه املــدة الزمنيــة لانهتــاء مــن تقديــم الدعــم 	 

الفي؟

هل سوف تتكرر فيما بعد؟	 

ال يوجد .

مدة تقديم اخلدمة

أوقات تقديم اخلدمة

-------------------------------

أوقات العمل الرسيم يف إلامارة. 
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قنوات التواصل بالدائرة

تتنوع قنوات التواصل بالدائرة إىل مجموعة قنوات؛ هبدف تسهيل وفعالية التواصل مع  جميع فئات املتعاملني بالدائرة، و يه كالتايل:  

مركز إلاتصال

067051111www.ajmandof.ae

املوقع الالكروين للدائرة

nfo@ajmandof.a

الريد الالكروين للدائرة 

415

العنوان الريدي )ص.ب(

Department of Finance AjmanajmandofDepartment of Finance Ajman AJMANFD

اليوتيوبانستقرامتوير الفيس بوك

  suggestion@ajmandof.ae

إلاقراحات

complaint@ajmandof.ae

الشكاوى 
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قنوات تقديم اخلدمات 

www.ajmandof.aetawreed.ajman.ae https://ajmanpay.gov.ae/index-ar.html

التطبيق الذيك املوقع الالكروين

تطبيق سداد جعمان 

التطبيقات املالية
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