
دليل خدمات مركز
المرور والترخيص



                إن من أولويات طموحاتنا هو العمل على تعزيز جودة وتطويـر خدمات المرور والترخيص 
بمسـتويات راقية لتقديمها إلى مختلف الفئات المجتمعية دون تمييز ، انبثاقًا من رؤيـة الدولة 

واستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى استشراف المسـتقبل وإعـداد السياسـات والتشـريعات 
الخدمية ، ومواكبـة التقنيـات واالبتكارات، وتطبيـق أفضـل الممارسـات والمعاييـر العالمية.

وإننا نتابع عن كثب كل ما من شأنه االرتقاء بمؤشر أداء خدمات المرور والترخيص المقدمة 
للجمهور وتقييم تلك الخدمات بما يتالءم مع حزمة المشاريع والمبادرات الذكية التي تساهم 

في رفع مستوى رضا المتعاملين. 

وما لمسناه من تطور ملموس من كفاءة وتميز في أداء مركز خدمات المرور والترخيص 
بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة يدعو إلى الفخر واالعتزاز، كما يمنحنا الدافع إلى مضاعفة 

الجهد واالجتهاد ومواصلة طريق الطموح الذي يعتبر الهدف ا±سمى لقيادتنا الحكيمة.

وفقكم اµ لما فيه الخير والسداد لخدمة الوطن.

اللواء علي عبد ا� بن علوان النعيمي 
قائد عام شرطة رأس الخيمة    
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خدمات ترخيص
المركبات
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الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

•  أن تكون ملكية المركبة سارية المفعول  
•  تسديد كافة المخالفات المستحقة  

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• الفحص الفني للمركبة
• التأمين ا¸لكتروني مدته 13 شهر 

 

هي خدمة يتم بموجبها إصدار ورقة براءة ذمة للمركبات عن جميع المستحقات 

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين                  • الموقع ا¸لكتروني                   • التطبيق الذكي 

هي خدمة يتم بموجبها إعادة تسجيل المركبات التي مضى على انتهاء 
ترخيصها أكثر من سنة 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين              • الموقع ا¸لكتروني              • التطبيق الذكي 

ا�فراد
• الفحص الفني للمركبة

•  التأمين ا¸لكتروني مدته 13 شهر 

 

براءة الذمة إعادة تسجيل مركبة

رسوم الخدمة

720

1120

240

1320

النوعالمبلغ

جهاز ميكانيكي خفيف

جهاز ميكانيكي ثقيل

مقطورة

باص ثقيل 27 راكب فأكثر

520

620

1020

620

النوعالمبلغ

مركبة خفيفة

شحن ثقيل أقل من 12 طن

شحن ثقيل 12 طن فأكثر

باص خفيف أقل من 27 راكب

رسوم الخدمة

ا�فراد
 •  أن تكون ملكية المركبة

   سارية المفعول  
•  تسديد كافة المخالفات المستحقة

100

النوعالمبلغ

شهادة براءة ذمة
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الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• تأمين إلكتروني للمركبة مدته 13 شهر
• فحص المركبة ( تعفى المر كبة الجديدة من الفحص لمدة 3 سنوات من تاريخ الصنع)

• رسالة عدم ممانعة من الشركة أو المؤسسة
• يحمل بطاقة مندوب سارية المفعول صادرة من

  إدارة ترخيص اÁليات والسائقين
• رسالة موجهة ¸دارة ترخيص اÁليات السائقين للمؤسسات

   الحكومية االتحادية والمحلية 

 

هي خدمة يتم بموجبها تجديد المركبات واÁليات والدراجات النارية وإصدار ملكية مركبة 

ا�فراد
• تأمين إلكتروني للمركبة مدته 13 شهر

•  فحص المركبة ( تعفى المر كبة الجديدة
   من الفحص لمدة 3 سنوات من تاريخ الصنع)

• تسديد كافة المستحقات 

 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

•  مركز اسعاد المتعاملين       • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

تجديد رخصة مركبة 

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

•  رسالة عدم ممانعة من الشركة
•  تسليم اللوحات إذا كانت المركبة مسجلة

   تأمين الكتروني لمدة أربعة أيام على ا±قل في
   حال طلب لوحات تصدير

•  يحمل بطاقة مندوب سارية المفعول صادرة من
   إدارة ترخيص اÁليات والسائقين

هي خدمة يتم بموجبها تحويل ترخيص المركبات من إمارة إلى أخرى 

ا�فراد
•  مالك المركبة أو من ينوب عنه بصفة رسمية

•  الهوية ا¸ماراتية سارية المفعول
•   تسديد كافة المستحقات

•   تسليم اللوحات إذا كانت المركبة مسجلة
•   تأمين لمدة أربعة أيام على ا±قل في حال طلب لوحات تصدير 

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
• مركز اسعاد المتعاملين       • الموقع ا¸لكتروني      • التطبيق الذكي 

رسوم الخدمة رسوم الخدمة

500

800

120

600

النوعالمبلغ

جهاز ميكانيكي خفيف

جهاز ميكانيكي ثقيل

مقطورة

باص ثقيل 27 راكب فأكثر

350

400

800

400

النوعالمبلغ

مركبة خفيفة

شحن ثقيل أقل من 12 طن

شحن ثقيل 12 طن فأكثر

باص خفيف أقل من 27 راكب

100

50

النوعالمبلغ

تحويل داخل الدولة

  لوحات تصدير

إصدار شهادة تحويل داخل الدولة 
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الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• دفتر المرور الجمركي ( تريب تيكيت )
   صادرة من نادي ا¸مارات للسيارات والسياحة

• إبراز الرمز المروري لشركة الشحن إن وجد
• رسالة عدم ممانعة من الشركة

• الملف المروري للسائق
• الملف المروري لشركة الشحن في حال شحن المركبة رسوم الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تسفير المركبة ±غراض السياحة خارج الدولة 

ا�فراد
• دفتر المرور الجمركي

   ( تريب تيكيت ) صادرة من نادي
   ا¸مارات للسيارات والسياحة

•  إبراز الرمز المروري لشركة الشحن إن وجد
•  مالك المركبة أو من ينوب عنه بصفة رسمية

•  الملف المروري للسائق في حال كان غير مالك للمركبة 

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين       • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

إصدار شهادة تسفير سياحي 

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

•  تأمين إلكتروني للمركبة مدته 13 شهر
•  فحص المركبة ( تعفى المركبة الجديدة من

    الفحص لمدة 3 سنوات من تاريخ الصنع )
•  شهادة الجمارك – شهادة تحويل

    مركبة – شهادة حيازة مركبة
•  رسالة عدم ممانعة من الشركة

•  يحمل بطاقة مندوب سارية المفعول صادرة من
    إدارة ترخيص اÁليات والسائقين

•  رسالة موجهة ¸دارة ترخيص اÁليات والسائقين للمؤسسات
    الحكومية االتحادية والمحلية

هي خدمة يتم بموجبها تسجيل المركبات واÁليات والدراجات النارية وإصدار ملكية مركبة جديدة

ا�فراد
• تأمين إلكتروني للمركبة مدته 13 شهر

• فحص المركبة (تعفى المركبات الحديثة من
   الفحص اثناء التسجيل)

• شهادة الجمارك – شهادة تحويل مركبة – شهادة حيازة مركبة
• صورة الهوية ا¸ماراتية 

• صورة جواز السفر مع ا¸قامة سارية المفعول للمقيمين
• صورة رخصة القيادة سارية المفعول

• صورة عقد ا¸يجار للمقيمين لÇقامات الصادرة من إمارة أخرى
• تسديد كافة المستحقات

• مالك المركبة أو من ينوب عنه بصفة رسمية 
 

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين   •  الموقع ا¸لكتروني    • التطبيق الذكي

رسوم الخدمة

600

1000

120

1200

النوعالمبلغ

جهاز ميكانيكي خفيف

جهاز ميكانيكي ثقيل

مقطورة

باص ثقيل 27 راكب فأكثر

400

500

900

500

النوعالمبلغ

مركبة خفيفة

شحن ثقيل أقل من 12 طن

شحن ثقيل 12 طن فأكثر

باص خفيف أقل عن 27 راكب

115

50

500

النوعالمبلغ

لوحات عدد 2 قصير أو طويل

لوحة دراجة

لوحة رياضية

100

النوعالمبلغ

 تسفير سياحي

تسجيل مركبة ( مركبة خفيفة – ثقيلة – دراجة – مقطورة – مركبة كالسيكية ) 
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الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• ملكية المركبة ولوحات ا±رقام
• الفحص الفني للمركبة

• التأمين ا¸لكتروني ال يقل عن أربعة أيام في حال طلب
   لوحات تصدير 

• بطاقة مندوب سارية المفعول صادرة من إدارة ترخيص
   اÁليات والسائقين

• رسالة موجهة ¸دارة ترخيص اÁليات والسائقين للمؤسسات
  الحكومية االتحادية والمحلية

هي خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة تصدير لغرض تصدير المركبة إلى أي دولة أخرى

ا�فراد
• ملكية المركبة ولوحات ا±رقام

• الفحص الفني للمركبة
•  التأمين ا¸لكتروني ال يقل عن أربعة أيام في

    حال طلب لوحات تصدير 
•  مالك المركبة أو من ينوب عنه بصفة رسمية

 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

•  مركز اسعاد المتعاملين

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• الهوية ا¸ماراتية سارية المفعول
• تسديد كافة المستحقات

• رهن/ فك رهن إلكتروني إن وجد
• تأمين إلكتروني إن وجد 

هي خدمة يتم بموجبها تعديل في رخصة المركبة في حال تعديل بعض البيانات الخاصة بالمركبة 

ا�فراد
• الهوية ا¸ماراتية سارية المفعول

• تسديد كافة المستحقات 
• رهن/ فك رهن إلكتروني إن وجد

• تأمين إلكتروني إن وجد

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين      •  الموقع ا¸لكتروني       •  التطبيق الذكي

رسوم الخدمة رسوم الخدمة

100

النوعالمبلغ

 كافة المركبات
50

50

النوعالمبلغ

تصدير خارج الدولة

  لوحات التصدير

تعديل بيانات في ملكية المركبة تصدير خارج الدولة 
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الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• الهوية ا¸ماراتية سارية المفعول
• تسديد كافة المستحقات 

• ملكية المركبة سارية المفعول
• تسليم اللوحات القديمة

هي خدمة يتم بموجبها تغيير رقم المركبة من الرقم الحالي إلى رقم جديد 

ا�فراد
• الهوية ا¸ماراتية سارية المفعول

• تسديد كافة المستحقات
• ملكية المركبة سارية المفعول

• تسليم اللوحات القديمة 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

•  مركز اسعاد المتعاملين

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• تصريح تغيير لون
• تصريح إعالن صادر من البلدية في حال

   طلب ملصق إعالني
• فحص معاينة قبل وبعد تغيير اللون

   (مركبة بدون حوادث) 

هي خدمة يتم بموجبها تغيير لون المركبة في الملكية 

ا�فراد
• تصريح تغيير لون

• فحص معاينة قبل وبعد تغيير اللون
   (مركبة بدون حوادث) 

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين

تغيير لون المركبة 

رسوم الخدمة
رسوم الخدمة

100

115

النوعالمبلغ

 تغيير ا±رقام

 تصنيع لوحات ا±رقام حال تغييرها

  

100

50

100

النوعالمبلغ

 تغيير اللون في الملكية

 ورقة صبغ وسمكرة

 معاينة

تغيير  رقم اللوحة
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الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• اليوجد

 هي خدمة يتم بموجبها تجديد حفظ الرقم الغير مملوك

ا�فراد
• ال يوجد

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين      •  الموقع ا¸لكتروني     •  التطبيق الذكي 

حجز رقم مركبة 

رسوم الخدمة

120

240

النوعالمبلغ

 حجز لمدة 6 أشهر

 حجز لمدة 12 شهر

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• الهوية ا¸ماراتية سارية المفعول
• تسديد كافة المستحقات

• رسالة من الجهة
• يحمل بطاقة مندوب سارية المفعول صادرة من

   إدارة ترخيص اÁليات والسائقين
 • تسليم اللوحات إذا كانت المركبة مسجلة 

 

هي خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة شطب أو حيازة المركبة 

ا�فراد
• الهوية ا¸ماراتية سارية المفعول

• تسديد كافة المستحقات
• تسليم اللوحات إذا كانت المركبة مسجلة 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

•  مركز اسعاد المتعاملين      •  الموقع ا¸لكتروني      •  التطبيق الذكي

إصدار شهادة حيازة مركبة 

رسوم الخدمة

550

900

النوعالمبلغ

شطب أو حيازة مركبة منتهية الترخيص

حيازة مركبة منتهية الترخيص إلى طرف آخر

200

150

النوعالمبلغ

شطب أو حيازة مركبة غير منتهية الصالحية

تنازل شهادة حيازة من شخص إلى آخر أو جهة أخري
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الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• الهوية ا¸ماراتية سارية المفعول
• تسديد كافة المستحقات

• ملكية سارية المفعول
• بطاقة مندوب سارية المفعول صادرة من إدارة

   ترخيص اÁليات والسائقين
• التوقيع على تعميم اللوحات في حال فقدان اللوحات 

هي خدمة يتم بموجبها تغيير لوحات المركبة حال فقدانها أو تلفها 

ا�فراد
• الهوية ا¸ماراتية سارية المفعول

• تسديد كافة المستحقات
• ملكية سارية المفعول

• مالك المركبة أو من ينوب عنه بصفة رسمية
• التوقيع على تعميم اللوحات في حال فقدان اللوحات 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

•  مركز اسعاد المتعاملين

بدل تالف + بدل فاقد لوحات أرقام

رسوم الخدمة

115

 65

النوعالمبلغ

عدد لوحتين (فاقد/تالف

 عدد لوحة (فاقد/ تالف 

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• الهوية ا¸ماراتية سارية المفعول
• بطاقة المندوب للشركات 

هي خدمة يتم بموجبها تسليم المتعامل رسالة لمن يهمه ا±مر حسب طلب المالك ±ي جهة كانت

ا�فراد
• الهوية ا¸ماراتية سارية المفعول

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين     •  الموقع ا¸لكتروني     •  التطبيق الذكي

رسالة لمن يهمه ا�مر 

رسوم الخدمة

100

النوعالمبلغ

شهادة لمن يهمه ا±مر
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الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• بطاقة مندوب سارية المفعول صادرة من
   إدارة ترخيص اÁليات والسائقين

• تسديد كافة المستحقات
• التوقيع على طلب تعميم ملكية مركبة 

هي خدمة يتم بموجبها تسجيل المركبات واÁليات والدراجات النارية وإصدار ملكية مركبة 

ا�فراد
• الهوية ا¸ماراتية سارية المفعول

• تسديد كافة المستحقات
• التوقيع على طلب تعميم ملكية مركبة 

 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

•  مركز اسعاد المتعاملين      •  الموقع ا¸لكتروني      •  التطبيق الذكي 

رسوم الخدمة

300

النوعالمبلغ

 كافة المركبات

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• رسالة من الشركة
• صورة من الرخصة التجارية

•  تأمين على المركبة 13 شهر 
•  بطاقة مندوب سارية المفعول صادرة من

    إدارة ترخيص اÁليات والسائقين
 

هي خدمة يتم بموجبها إصدار لوحات تجارية ( تحت التجربة ) ±نشطة بيع أو تصنيع أو تصدير المركبات

ا�فراد
• ال يوجد  

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين 

إصدار لوحات تجارية 

رسوم الخدمة

1000

500

115

النوعالمبلغ

 التسجيل

 التجديد

 تصنيع لوحات ا±رقام حال تغييرها

إصدار ملكية بدل فاقد + بدل تالف 
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الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• الهوية ا¸ماراتية سارية المفعول
• تسديد كافة المستحقات

• مالك المركبة أو من ينوب عنه بصفة رسمية
• تسليم اللوحات في حال شطبها اثناء النقل

• فك رهن أو ال مانع من نقل الملكية ا¸لكترونية من جهة الرهن 

هي خدمة يتم بموجبها نقل ملكية المركبة من شخص إلى آخر

ا�فراد
• الهوية ا¸ماراتية سارية المفعول

• تسديد كافة المستحقات
• مالك المركبة أو من ينوب عنه بصفة رسمية
• تسليم اللوحات في حال شطبها اثناء النقل

• فك رهن أو ال مانع من نقل الملكية ا¸لكترونية من جهة الرهن 

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين

رسوم الخدمة

350

715

115

النوعالمبلغ

 نقل

 نقل + تجديد ملكية مركبة

 تصنيع لوحات ا±رقام حال تغييرها

نقل ملكية مركبة من شخص إلى آخر 
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هي خدمة يتم بموجبها إصدار رخصة قيادة تجيز لسائق المركبة القيادة في الطرقات والتأكد من 
أهليته وقدرته على القيادة بعد اجتياز الفحوصات المطلوبة 

ا�فراد
• هوية اماراتية سارية المفعول          • إقامة سارية المفعول 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

•  مركز اسعاد المتعاملين     •  الموقع ا¸لكتروني        •  التطبيق الذكي

إصدار رخصة قيادة مركبة 

رسوم الخدمة

100

300

100

300

النوعالمبلغ

دراجة نارية (تحت سن 21

دراجة نارية (فوق سن 21

سيارة خفيفة (تحت سن 21

سيارة فوق (تحت سن 21

)300

300

النوعالمبلغ
جهاز ميكانيكي خفيف (فوق سن 21

جهاز ميكانيكي ثقيل (فوق سن 21

)

)

300

300

300

النوعالمبلغ

حافلة خفيفة (فوق سن 21

حافلة ثقيلة (فوق سن 21

شحن ثقيل (فوق سن 21

 

)

)

)

)
)

)

خدمات ترخيص
السائقين
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هي خدمة يتم بموجبها إلغاء رخصة القيادة في حالة عدم أهلية السائق أو رغبة السائق بإلغائها 

ا�فراد
• رسالة طلب بإلغاء الرخصة مع ذكر السبب ( الشخصي )

• تسليم الرخصة ا±صلية
• صورة من الهوية ا¸ماراتية أو جواز السفر

•  شهادة الوفاة في حالة وفاة الشخص 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين 

إلغاء رخصة قيادة 

رسوم الخدمة
مجـــــانية                   

هي خدمة يتم بموجبها تجديد رخصة القيادة كل سنة للسائق البالغ 18 سنة وكل 10 سنوات للبالغ 
من العمر 21 سنة للمواطنين و5 سنوات للمقيم

ا�فراد
• فحص الطبي ( النظر )          • صورة شخصية 

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين      •  الموقع ا¸لكتروني      •  التطبيق الذكي

تجديد رخصة قيادة 

رسوم الخدمة

100

300

النوعالمبلغ

 18 سنة

 21 سنة
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هي خدمة يتم بموجبها إلغاء فئة من رخصة القيادة الحالية لدى الشخص.

ا�فراد
• إبراز رخصة القيادة ا±صلية 

• إبراز الهوية ا¸ماراتية 
• إبراز سبب إلغاء الفئة 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

•  مركز اسعاد المتعاملين

إلغاء فئة لرخصة قيادة مركبة 

رسوم الخدمة
مجـــــانية

هي خدمة يتم بموجبها اضافة فئة جديدة لسائق المركبة با¸ضافة للفئات الحالية في
رخصة القيادة 

ا�فراد
• الهوية ا¸ماراتية            • صورة شخصية  

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين    •  الموقع ا¸لكتروني    •  التطبيق الذكي 

إضافة رخصة قيادة مركبة 

رسوم الخدمة

200

النوعالمبلغ

 لجميع الفئات
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هي خدمة يتم بموجبها تحديد موعد الفحص العملي.

ا�فراد
• بطاقة تدريب سارية المفعول

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين          • الموقع ا¸لكتروني          • التطبيق الذكي

رسوم الخدمة
مجـــــانية

هي خدمة يتم بموجبها إصدار رخصة قيادة بدل تالف أو فاقد

ا�فراد
• الهوية ا¸ماراتية

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
• مركز اسعاد المتعاملين        • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

رسوم الخدمة

300

النوعالمبلغ

 لجميع الفئات

تجديد موعد فحص قيادة مركبة ( فحص السائقين ) إصدار رخصة قيادة مركبة ( بدل فاقد – بدل تالف ) 
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هي خدمة يتم بموجبها تعديل موعد الفحص العملي للحصول على رخصة القيادة

ا�فراد
• بطاقة تدريب سارية المفعول

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين      •  الموقع ا¸لكتروني      •  التطبيق الذكي

رسوم الخدمة

300

النوعالمبلغ

 لجميع الفئات

هي خدمة يتم بموجبها استبدال رخص القيادة من إمارة إلى إمارة أخرى أو دولة أخرى من الدول 
المعتمدة أو من الدول الخليجية برخصة قيادة صادرة من أي إمارة 

ا�فراد
• أوراق تحويل الرخصة من إمارة أخرى في حال التحويل 

• أو الرخصة المستبدلة وترجمتها في حال كانت بلغة غير ا¸نجليزية 
• صورة شخصية

• فحص النظر 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين    • الموقع ا¸لكتروني    • التطبيقات الذكية

استبدال رخصة قيادة داخل الدولة من إمارة إلى إماراة أخرى 

رسوم الخدمة

200

النوعالمبلغ

سيارة خفيفة

تقريب موعد فحص قيادة مركبة 
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هي خدمة يتم بموجبها فتح ملف رخصة قيادة تجيز لسائق المركبة القيادة في الطريق والتأكد من 
أهليته وقدرته على القيادة بعد اجتياز الفحوصات المطلوبة 

ا�فراد
• فحص النظر

• إبراز الهوية ا¸ماراتية 

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين     •  الموقع ا¸لكتروني     •  التطبيق الذكي 

فتح ملف مروري 

رسوم الخدمة

200

النوعالمبلغ

 لجميع الفئات

هي خدمة يتم بموجبها تجديد تصريح متدرب قيادة مركبة 

ا�فراد
•  استمارة التدريب

•  إبراز الهوية ا¸ماراتية

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني     • التطبيق الذكي 

تجديد رخصة تدريب القيادة 

رسوم الخدمة

100

النوعالمبلغ

 لجميع الفئات
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هي خدمة يتم بموجبها إصدار بطاقة متدرب في حال فقدانها وتلفها 

ا�فراد
• إبراز الهوية االماراتية  

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين

رسوم الخدمة

100

النوعالمبلغ

 لجميع الفئات

هي خدمة يتم بموجبها إصدار تصاريح تدريب للمدربين المعتمدين بمدارس تعليم القيادة با¸مارة 

ا�فراد
•  إحضار الهوية االماراتبة 

•  رخصة القيادة سارية المفعول
•  خطاب عدم ممانعة من جهة العمل (مدرسة تعليم قيادة)

•  شهادة الفحص النظري من مركز بالحصا للسياقة . 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

•  مركز اسعاد المتعاملين     •  الموقع ا¸لكتروني     •  التطبيق الذكي

إصدار تصريح مدرب قيادة مركبة 

رسوم الخدمة

400

النوعالمبلغ

 لجميع الفئات

إصدار رخصة تدريب قيادة ( بدل فاقد – بدل تالف ) 
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هي خدمة يتم بموجبها تجديد تصريح التدريب الخاص بمدرب القيادة 

ا�فراد
• احضار الهوية ا¸ماراتية

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
• مركز اسعاد المتعاملين    • الموقع ا¸لكتروني     • التطبيق الذكي

رسوم الخدمة

400

النوعالمبلغ

لجميع الفئات

هي خدمة يتم بموجبها إصدار  تصريح مدرب قيادة مركبة  ( بدل فاقد / بدل تالف ) للفئات المعتمدة 
لدى مدرب القيادة 

ا�فراد
•  إحضار الهوية ا¸ماراتية 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

•  مركز اسعاد المتعاملين     •  الموقع ا¸لكتروني      •  التطبيق الذكي

إصدار تصريح مدرب قيادة مركبة (بدل فاقد / بدل تالف ) 

رسوم الخدمة

100

النوعالمبلغ

لجميع الفئات

تجديد تصريح مدرب قيادة مركبة 
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خدمات
الضبط المروري 



هي خدمة يتم بموجبها االستعالم عن الرخص المسحوبة والفترة المتبقية على حجز الرخص 

ا�فراد
•  رخصة القيادة

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

•   مركز اسعاد المتعاملين 

االستعالم عن الرخص المسحوبة 

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 
• رخصة القيادة

رسوم الخدمة
مجـــــانية

هي خدمة يتم بموجبها  االستعالم عن المخالفات الخاصة بالمركبات أو رخص القيادة أو الرمز المروري

ا�فراد
• رخصة القيادة

• ملكية المركبة 

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين    •  الموقع ا¸لكتروني     •  التطبيق الذكي

رسوم الخدمة

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 
• رخصة القيادة

• ملكية المركبة 

مجـــــانية

االستعالم عن المخالفات المرورية 

43 42



هي خدمة يتم بموجبها تحويل المخالفات المرورية من مركبة إلى سائق ( مكاتب ا¸يجار ) 

ا�فراد
ال يوجد

الوثائق والمستندات المطلوبة
 

قنوات تقديم الخدمة
•   مركز اسعاد المتعاملين 

رسوم الخدمة

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• الجهات الخاصة  :صورة من عقد ا¸يجار/صورة
   من رخصة القيادة/ صورة من الملكية/ صورة الهوية

مجـــــانية

هي خدمة يتم بموجبها دفع المخالفات المرورية المحررة على المركبة أو رخصة القيادة 

ا�فراد
• رخصة القيادة 

• ملكية المركبة 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

•  مركز اسعاد المتعاملين    •  الموقع ا¸لكتروني      •  التطبيق الذكي

دفع المخالفات المرورية 

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• الجهات الحكومية / صورة عن ملكية المركبة أو رخصة القيادة 
•  الجهات الخاصة / ملكية المركبة أو رخصة القيادة 

رسوم الخدمة
 قيمة المخالفات المتراكمة على المركبة ورخصة القيادة فقط

طلب تحويل المخالفات على الرخصة 
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هي خدمة يتم بموجبها تسجيل النقاط المرورية على رخصة قيادة سائق 

ا�فراد
• حضور السائق شخصًيا

• رخصة القيادة 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع االلكتروني      • التطبيق الذكي

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• حضور السائق شخصًيا
• رخصة القيادة 

رسوم الخدمة
  مجـــــانية

هي خدمة يتم بموجبها دفع بدل حجز مخالفة

ا�فراد
• رخصة القيادة 
• ملكية مركبة 

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
• مركز اسعاد المتعاملين      • الموقع ا¸لكتروني        • التطبيق الذكي  

دفع بدل الحجز  

رسوم الخدمة

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• رخصة القيادة 
• ملكية مركبة 

100

200

النوعالمبلغ

المركبة خفيفة

 المركبة الثقيلة

قيمة الشراء
لليوم الواحد

تسجيل النقاط المرورية على رخصة القيادة 
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هي خدمة يتم بموجبها تمكين المتعامل من االطالع على الصورة الملتقطة من الرادار أثناء 
تصوير المخالفة 

ا�فراد
• رخصة القيادة 

• ملكية المركبة 

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
• مركز اسعاد المتعاملين 

طلب صورة لمخالفة رادار 

رسوم الخدمة

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• رخصة القيادة 
• ملكية المركبة 

100

النوعالمبلغ

 صورة رادار

هي خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة براءة المركبة والرخصة من المخالفات المرورية 

ا�فراد
• رخصة القيادة 

• ملكية المركبة 

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع االلكتروني     • التطبيق الذكي

إصدار شهادة براءة ذمة من المخالفات المروية  

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• رخصة القيادة 
• ملكية المركبة 

رسوم الخدمة

100

النوعالمبلغ

 شهادة براءة الذمة
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هي خدمة من الخدمات التي تقدمها إدارة المرور والدوريات و التي بموجبه المساهمة في 
انسياب حركة السير على التحويالت 

ا�فراد
• ال يوجد

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•   مركز اسعاد المتعاملين

إصدار تصريح تنفيذ الطرق 

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• مخطط التحويلة – رسالة رسمية من 
   الجهة الطالبة للتحويلة 

رسوم الخدمة
  مجـــــانية

هي خدمة من الخدمات التي تقدمها إدارة المرور والدوريات والتي يتم بموجبها إلغاء تصريح مرور 
لمركبة ثقيل 

ا�فراد
• ال يوجد

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

•   مركز اسعاد المتعاملين 

إلغاء تصريح مرور مركبة ثقيلة 
  

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• كتاب من الشركة ¸دارة المرور والدوريات موضح فيه كشف
   بأرقام المركبات المراد إلغاء التصاريح الخاصة بهم 

رسوم الخدمة
(مجـــــانية (في حال المدة أقل عن شهر
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هي خدمة يتم بموجبها القيام بالتدقيق و المراجعة على ا±عمال و المشاريع الخاصة (الطرق والجسور) للتأكد من 
جاهزيتها ومطابقتها للمواصفات الهندسية ليتم اعتمادها بالشكل النهائي المطلوب قبل افتتاح المشروع 

ا�فراد
• ال يوجد

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

إصدار تصاريح تنفيذ الطرق طلب تدقيق السالمة المرورية للطرق والجسور 

  

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• المخطط الهندسي – خطاب رسمي من الجهة الحكومية 

رسوم الخدمة
مجـــــانية

هي خدمة من الخدمات التي تقدمها إدارة المرور والدوريات والتي يتم بموجبها تعديل تصريح 
مرور لمركبة ثقيلة 

ا�فراد
• ال يوجد

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•   مركز اسعاد المتعاملين

•   مركز اسعاد المتعاملين

تعديل تصريح مرور مركبات ثقيلة 

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• كتاب من الشركة ¸دارة المرور والدوريات موضح فيه
  كشف بأرقام المركبات المراد تعديل التصاريح الخاصة بهم 

رسوم الخدمة
(مجـــــانية (في حال المدة أقل عن شهر
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هي خدمة من الخدمات التي تقدمها إدارة المرور والدوريات والتي يتم بموجبها تجديد تصريح مرور لمركبة ثقيلة 

ا�فراد
• ال يوجد

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني     • التطبيق الذكي

إصدار تصريح مرور مركبة ثقيلة

  

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• رسالة من المتعامل تتضمن
  ( خط سير المركبة – تفاصيل الشحنة – التاريخ – عدد ا±يام ) 

• صورة عن ملكية الشاحنة 
• صورة عن رخصة الشركة 

• تصريح دائرة التنمية االقتصادية بعدم الممانعة في
   حالة أن رقم لوحة المركبة ليست رأس الخيمة

رسوم الخدمة
مجـــــانية ( في حال المدة أقل من شهر ) 

هي خدمة من الخدمات التي تقدمها إدارة المرور والدوريات و التي يتم بموجبها تأمين السالمة 
المرورية لمشاريع الطرق 

ا�فراد
• ال يوجد

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني     • التطبيق الذكي

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• المخطط الهندسي – رسالة رسمية من 
   الجهة الحكومية 

رسوم الخدمة
مجـــــانية

تأمين السالمة المرورية لمشاريع الطرق 
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هي خدمة من الخدمات التي تقدمها ادارة المرور والدوريات والتي يتم بموجبه االستجابة 
للحوادث المرورية الجسيمة 

ا�فراد
• رخصة القيادة 

• ملكية المركبة 

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
•  مركز اسعاد المتعاملين     •  الموقع ا¸لكتروني     •  التطبيق الذكي

االستجابة للحوادث المرورية الجسيمة 

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• رخصة القيادة 
• ملكية المركبة 

رسوم الخدمة
مجـــــانية

هي خدمة يتم بموجبها تمكين المتعامل من االستعالم عن حوادث المركبات السابقة 

ا�فراد
• رخصة القيادة 

• ملكية المركبة 

الوثائق والمستندات المطلوبة

قنوات تقديم الخدمة
• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني      • التطبيق الذكي

الجهات الخاصة والجهات
الحكومية 

• رخصة القيادة 
• ملكية المركبة 

 

رسوم الخدمة
مجـــــانية

االستعالم عن حوادث المركبات 
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إصدار ترخيص/ تجديد ( صيانة وتركيب وكيل – موزع – مصنع – بيوت الخبرة )
في مجال السالمة الوقائية من الحريق .  

يتم اصدار وتجديد لممارسة ا±عمال الهندسية وأعمال التركيب والصيانة والتجارة والبيع ±جهزة ومعدات ومواد 
الوقاية والسالمة ومكافحة الحريق وملحقاته وتجهيزاته في المباني والمنشآت .

ا�فراد 
• رسالة تعهد لضمان جميع ا±جهزة والمعدات التي سيتم اعتمادها من 3 إلى 5 سنوات.

• صورة عن جواز السفر لصاحب الترخيص ساري المفعول.
• شهادة قيد الوكالة لوزارة االقتصاد سارية المفعول.

• عقد الوكالة مع الجهة المصنعة أو المنتجة في بلد المنشأ.
• تعهد بتوفير قطع الغيار لجميع المعدات التي سيتم اعتمادها لمدة ال تقل عن 10 سنوات.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني      • التطبيق الذكي

يختلف على حسب نوع الترخيص

رسوم الخدمة
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ترخيص/ تجديد - اعتماد المختبرات (العالمية)

هي خدمة من خاللها يتم التقدم بطلب العتماد المختبرات العالمية المختصة في فحص أنظمة ومعدات الدفاع 
المدني. وأجهزة القياس لتطبيق معايير الجودة والسالمة فيها.

ا�فراد 
• اعتماد طلب الموافقة.

• اعتماد آيزو رقم 17065

• اعتماد آيزو رقم 17020

.(ILAC) شهادة •

• الهيكل التنظيمي لالختبار.

• قائمة بمختبرات الفحص الخارجية.

• ملخص التدقيق.

• شهادة دليل الجودة.

• االشتراك مع الهيئة المحلية.

• عمليات التفتيش.

• مراقبة فحص الصحة والسالمة.

• ملف الشكاوى للعمالء.

• عدد الشهادات الصادرة/ االختبارات التي أجريت في آخر عامين.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني     • التطبيق الذكي

ترخيص/ تجديد - شركات التدريب على الوقاية من الحريق

هي خدمة من خاللها يتم ترخيص معهد التدريب في مجال السالمة الوقائية من الحريق ¸عداد برامج التدريب على 
إجراءات السالمة الوقائية من الحريق وتقديم برامج التدريب والتوعية النظرية في مجال التدريب على إجراءات 

السالمة الوقائية من الحريق للقطاع الخاص من التدريبات العملية وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات 
على إجراءات الوقائية من الحريق.

ا�فراد 
• صورة جواز السفر لصاحب الترخيص.

• صورة الهوية لصاحب الترخيص.
• عقد إيجار مقر الشركة.

• إقرار خطي باللغة العربية بصحة البيانات.
• البرنامج التدريبي المعتمد للشركات العاملة في مجال التدريب.

• تقرير موجز عن مرافق التدريب (وصف المبنى والمرافق).
• الرخصة التجارية.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز إسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني     • التطبيق الذكي

1000 درهم
رسوم الخدمة
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اصدار بطاقة مهندس فني للعاملين في مجال الدفاع المدني

هي خدمة من خاللها يتم التقدم بطلب ¸صدار بطاقة للمهندسين او الفنيين العاملين في مجال الدفاع 
المدني. (مهندس مدني- مهندس معماري – مساعد مهندس) لتخويلهم بالعمل في المواقع الميدانية 

بشكل قانوني.

• نسخة عن نتيجة االختبار الفني.

• صورة شخصية.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني      • التطبيق الذكي

300 درهم
رسوم الخدمة

إصدار بطاقة مهندس أو فني للعاملين في مجال الدفاع المدني (بدل تائف - بدل فاقد)

هي خدمة من خدمات ا¸دارة العامة للدفاع المدني يتم بموجبها بدل فاقد تالف إصدار  بطاقة مهندس أو فني 
للعاملين في مجال الدفاع المدني.

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني     • التطبيق الذكي

100 درهم
رسوم الخدمة
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محاضرات توعوية في مجال السالمة الوقائية

هي خدمة يمكن للمؤسسات والشركات والجهات الحكومية طلب محاضرات التوعية من قبل فريق مختص 
بمعارف السالمة الوقائية للجمهور.

• رسالة من المنشأة إلى الدفاع المدني

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني     • التطبيق الذكي

التدريب على اعمال االخالء للمنشآت والمباني والفنادق

هي خدمة من خاللها يمكن للمؤسسات والشركات والجهات الحكومية طلب التدريب على أعمال االخالء 
للمنشآت والمباني.

• مخطط الموقع ا±صلي الصادر من البلدية.

• شهادة استيفاء شروط الوقاية والسالمة سارية المفعول.

• رسالة من المنشأة للدفاع المدني.

• كشف بعدد الموظفين.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة
• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني     • التطبيق الذكي

رسوم الخدمة

المبلغالنوع

تدريب على إخالء الفنادق والشقق الفندقية (سبع نجوم)

تدريب على إخالء الفنادق والشقق الفندقية (ست نجوم)

تدريب على إخالء الفنادق والشقق الفندقية (أربع نجوم)

5000 درهم

3000 درهم

فما دون 2000 درهم
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ترخيص/ تجديد -  شركات تجارة استيراد وتصدير المواد الخطرة

هي خدمة من خاللها يتم منح اعتماد القيام بتصدير واستيراد المواد الخطرة المصنفة ضمن الجدول 
الخاص المعتمد.

• صورة من الرخصة التجارية.

• عقد ا¸يجار.

• عقد صيانة وتركيب معدات ا¸طفاء.

• مخطط الموقع.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني        • التطبيق الذكي

1000 درهم
رسوم الخدمة

ترخيص/ تجديد - شركات توزيع الغاز

هي خدمة يتم بموجبها التصريح للشركة بنقل وتداول أسطوانات الغاز.

• صورة من الرخصة التجارية صادرة عن دائرة التنمية االقتصادية.

• صورة من شهادة استيفاء شروط الوقاية والسالمة صادر من الدفاع المدني.

• صورة من عقد ا¸يجار.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

1000 درهم
رسوم الخدمة

67 66



اعتماد / تجديد مستودعات تخزين المواد الخطرة

هي خدمة من خاللها يتم التفتيش على اشتراطات ومتطلبات الوقاية والسالمة من الحريق المطلوب 
توفيرها العتماد مستودعات تخزين المواد الخطرة.

• صورة من الرخصة التجارية او الصناعية.

• عقد ا¸يجار.

• مخطط الموقع.

• تصريح من هيئة الطاقة النووية.

• ترخيص هيئة البيئة.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

1000 درهم
رسوم الخدمة

هي خدمة من خاللها يمكن للمقاولين وقطاع ا±عمال طلب شهادة تفيد باستيفائهم لشروط الوقاية 
والسالمة الواجب توافرها في خزانات المواد الخطرة من ا¸دارة العامة للدفاع المدني

• صورة من الرخصة التجارية او الصناعية.

• اعتماد المخططات الخاصة بموقع الخزان من قبل الدفاع المدني.

• مخطط الموقع.

• صورة من الرخصة التجارية للشركة الفاحصة للخزان.

• شهادة فحص الخزان من جهة معتمدة.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني        • التطبيق الذكي

1000 درهم
رسوم الخدمة

اعتماد/ تجديد - خزانات المواد الخطرة
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طلب اعتماد مواقع أسطوانات الغاز

هي خدمة من خاللها يتم التفتيش على اشتراطات ومتطلبات الوقاية والسالمة من الحريق المطلوب 
توفيرها العتماد مواقع تركيب أسطوانات الغاز خارج المبنى.

• صورة عن الرخصة التجارية والصناعية.

• مخطط الموقع.

• ترخيص شركة المقاول صيانة وتركيب معدات الدفاع المدني

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

200  درهم
رسوم الخدمة

اعتماد/ تجديد - مركبات/ صهاريج نقل المواد الخطرة واسطوانات الغاز

هي خدمة من خاللها يمكن للمقاولين ورجال قطاع ا±عمال طلب اعتماد تراخيص صهاريج/ مركبات 
نقل المواد الخطرة واسطوانات الغاز.

• صورة من ملكية المركبة سارية الصالحية أو نموذج الفحص الفني.
• صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية.

• صورة من بطاقة تصريح قيادة صهريج أو مركبة نقل المواد الخطرة للسائق.
• صورة من رخصة القيادة للسائق.

• رسالة الموافقة المبدئية للتسجيل في حالة المركبات أو الصهاريج الجديدة أو تغيير الصنف.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

رسوم الخدمة
المبلغالنوع

المركبات

الصهاريج

500 درهم

1000 درهم
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طلب شهادة ا«نجاز للمباني / لنظام الغاز

هي خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة اعتماد نظام الغاز المركزي للمباني الجديدة والقائمة حيث ال يخول 
المتعامل بتشغيل المباني كليا أو جزئيا اال بعد صدور االنتهاء من أعمال التشييد كاملة واعتماد مهندس البلدية.

• نموذج كشف بالمعدات والشركات المنفذة ±عمال الدفاع المدني ا±صل.
• المخططات التنفيذية المعتمدة من قبل ا¸دارة العامة للدفاع المدني.

• مخطط الموقع من البلدية.
• كتاب اعتماد المخططات ا±صل صادرة من ا¸دارة العامة للدفاع المدني.

• رسالة من االستشاري تفيد بأن جميع المعدات المركبة في المبنى جاهزة للتفتيش كتب من الشركات
   التي قامت بتركيب أجهزة إنذار ومكافحة الحريق وجاهزيتها للتفتيش.

• صورة من تراخيص الشركات المنفذة ±نظمة إنذار ومكافحة الحريق.
• استالم مبنى جديد.

• ترخيص كل شركة بحسب إماراتها.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة
• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

اعتماد المخططات الهندسية

هي خدمة من خدمات ا¸دارة العامة للدفاع المدني يتم بموجبها اعتماد المخططات الهندسية من 
خالل إدخال المخططات والرسومات التفصيلية لصاحبة االختصاص.

• تكليف من المالك (عقد).

• المخططات ا±ولية التنفيذية.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

0.50 درهم لكل متر مربع
رسوم الخدمة

رسوم الخدمة
المبلغالنوع

الرسوم االتحادية

رسوم أخرى

رسوم عاجلة

0.50 درهم لكل متر مربع/ لنظام الغاز

1000 درهم للمادة المراد تفتيشها

500 درهم رسوم إعادة التفتيش
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اصدار شهادة استيفاء اشتراطات السالمة الوقائية للمباني

هي خدمة من خدمات ا¸دارة العامة للدفاع المدني يتم بموجبها إصدار شهادة تثبت استيفاءهم اشتراطات 
السالمة الوقائية للمباني لمالك المباني بشكل سنوي.

• الرخصة السياحية (صورة ملونة صادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة).

• جواز سفر مالك المنشأة + بطاقة الهوية.

• عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي (صورة ملونة).

• الرخصة التجارية (صورة ملونة صادرة عن دائرة التنمية االقتصادية).

• عقد ا¸يجار (صورة ملونة).

• اعتماد التوقيع (ا±صل).

• عقد صيانة ساري المفعول

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة
• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

500 درهم
رسوم الخدمة

اعتماد عقد صيانة سنوي �نظمة السالمة الوقائية أو أنظمة الغاز

هي خدمة من خدمات ا¸دارة العامة للدفاع المدني يتم بموجبها اعتماد عقد صيانة سنوية النظمة السالمة 
الوقائية او أنظمة الغاز (صيانة – تركيب – اشراف تركيب شبكات – إطفاء – شبكات انذار – تركيب أنظمة ا±من 
والسالمة – متابعة الموقع خالل مدة العقد 3-4 سنوات سنويًا – اعداد تقرير مفصل عن حالة ا±جهزة المركبة).

• شهادة إنجاز المبنى.

• اعتماد توقيع ا±طراف المتعاقدة.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

150 درهم
رسوم الخدمة
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شراء دليل كود ا«مارات للوقاية من الحريق

هي خدمة من خاللها يتم تزويد االستشاريين والشركات العاملة بالدفاع المدني والمقاولين بدليل كود ا¸مارات 
للوقاية والسالمة من الحريق يحتوي على علوم الحريق وهندسة ا¸طفاء.

 قنوات تقديم الخدمة
• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

3000 درهم
رسوم الخدمة

اصدار/ تجديد - شهادة استيفاء اشتراطات السالمة الوقائية للمنشآت
(منخفضة الخطورة أ– متوسطة الخطورة ب – عالية الخطورة ج )

هي خدمة يتم من خاللها اصدار / تجديد المنشآت( أ– ب – ج ) تثبت استيفاء المنشأة لشروط السالمة 
الوقائية للحريق.

• رخصة تجارية.
• شهادة الغرفة التجارة.

• اعتماد توقيع.
• عقد االيجار.

• كشف العمال للمقاولين.
• عقد صيانة معدات الحريق للمنشأة او المبنى.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة
• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

رسوم الخدمة
المبلغالنوع

الرسوم االتحادية

رسوم أخرى

رسوم عاجلة

حسب النشاط في القرار الوزاري رقم (50) للعام 2019

200 درهم رسوم إعادة التفتيش
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تركيب نظام انذار الحرائق للمباني والمنشآت (حصنتك)

هي خدمة بتم بموجبها تركيب جهاز مربوط بأنظمة الحرائق في المبنى مع غرفة المراقبة مما يساهم في 
سرعة االستجابة ومدى فعالية ا±نظمة.

• شهادة استيفاء اشتراطات السالمة الوقائية للمباني أو المنشآت.

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

رسوم الخدمة

تركيب نظام انذار الحرائق للمنازل السكنية (حصنتك)

هي خدمة بتم بموجبها تركيب جهاز مربوط بأنظمة الحرائق في المنازل مع غرفة المراقبة مما يساهم في سرعة 
االستجابة ومدى فعالية ا±نظمة.

• صورة بطاقة الهوية من ا±مام ومن الخلف

الوثائق والمستندات المطلوبة

 قنوات تقديم الخدمة
• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

• بحسب عدد ا±جهزة المختارة أو عدد الغرف الموجودة في المنزل 
رسوم الخدمة

المبلغالنوع

مبنى صغير الحجم أ

مبنى صغير الحجم ب

مبنى متوسط الحجم

مبنى كبير الحجم

مبنى شديد الضخامة

1000 درهم سنوي

1500 درهم سنوي

2500 درهم سنوي

4000 درهم سنوي

8000 درهم سنوي
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اصدار شهادة لمن يهمه ا�مر – الدفاع المدني

هي خدمة من خاللها يمكن للعمالء استخراج شهادة لمن يهمه ا±مر لالستخدامات الرسمية.

 قنوات تقديم الخدمة
• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

100 درهم
رسوم الخدمة

هي خدمة يتم من خاللها دفع رسوم المخالفات المسجلة على المنشأة.

 قنوات تقديم الخدمة

• مركز اسعاد المتعاملين     • الموقع ا¸لكتروني       • التطبيق الذكي

قيمة المخالفة محددة وفقا للقرار الوزاري 24 للعام 2012
رسوم الخدمة

دفع المخالفات – الدفاع المدني
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التاريخ هو 
انعكاس لهويتنا 

وسبب وجودنا
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تقع إمارة رأس الخيمة في الجزء 
الشمالي من دولة ا¸مارات 

العربية المتحدة، وتملك حدوداً 
مع سلطنة ُعمان ومع إمارات أم 

القيوين، والشارقة والفجيرة. 
وتُعد إمارة رأس الخيمة رابع أكبر 

إمارة من حيث المساحة  في 
دولة ا¸مارات العربية المتحدة، 
حيث تمتد على مساحة 2486 
كيلومتر مربع وتشّكل حوالي 

2.97% من مساحة دولة 
ا¸مارات العربية المتحدة.

شكل ساحلها الرملي الممتد على طول 64 كيلومتراً على 
مياه الخليج العربي حدوداً طبيعية من جهة الغرب. مما 

يتيح لعشاق الرياضات المائية ممارسة أنشطة عديدة مثل 
ركوب ا±مواج، ا¸بحار،ركوب القوارب، التزلج على الماء، 

وصيد ا±سماك وغيرها الكثير.
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تضم إمارة رأس الخيمة 
مناطق صحراويّة فريدة تمتاز 

برمالها الحمراء والتي 
تتحول إلى أرض خضراء 

روعة في الجمال عند 
هطول ا±مطار. ويمكن 

للزوار تجربة عيش حياة البدو 
ا±صيلة في العديد من 

المخيمات الصحراوية، أو 
االنضمام لمجموعة متنوعة 

من ا±نشطة مثل رحالت 
السفاري على دراجات الدفع 

الرباعي، ركوب الخيل أو 
ركوب الجمال

تشكل غابات القرم والمسطحات الملحّية جزءاً كبيراً 
من المناطق الساحلية والداخلية في رأس الخيمة. 

وتمتد أشجار القرم (المانجروف) التي تعّد موطنًا 
للكثير من أشكال الحياة الطبيعية مثل طيور 

النّحام- إلى قلب مدينة رأس الخيمة، مما يضفي 
عليها مزيداً من الجمال الطبيعي ا±ّخاذ. ويمكن للزوار 

استكشاف هذه الغابات عبر ركوب قوارب الكاياك 
واالستمتاع بسحر الطبيعة.
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 تضم سلسلة رؤوس الجبال 
التي تشّكلت قبل 70 مليون 
سنة- قّمة جبل جيس البالغ 

ارتفاعها 1934 متراً، والتي تعد 
أعلى قمة جبلية في دولة 

ا¸مارات العربية المتحدة. وتمتاز 
هذه المناطق الجبلية الخّلابة 

عمومًا بغناها بالوديان 
والمناطق المالئمة للنزهات 

الجبلية وركوب الدراجات 
والمغامرات الجبلية. 

هناك 3 أنواع من النباتات وهي النباتات المحّبة للبيئة 
المالحة والتي تنمو على شكل أحراش، إضافًة إلى 

النباتات الجبلية والنباتات الصحراوية والتي تنمو بشكٍل 
كبير بعد هطول ا±مطار، ومن أهم أنواع النباتات اشجار 

القرم، السمر، السدر والغاف. 
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أهل الجبل هم ا±هالي الذين اعتادو على العيش في 
منطقة رؤوس الجبال الذين يتميزون بلهجتهم الخاصة 

وقوتهم ويطلق عليهم (البداه)، يعتمدون في 
عيشتهم في الجبال على زراعة القمح (الّبر) الذي يصنع 

منه خبز التنور، عسل السمر والسدر وحليب الماعز 
الطازج يسكنون في بيوت مصنوعة من الصخور 

الجبلية الصلبة.

أهل البحر وهم السكان الذين سكنو على سواحل
رأس الخيمة الذين يعملون في الصيد والغوص على اللؤلؤ 

ويعتمدون على خيرات البحر في العيش ويسكنون في بيوت 
مصنوعة من الحجر المرجاني الذي يمنحها شكال مميزاً.
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البدو هم سكان الصحراء، 
الذين يعيشون في مناطق 

رأس الخيمة الصحراوية والذين 
اعتمدوا على الجمال والخيل 

العربي في ترحالهم وتنقلهم 
والذين اعتادوا على العيش في 

الخيم سابقًا وتيتميزون 
بلهجتهم البدوية الخاصة 

وبقهوتهم العربية المالزمة 
لهم طوال اليوم.  

الجمال وهي كما لقبت بسفينة الصحراء 
تعيش وبكثرة في المناطق الصحراوية وتعتبر 

رمزاً للتراث كما تتميز بجمالها وقوتها في خوض 
سباقات الهجن و±هميتها الكبرى يمكن 

مالحظة العدد الكبير لمضامير سباقات الهجن 
المنتشرة في دولة ا¸مارات.
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الصقر العربي أو الصقر (الحر) أحد أهم رموز دولة 
ا¸مارات العربية المتحدة فهو الطائرالعربي الذي 

يتميز بالجمال، القوة، الصبر والسرعة الكبيرة.  

البدو هم سكان الصحراء، 
الذين يعيشون في مناطق 

رأس الخيمة الصحراوية والذين 
اعتمدوا على الجمال والخيل 

العربي في ترحالهم وتنقلهم 
والذين اعتادوا على العيش في 

الخيم سابقًا وتيتميزون 
بلهجتهم البدوية الخاصة 

وبقهوتهم العربية المالزمة 
لهم طوال اليوم.  

المها والغزال العربي الذي 
يتواجد في صحراء رأس الخيمة 

ولكن يتواجد وبكثرة  في 
محمية صحراء الوادي في 
منتجع الريتز كارلتون حيث 

تتجمع قطعان الغزالن والمها 
العربي بجمالها الملتف حول 

برك المياه وتحت أشجار الغاف.
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IMAGE
REQUIRED

طائر النحام أو الفالمنجو هي 
طيور مهاجرة تأتي إلى سواحل 

رأس الخيمة في فصل الشتاء 
مهاجرة من أوروبا وروسيا. تتميز 

بلونها ا±بيض والزهري وتعيش 
بين أشجار القرم لتتغذى على 

القشريات.

المها والغزال العربي الذي 
يتواجد في صحراء رأس الخيمة 

ولكن يتواجد وبكثرة  في 
محمية صحراء الوادي في 
منتجع الريتز كارلتون حيث 

تتجمع قطعان الغزالن والمها 
العربي بجمالها الملتف حول 

برك المياه وتحت أشجار الغاف.

مناخ إمارة رأس الخيمة  شبه استوائي وشبه جاف ويتميز 
بدرجات حرارة معتدلة والسماء الزرقاء الصافية في أغلب 

أوقات العام. ويبلغ متوسط درجات الحرارة في ساعات النهار 
28 درجة مئوية في الفترة ما بين شهري نوفمبر وأبريل، بينما 
تتعدى درجات الحرارة 35 درجة مئوية خالل أشهر الصيف بين 

يونيو وأغسطس مع ارتفاع بنسبة الرطوبة.
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تتميز أعراس أهل الجبال في 
رأس الخيمة عن غيرها من 

ا±عراس حيث يستمر الحفل 
±كثر من يوم تحضرة مختلف 

القبائل الجبلية ويتم استخدام 
الطبل المميز لسكان الجبال 

وا±سلحة أثناء الرزف.

يشتهر المطبخ ا¸ماراتي بلذة أطباقه حيث يتم 
استخدام مختلف التوابل العربية والهندية في 
إعداده وأغلب مكونات ا±طباق ا¸ماراتية تكون 
معتمدة على ا±رز، القمح، الخضراوات المحلية، 
اللحم، السمك والدجاج. أما الحلويات فتعتمد 

اعتماد كلي على التمر.
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 ميدان السوان لسباقات الهجن 
هو ميدان يقع على بعد نحو 10 

كم جنوب إمارة رأس الخيمة 
وهو ميدان مخصص ¸قامة 
سباقات الهجن، حيث تقام 

المسابقة كل عام لمدة أربع 
أيام في شهر يناير بين العديد 

من المشاركين من الدول 
العربية

تشتهر ا¸مارة بحدائق النخيل وا±راضي الخصبة 
التي وفرت الغذاء والمأوى في المنطقة لعدة 

قرون، واشتهرت أراضي رأس الخيمة بانتاجها 
الوفير لمختلف أنواع التمور ذات الجودة العالية، 

ومازال المزارعون يستخدمون ا±دوات التقليدية 
في زراعة وحصاد أشجار النخيل.
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يضم المتحف الوطني 
مجموعة متميزة من القطع 
ا±ثرية وا¸ثنولوجية، والعديد 

من الوثائق والمخطوطات 
والمعاهدات بين حكام

رأس الخيمة وبريطانيا. ويوجد 
أيضًا معارض لÞسلحة 

التقليدية الخاصة با±سرة 
الحاكمة،

ومقتنيات أثرية تعود ±وائل 
سكان المنطقة حتى أواخر 

الحكم ا¸سالمي. كما يضم 
المتحف قسمًا متخصصًا 

بالمواد والمعلومات الهامة 
عن ثقافة وتقاليد المنطقة، 

والتي تقّدم لمحة عن طبيعة 
الحياة التقليدية في  ا¸مارة، بما 

يشمل الهندسة المعمارية، 
وصيد اللؤلؤ وا±سماك، وزراعة 

التمور، وأنشطة الزراعة."

تقع إمارة رأس الخيمة في الجزء الشمالي من دولة ا¸مارات 
العربية المتحدة، وتملك حدوداً مع سلطنة ُعمان ومع 

إمارات أم القيوين ،الشارقة والفجيرة.

وتُعد إمارة رأس الخيمة رابع أكبر إمارة من حيث المساحة، 
حيث تمتد على مساحة 2486 كيلومتر مربع وتشّكل 

حوالي 2.97% من مساحة دولة ا¸مارات العربية المتحدة"
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يعتبر مسجد محمد بن سالم أكبر جامع أثري وتقليدي في دولة ا¸مارات العربية 
المتحدة. وإلى يومنا هذا، ال يزال الجامع يستقبل المصلين الذين يقصدونه من مختلف 

أنحاء رأس الخيمة القديمة. وكشفت التنقيبات عن وجود مسجد سابق يعود إلى 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر) التاريخ الُمبين من خالل تحليل أولًيّ 

للمكتشفات (وقد ُشّيد المسجد الحالي فوق أساساته وخضع بعد ذلك لعدة عمليات 
تجديد توسعة استمرت ليومنا هذا.

الجزيرة الحمراء تعتبر هذه المنطقة إحدى قرى الصيد القديمة والمهجورة خارج مدينة رأس الخيمة؛ وهي تمتاز بمساكنها 
التقليديّة المبنّية من الطين والحجارة المرجانية. وتجّسد هذه الجزيرة أنماط العمارة والحياة البسيطة التي سادت حينها

قبيل اكتشاف النفط. واعتاد السكان المحلّيون كسب قوت يومهم من صيد اللؤلؤ وا±سماك، ولكن معظم
السكان هجروا القرية في ستينيات القرن الماضي. وقد ساعد المناخ الصحراوي الجاف في حفظ مساكن ومنازل

هذه المنطقة، مما أسبغ عليها طابعًا تاريخيًا وكأنها أشبه بمدينة مفقودة بين جنبات الزمن والسنين الغابرة.
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تأسست مزرعة Áلئ السويدي في عام 2005 من قبل 
ا¸ماراتي البارز عبداµ السويدي ، وهي أول مزرعة من نوعها 
في منطقة الخليج. تقوم المزرعة بزراعة محار لؤلؤة الخليج،  

باستخدام الرخويات المحلية التي تعيش في الخور 
الطبيعي في منطقة الرمس.

أعلنت دولة ا¸مارات العربية 
المتحدة عن إدراج أربعة مواقع 
أثرية في رأس الخيمة لمواقع 

التراث العالمي التابعة 
لمنظمة ا±مم المتحدة 

اليونسكو في 2020 وهي: 
جلفار مدينة التجارة، الجزيرة 

الحمراء التي تحتوي على 
ذكريات أهل البحر واللؤلؤ، 
منطقة شمل التي تحتوي 

على العديد من المقابر 
القديمة والقرى الجبلية وقلعة 

ضايه التي تعتبر القعلة 
الوحيدة المتبقية على هضبه.
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من ا±سواق القديمة لبيع السمك التي توجد في
رأس الخيمة سوق المعيريض وسوق رأس الخيمة، أسواٌق 

تتميز ببيع ا±سماك المحلية الطازجة يوميًا وعلى مدار 
العام ومن ما يميزها أيضًأ وجود المزادات والقدرة على 

التفاوض على ا±سعار. 

ويذكر أن مسجد الشيخ زايد يتسع لثالثة آالف 
واربعمئة مصٍل وقد بني على مساحة كلية تزيد 
على ثالثة آالف متر مربعًا. ويضم المسجد قاعة 
للصالة بمساحة الفي متر مربع وقاعة اخرى للنساء 
بمساحة 410 امتار ويتميز المسجد بمناراته االربع 
التي يبلغ طول الواحدة منها 56 متراً وتتبع 
للمسجد حديقة ومواقف للسيارات.
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تعد رياضة التجديف في 
البحيرات والمسطحات 

المائية التي تنتشر فيها أشجار 
القرم الجميلة من أكثر 

ا±نشطة الترفيهية المفضلة 
لدى العديد من ا±شخاص، 

حيث يمكنهم ممارسة رياضة 
الكاياك الممتعة والتي 

تناسب مختلف ا±عمار. 

تشتهر إمارة رأس الخيمة باحتضانها العديد من مواقع التخييم الرائعة 
والتي تتيح لÞفراد االستمتاع بنزهة قصيرة وحفالت الشواء تحت 

السماء المتÞلئة بالنجوم بعيداً عن صخب المدينة. ويمكن للسياح 
التخييم بمفردهم أو زيارة إحدى المخيمات الصحراوية التقليدية 

المصممة على الطراز البدوي الستكشاف نمط حياتهم المدهش 
الذي تغير بشكل طفيف على مر السنين.
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تضم إمارة رأس الخيمة اثنين 
من أبرز مالعب الجولف 

المصممة وفق أرقى المعايير 
العالمية. يتألف نادي الحمرا
للجولف من 18 حفرة مع 5 

مربعات انطالق ويتميز 
بمسطحاته المائية المفتوحة 

والمساحات الصحراوية 
الواسعة. بينما تبلغ مساحة 

ملعب تاور لينكس 7199 ياردة 
ويتكون من 18 حفرة بمعدل 

72 ضربة لكل جولة ويمتد 
ضمن محمية أشجار المانجروف 

على السفح المقابل لجبال 
الحجر.

تضم إمارة رأس الخيمة خمسة مراكز تسوق تحتضن 
أشهر العالمات التجارية الرائدة وصاالت السينما 

والمطاعم. منها النعيم مول، النعيم سيتي سنتر، 
راك مول، الحمرا مول ويعد المنار مول أضخم هذه 

المراكز وأهمها. 

تعد رياضة التجديف في 
البحيرات والمسطحات 

المائية التي تنتشر فيها أشجار 
القرم الجميلة من أكثر 

ا±نشطة الترفيهية المفضلة 
لدى العديد من ا±شخاص، 

حيث يمكنهم ممارسة رياضة 
الكاياك الممتعة والتي 

تناسب مختلف ا±عمار. 
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تقع قمة جيس للمغامرة على 
قمة أعلى جبل في ا¸مارات، 

وهي المكان المثالي 
للهروب من حياة المدينة 

وتجربة قائمة مثيرة من 
النشاطات الحماسية! وهي 

جبل جيس فاليت، متاهة 
جيس المعلقة و جولة جيس 

المعلقة. 

جبل جيس فاليت، يعد أحد أبرز الوجهات التي تحظى بشهرة 
واسعة بين الباحثين عن التشويق وعشاق المغامرات من 

مختلف أنحاء العالم. ويمتد مسار "جبل جيس فاليت" على 
طول 2.83 كيلو متراً، أي ما يعادل طول 28 ملعب كرة قدم، 

حيث يحلق المغامرون على ارتفاع 1680 متراً فوق مستوى 
سطح البحر في تجربة ال تضاهى. 
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ارتِق بتجربة تناول الطعام في  
مطعم 1484 من Puro مزيج 

بسيط من الموقع المذهل 
والتصميم ا±نيق ومجموعات 

ا±طباق المدهشة. سبب 
تسمية المطعم بهذا ا±سم 
بسبب ارتفاعه فوق مستوى 

سطح البحر الذي يبلغ 1484 متر. 
كافئ نفسك بوجبة ال تنسى.   

حديقة صقر التي تضم العديد من المرافق الترفيهية 
التي تناسب مختلف ا±عمار، بما في ذلك القطار 

وا±لعاب المائية وحلبة التزحلق وغيرها من ا±نشطة 
المنوعة التي جعلتها من أهم االماكن السياحية في 

راس الخيمة لÞطفال منذ تأسيسها عام 1991. 
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يعد كورنيش القواسم من 
أهم الشوارع في رأس الخيمة 

ويعتبر من أكثر االماكن حيوية 
ونشاط طوال أيام ا±سبوع 

بسبب توفر الكثير من المرافق 
العامة التي تجذب الزوار منها 

المطاعم، مقاهي، ألعاب 
لÞطفال وأماكن متعددة 

للجلوس وا±ستمتاع بالمنظر 
الجميل ±شجار القرم وممارسة 

رياضه المشي أو الركض.

شاطئ الفالمينجو يقع على بعد دقائق معدودة 
بالسيارة من وسط المدينة، قد ال يكون أطول شاطئ؛ 

ومع ذلك، يعد شاطئ الفالمينغو مكانًا رائعًا للعائالت 
بسبب موقعه حيث أنه محاط بالمقاهي والمطاعم 

العصرية ويوجد به موقف كبير للسيارات لسهولة 
الوصول إليه. 
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تملك إمارة رأس الخيمة 
أسواق شعبية قديمة عديدة 

التي تتألف من شارعين 
متقابلين من المتاجر التي 

تعنى ببيع السلع العربية 
التقليدية والمستلزمات 

المنزلية مثل سوق 
المعيريض والسوق الكويتي 

أما السلع الزراعية والبحرية 
والمنتجات التراثية تتواجد في 

سوق رأس الخيمة القديم.

أسواق الذهب تعتبر جزء من أسواق
رأس الخيمة إذ أن كل سوق من أسواق
 رأس الخيمة يحتوي على مجموعة من

 محالت الذهب الذي يتميز ذهبها بالجودة
العالية وبالتصاميم الرائعة
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مركز الفروسية والمغامرة 
المخصص الذي يقع في فندق 

ريتز كارلتون وادي الصحراء، 
يتمركز في الطبيعة الخالبة 
والغير ملوثة ويقدم عروض 

وأنشطة فريدة تماًما تعيد 
الناس إلى الطبيعة من خالل 
ا±نشطة الخارجية والفروسية. 

لطالما كان ا¸بحار جزءاً ال يتجزأ من ثقافة رأس الخيمة. 
نظراً للظروف الجوية والمائية المالئمة، كانت ا¸مارة 

وجهة مفضلة للبحارة لممارسة مهاراتهم في البحر. يعد 
نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة مكانًا رائعًا 

لالستمتاع بالمناظر الجميلة أو تناول وجبة لذيذة في أحد 
المقاهي هناك.
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يمكن ممارسة رياضات 
المغامرة المختلفة في وادي 
شوكة مثل: ركوب الدراجات 

في الجبال، والمشي 
لمسافات طويلة، والجري في 

الممرات، والمزيد من ا±نشطة 
مثل التخييم في وادي شوكة 

هناك أنشطة مختلفة 
للجميع.

يمكن للمقيمين والزوار الوصول إلى مسارات الركض المختلف 
حيث يوجد في رأس الخيمة العديد من مسارات الركض الموجودة 
في جزيرة المرجان وميناء العرب وكورنيش القواسم. ممشى 
يمكنك من خالله البدء بالتخلص من ضغوط اليوم بممارسة رياضة 
العدو الصحي أو ركوب الدراجة أو الجري السريع. أو خذ قسًطا من 
الراحة على المقاعد المظللة، بينما يلعب أطفالك في مناطق 
اللعب المالئمة لÞطفال. 
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تقدم المنتجعات الصحية في 
رأس الخيمة عالجات مميزة جنًبا 

إلى جنب مع رعاية استثنائية 
لخلق مكان يمكن للضيوف فيه 

االستسالم واستعادة الرفاهية 
الشخصية.

استمتعوا بأفضل تجارب المغامرات الجبلية الموجودة في المنطقة 
وا±نشطة الحماسية. وتفتح منشأة فيا فيراتا التجارية ا±ولى من نوعها 

في الشرق ا±وسط أبوابها أمام عشاق التحديات لقضاء يوم مليء 
بالحماسة في جبل جيس أعلى جبال دولة ا¸مارات العربية المتحدة. 
كما وتوفر المنشأة مدربين محترفين ¸رشاد الزوار على طول الطريق 

الجبلية الساحرة. كما يمكن للمشاركين االستمتاع بالحبال االنزالقية 
الثالثة التي تمتد على طول ١ كيلومتر خالل الطريق الجبلية. هذا وتتاح 

أوقات انطالق صباحية وخالل فترة بعد الظهر على حد سواء.
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يوفر جبل جيس، أعلى قمة جبلية في ا¸مارات العربية المتحدة ، 
عدداً من المسارات المخصصة التي تناسب جميع المشاة - من 

العائلة إلى المتنزهين ا±كثر خبرة. يوصى دائمًا، بغض النظر 
عن مستوى الخبرة والمهارة، بأن يستعد الزوار بكل احتياطات 

ا±من والسالمة الالزمة عند الذهاب في جولة تسلق في الجبال.        

تضم إمارة رأس الخيمة العديد من المطاعم التي تواكب 
مختلف تفضيالت الزوار بدءاً من المأكوالت العربية 

التقليدية ووصوًال إلى أشهى أطباق شرائح اللحم. وثمة 
دائمًا خيارات تناسب أذواق وميزانيات الزوار، سواًء كانوا 

ينشدون تناول وجبة عشاء فاخرة في فندق من فئة 5 
نجوم، أو ارتياد مطعم محلي صغير على الكورنيش.
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انظر بعمق إلى 
الطبيعة لترى الحياة 

بصورة أوضح
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منتجع شاطئ الحمراء - بإدارة ريتز كارلتون

فندق وشاطئ ومنتجع قلعة الحمراء

منتجع وسبا دبل تري المرجان من هيلتون رأس الخيمة

منتجع هيلتون رأس الخيمة الشاطئي

منتجع وسبا جزيرة المرجان

منتجع ريكسوس باب البحر (باب المنتجعات)

منتجع الكوف روتانا

منتجع صحراء الوادى - بإدارة ريتز كارلتون 

 الحمراء ريزيدنس آند فليج

فندق والدروف استوريا رأس الخيمة

الجزيرة الحمراء 

الجزيرة الحمراء 

جزيرة المرجان

المعيريض

جزيرة المرجان

جزيرة المرجان

الظيت

العشيش 

الجزيرة الحمراء 

الجزيرة الحمراء

أماكن ا«قامة في رأس الخيمة
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منتجع وشاطئ بن ماجد

فندق أكاسيا 

فندق وشاطئ بن ماجد

فندق دبل تري من هيلتون رأس الخيمة

فندق هيلتون جاردن إن رأس الخيمة

فندق مانغروف

الظيت 

الجزيرة الحمراء 

الجزيرة الحمراء 

النخيل

النخيل

كورنيش القواسم 

فندق مانغروف

فندق أكشن رأس الخيمة

فندق سيتي ماكس رأس الخيمة 

فندق رويال فيو   سابقًا: (سيتي هوتيل)

كورنيش القواسم 

المعمورة 

النخيل 

الجويس

أماكن ا«قامة في رأس الخيمة
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فندق جراند بي جي 

فندق جريت وول 

الجويس

دهان

كورنيش القواسم 

المعيريض 

ميناء العرب 

فندق الزين

فندق كازابالنكا

فندق جلفار  

فندق بريم

فندق اس اتش

دبل تري من هيلتون كورنيش رأس الخيمة للشقق الفندقية 

أجنحة مغل  للشقق الفندقية

جنة للشقق الفندقية والفلل

النخيل

النخيل

النخيل

القصيدات

الجويس

أماكن ا«قامة في رأس الخيمة
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