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 بذة عن الدليل ن
 

ومن ثم  إلكترونيا   طلبات تسجيل القضايا نشاءإل( الشركات/ المحامين/ طرافاأل) ينالمتعاملالدليل الخطوات الواجب اتبعاها من  هذا يوضح

 . إلكترونيارفضها   أوقبولها  لحين وتسديد رسومها ومتابعة حالتها استكمال نواقص التسجيل

 . الخيمة رأسلمحاكم  اإللكترونية بخدمة تسجيل القضايا المطروحة فيما يتعلق واالستفسارات التساؤالت جميع كما يجيب الدليل عن

 

كات .1 ن والشر  لألطراف والمحامي 
ً
ونيا  أنواع القضايا المتاحة الكتر

 
 
ونيا  : ضمن خدمات تسجيل القضايا تضم القائمة التالية أنواع القضايا المتاحة إلكتر

 أنواع القضايا 
 

 مدنيالمطالبات الصغرى   مدني-أمر على عريضة االستئناف المدني

 مدني جزئي مدني-تظلم من أمر على عريضة  االستئناف التجاري

 مدني كلي شخصيةأحوال -أمر على عريضة االستئناف العمالي

  المطالبات الصغرى تجاري أحوال شخصية-تظلم من أمر على عريضة  استئناف األحوال الشخصية

 تجاري جزئي أمر أداء التماس إعادة النظر باالستئناف

 تجاري كلي تظلم من أمر أداء التمييز المدني

 عمالي جزئي منازعات عقارية التمييز التجاري

 عمالي كلي منازعات إيجارية العماليالتمييز 

 حوال شخصيةأ التماس إعادة نظر تمييز األحوال الشخصية

 قضايا مستعجلة ملف اإلعسار 
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 والمحامين والشركات  طرافلأل اإللكترونيةلخدمات استخدام ا واجهات .2
الخدمات )وذلك بعد الحصول على صالحيات الستخدام الخدمات الدخول إلى تتلخص في ( الشركات / المحامين / طرافاأل)مهمة المتعامل 

وفق دليل المستخدم الخاص بتسجيل ضمن خدمات المحاكم( وانشاء طلبات تسجيل القضايا وذلك من خالل استكمال المتطلبات الخاصة 

المحكمة ودفع الرسوم إلكترونياً بعد أن  بالطلب وإرساله إلكترونياً للقسم المختص، ومن ثم استكمال النواقص وذلك بحال تحديدها من قبل

 يتم تحديدها من قبل القسم المختص ليتم تسجيل الدعوى مباشراً بعد عملية الدفع.

أو إعتمادها وتحديد الرسم  (إن لزم)، وتدقيقها وارجاعها للتعديل اإللكترونيةالخيمة تتلخص في استقبال الطلبات  رأسمهمة موظفي محاكم 

 وتحديد موعد أول جلسة بعد أن يتم قيد الدعوى إلكترونيا.

 

 

 

 : لي المسار اإللكتروني لقضايا اإلبتدائي واإلستئنافالمخطط التا يوضح
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 : زيلي المسار اإللكتروني لقضايا التميالمخطط التا يوضح

 

"الطعون"سير عمل قضايا التميي 
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 تسجيل القضايا  .3
 تكون كاالتي: صفحات سبعتتألف هذه الشاشة من 

 .تسجيل دعوى جديدة: يتم من خاللها تسجيل القضايا الجديدة 

 .مسودة: تختص هذه الصفة بعرض الطلبات التي تم حفظها كمسودة بغرض إستكمالها 

 عرض كل الطلبات التي تم تقديمها.لمقدمة: يتم من خالل هذه الصفحة الطلبات ا 

  الطلبت: يتم عرض ضمن هذه الصفحة جميع الطلبات المرسلة للتعديلمتابعة. 

 .دفع الرسوم: تختص هذه الصفحة بعرض كل الطلبات المتوقفة على سداد الرسوم 

 .مرفوض: يتم إظهار وعرض كل الطلبات التي تم رفضها من قبل الموظف 

 :لمرتبطة بالمستخدم المسجل دخوله والتي تم إنشائها إلكترونيا فقط.م من خالل عرض كل القضايا ايت صفحة القضايا المسجلة 
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 تسجيل دعوى جديدة  .3.1

  قضايا جديدةمن تسجيل  "تسجيل دعوى جديدة"تمكنك صفحة .  

  للمحامين، في   تمييز أوستئناف، اء كانت ابتدائية، من كل محكمة سوا إلكترونياا التي يمكن إنشائهالقضايا  أنواعتعرض الصفحة

 . واالستئناف فقط لالطراف والشركات االبتدائيةحين تعرض الصفحة قضايا لمحكمة 

 : ، اتبع الخطوات التاليةقضية ما نشاءإل

التالية  تظهر الشاشةمالحظة:  )، لتظهر الشاشة التالية " مدني كلي"، مثال انقر إلكترونيا اإنشائهالمطلوب  انقر على نوع القضية .1

ي تستوجب وجود قضية اساس لها عىل سبيل المثال قضايا اإلستئناف 
الخاصة بإدخال بيانات القضية االساس للقضايا التر

ي تحتمل وجود قضايا أساس ستظهر الشاشة مع وجود 
والطعون دون وجود خيار لتجاهل تلك الشاشة، أما بالنسبة للقضايا التر

ي ال 
 ( تحتمل وجود قضية أساس لن تظهر تلك الشاشة. خيار للتجاهل، اما للقضايا التر
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 : طلب الكتروني كالتالي إنشاءنموذج  يظهر .2
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قضية األساسية، يقوم النظام بنسخ البيانات المطلوبة في النموذج من بيانات القضية األساسية مع امكانية العند إدخال رقم : مالحظة

 . التعديل على بعضها

ي يتم 
 نسخها: البيانات التر

  القضية. بيانات 

  القضية. مرحلة 

  .األطراف 

 

 : البيانات المطلوبة كالتالي إدخالقم ب .3

 الوظيفة/ الوصف الزر / الحقل

ي تم إدخالها بالشاشة السابقة.  بيانات القضية 
 يتم من خالله عرض بيانات القضية األساسية التر

 . حقل يعرض نوع القضية التي قمت باختيارها نوع القضية 

المندرجة تحت نوع  من مواضيع الدعاوىقائمة منسدلة تمكنك من اختيار موضوع الدعوى المطلوب  موضوع الدعوى

 . القضية التي قمت باختيارها

 . تمييز أون كانت ابتدائية، استئناف، حقل يعرض مرحلة القضية إ مرحلة القضية 

في حال عدم وجوب مطالبة . ستحقة على القضية المطلوبةقيمة المطالبة الم إدخالحقل رقمي يمكنك من  قيمة المطالبة 

 (ماراتيالقيمة تكون بالدرهم اإل. )0.00ر مالية يجب ان تدخل قيمة الصف

ي القضايا المدنية او التجارية من صفر إىل خمسة االف درهم  : مالحظة هامة
إذا كانت قيمة المطالبة ف 

ي فيجب إنشاء قضية من نوع مطالبات صغرى، أما إذا كانت قيمة المطال
ة من خمسة االف إىل بإماراتر

، قضايا قيمتها أكتر من مليون فيجب إنشاء قضية من نوع مليون فيجب إنشاء قضية من نوع  ي
جزت 

 . ىلي ك
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 الوظيفة/ الوصف الزر / الحقل

 لعلى االقطرف أول وطرف ثاني  إدخالالقضية، حيث يتوجب عليك  أطراف إدخالحيز يمكنك من   طرافاأل

كما  ،دخالبعد اإل طرفال كما يعرض الحيز نوع واسم ورقم. ومحامي الطرف االول لخدمات المحامين

 . المسجليظهر الدافع بحسب اسم المستخدم 

والتي تختلف بإختالف درجة  التالية نواعة تمكنك من اختيار صفة الطرف في القضية من األقائمة منسدل نوع الطرف 

 : التقاضي

 

 . هإدخالعند الرقم التعريفي للطرف على نظام المحاكم حقل يعرض  رقم الطرف 

 : التاليالنموذج القضية من خالل  أطرافزر يمكنك من البحث عن  بحث طرف 

 

 أورقم الجواز الخاص به  أوكل من اسم الطرف رقم الهوية االماراتية  أوجزء من  إدخالقم ب .1

 ، ثم (في حال كان الطرف شركة)اسم الشركة 

 سماء التي تتوافق مع مدخالت البحثالنموذج قائمة األ، لتظهر اسفل "بدء البحث"انقر زر  .2

 . طرافسم في قائمة األليندرج األ" موافق"قم باختيار االسم المطلوب ، ثم انقر  .3

الخاص بذلك ليقوم بمسح الهوية  تستخدم الجهازاذا كنت " قارئ الهوية االمارتية"انقر زر : مالحظة

 . مباشرة دراج معلومات الطرفوإ
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شريك اعمال  إنشاء"في النموذج  بيانات الطرف إدخالديد للقضية من خالل طرف ج إنشاءزر يمكنك من  طرف  إنشاء

 ": جديد

 شركة أونوع شريك االعمال المطلوب من القائمة الخاصة بذلك ليكون اما شخص  إدخالقم ب .1

اسمه واسم  اجباريا ية في حيز اسم الشخص متضمنةساسقم باخال بياناته األفي حالة "شخص"  .2

 . اريخ ميالده وعمره بالسنواتونوعه وديانه وجنسيتة وتاالب 

 

 

كة"  .3 ي حال "شر
كة و االسم االخر لها. ف   يتم تسجيل اسم الشر

 
 

 . ، حيث تكون الدولة واالمارة حقول اجباريةسواء للشخص او الشركة عنوان الطرف إدخالقم ب .4

 

هاتف ، حيث يكون رقم الشواء شخص او شركة معلومات االتصال الخاص بالطرف إدخالقم ب .5

 . صفارالمتحرك اجباري ويدخل بدون أ
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قم باختيار  أو، السفر جواز أوالهوية االماراتية ما إللطرف وهي الثبوتية الوثائق  بتسجيلقم   .6

   . بالنسبة لألشخاص اذا لم يكن هناك وثائق للتحميل"  بدون وثيقة"

 

 

 

كات فيتم  .7 كة  تسجيلبالنسبة للشر ي الوثائق الثبوتية الخاصة بالشر
تشمل رقم التسجيل  والتر

 ورقم التسجيل العقاري ورقم الرخصة التجارية. 

 
 

 : ثبات هويتك البشريةتأكيد الظاهر في الشكل كما يلي إلرمز ال إدخالقم ب .8

 



   
  
  

 

 شركات/ محامين/ الخدمات اإللكترونية لألطراف  دليل استخدام العنوان

 تسجيل القضايا

 1.4 رقم اإلصدار

13 

 . لتغير الصورة" تحديث"انقر زر 

 . طرافدراجه في قائمة األالطرف ، حيث يتم إ إنشاءالتمام " متعامل جديد إنشاء"انقر زر  .9

 . للرجوع الى الصحة السابقة" عودة" انقر زر  .10

 . مرة اخرى دخالاإل معاودةلتفريغ كامل الحقول من المدخالت و" مسح"انقر زر  .11

 .الطرفب العنوان ومعلومات اإلتصال الخاصة  زر يمكنك من تعديل بيانات تعديل طرف 

 " حفظ"قم بتعديل البيانات المطلوبة، ثم انقر زر 

 . للقضية اضافيالدراج طرف " اضافة"انقر زر  اضافة 

  . لحذف ذلك الطرف من القضية  "حذف"قم باختيار طرف ما وانقر زر  حذف 

 

 الوظيفة/ الوصف الزر / الحقل

 . وقائع القضية إدخالحقل يمكنك من  الوقائع 

 . او الطاعن او المستأنف طلبات المدعي إدخالحقل يمكنك من  طلبات 

هل لديك جهاز للتوقيع 

 االلكتروني

وذلك بحال توفر  حيفة الدعوى وارفاقها بعد التوقيعصندوق اختيار يمكنك من التوقيع االلكتروني على ص

 . جهاز التوقيع اإللكتروني لدى المستخدم
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، بإتباع الخطوات ليمكنك النظام من التوقيع االلكتروني على الجهاز الخاص بذلك، " توقيع"انقر زر 

 -:االتية

 زر "توقيع". الضغط عىل  .1

 تسجيل التوقيع والضغط عىل زر "حفظ وإرفاق".  .2

 . عرض النموذجإغالق شاشة  .3

ونية الموقعة"  .4 الصحيفة الموقعة  عندها يتم ادراجالضغط عىل زر  "إرفاق النسخة اإللكتر

 ضمن الطلب

طباعة طلب تسجيل 

طباعة صحيفة / الدعوى

 الدعوى 

اذا قمت باختيار  إلكترونيا أو، المستخدما يدويا من هعوى ليتم توقيعزر يمكنك من طباعة صحيفة الد

 . صندوق االختيار السابق الخاص بجهاز التوقيع
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 : كالتاليحيز يمكنك من اضافة كافة المرفقات المطلوبة للقضية  المرفقات 

 : التالي" اضافة مرفقات"ليظهر نموذج " اضافة"انقر زر  .1

 
، حيث يجب ان يقوم المستخدم بإضافة كل المرفقات ارفاقهاقم باختيار نوع الوثيقة المطلوبة  .2

 . الخاصة بالمرفقات اإلجبارية الخاصة بالقضية والتي تكون موضحة ضمن المالحظات
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 :  مثال توضيحي

 
  . لالنتقال الى مستند المرفق وادراجه رابطه في الحقل" Browse"انقر زر  .3

 . قائمة مرفقات القضية لتحميل المرفق وادراجه في" اضافة" انقر زر  .4

 . بيانات االرفاق مرة اخرى إدخال معاودةلتفريغ الحقول من المدخالت و" مسح"انقر زر  .5

تم إن ) إلكترونياالرفاق صحيفة الدعوى الموقعة " الموقعة اإللكترونيةارفاق النسخة "انقر زر  .6

 . (توقيعها إلكترونيا

د عن . المعني للتدقيقالقسم خيار يمكنك من حفظ نسخة من الدعوى في حسابك الشخصي وارسالها الى  حفظ وارسال 

 الخاص بالقضية المختارة.النقر على هذا الخيار، يظهر اإلقرار 

 

التمام  "حفظ وارسال"، ثم انقر زر وذلك بعد قراءة اإلقرار بشكل جيد قرارقم باختيار الصندوق يمين اإل

 . االرسال الى المحكمة عملية
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 مالحظة: 

 يتم استبدال زر "حفظ وارسال" بز ر "حفظ وارسال الدفع" ويقوم المستخدم ت   بالنسبة لقضايا التمي

 :
 
 بالضغط عليه بعد ان يقوم بتحديد وإختيار معاير الرسوم لكل قضية كما هو موضح تاليا

ي والتميت   التمي .1
  التجاريت    المدت 

 

 

 العماىلي ت   يالتم .2

 

  أحوال شخصيةت   تمي .3
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حيث يتم دفع رسوم القضية من قبل المتعامل ليقوم النظام بتسجيل القضية وإعطائها رقم عىل سنة 

ي ليقوم بتحديد موعد أول جلسة، مع التأكيد بأن هذا اإلجراء خاص فقط 
وإرسالها للقسم المعت 

. لقضايا التم  يت  

من إما خيار يمكنك من حفظ نسخة من الدعوى في حسابك الشخصي في صفحة المسودة لتتمكن الحقا  حفظ كمسودة 

  . إلستكمال البيانات الناقصة أوحذفها 

عند النقر على هذا الخيار، تظهر مباشرة رسالة التاكيد التالية لتنبهك بضرورة التعديل على المسودة 

 . النظامال سيتم الغاءها من إخالل عشرين يوم و

 

ل الطلب وضرورة العودة الستكماله، كما ويظهر الرقم كد اكتمال تسجيتأرسالة تظهر ل" حفظ" انقر زر 

 . ي للطلبالمرجع
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 مسودة  .3.2

نشائها مسبقا ولم تتمكن من ارسالها الى المحكمة للتدقيق، حيث يمكنك االطالع إمن االحتفاظ بالقضايا لتي قمت ب "المسودة"تمكنك صفحة 

 . لتدقيقها إلكترونياتلك الطلبات وتعديلها وارسالها الى المحكمة على 

 

ا، إنشائهل مرة  ونوع القضية المطلوبة وأل إنشائهرقم المرجعي للطلب عند الالطلبات متضمنة  "المسودة"حة تعرض صف .1

  . طاعن أومستأنف  أوواسم مدعي  ،نشاءوتاريخ ووقت اإل ،وموضوع الدعوى المطلوبة

البيانات  وتصفيةعمدة المطلوبة ، األ عناوينتصاعدي بالنقر على  أوبترتيب تنازلي قضايا الكما تمكنك الصفحة من عرض  .2

 . عناوينلقائمة المنسدلة للالمعروضة باستخدام معلومة معينة من ا

" تصفية محددة بواسطة المستخدم" ، ثم اختيار "رقم الطلب"كما تمكنك الصفحة من البحث عن طلب معين بالنقر على عنوان  .3

 ". عامل التصفية" ومن ثم ادخال رقم الطلب المطلوب والنقر على زر 

 : للمحكمة كالتالييمكنك استعراض تفاصيل الطلب المرغوب باعادة مراجعته وارساله و .4

  . عن طريق الضغط على الطلب المرغوب بمراجعته قم بتحديد الطلب، "المسودة"من صفحة  .4.1

 . متضمنا  البيانات التي تم ادخالها مسبقا   قضية جديدة إنشاءاسفل الصفحة، ليظهر نموذج " تفاصيل الطلب" انقر زر  .4.2

3.1 

3.2 
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  .قم بمراجعة الطلب واستكمال كافة المعلومات .5

الخاصة بالقضية المختارة لقرائته والموافقة عليه  ليظهر االقرار"حفظ وارسال" رسال الطلب للمحكمة للتدقيق، انقر زر إل .6

 .وإرسال الطلب كما تم شرحه مسبقا  
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 . التمام عملية االرسال الى المحكمة" حفظ وارسال"قم باختيار الصندوق يمين االقرار، ثم انقر زر              

كيد التالية لتنبهك لتظهر مباشرة رسالة التأ، "حفظ كمسودة"، انقر زر  "المسودة"لالحتفاظ بالطلب مرة اخرى في صفحة  .7

 .بضرورة التعديل على المسودة خالل عشرين يوم وإال سيتم الغاءها من النظام

 
 .الستكماله، كما ويظهر الرقم المرجعي للطلبكد اكتمال تسجيل الطلب وضرورة العودة ألتظهر رسالة ت" حفظ" انقر زر  .8
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 لطلبات المقدمة ا .3.3

 أو ،وارسالها الى المحكمة للتدقيق إلكترونياا إنشائهايا التي قمت بالقضطلبات تسجيل من استعراض  "الطلبات المقدمة"تمكنك صفحة 

 . الطلبات التي قمت بتعديلها بناء على مالحظات موظف التدقيق بالمحكمة ومن ثم اعدت ارسالها مرة اخرى للتدقيق بعد التعديل

 . التدقيق من موظف المحكمة ما عدا قضايا التمييز تمر بمرحلةجميع انواع القضايا ن اتجدر االشارة 

 

وموضوع  ،ونوع القضية وحالة الطلب ،إنشائهمتضمنة الرقم المرجعي للطلب عند  القضايا "الطلبات المقدمة"حة صفتعرض  .1

 . طاعن أومستأنف  أوواسم منشأ الطلب سواء كان مدعي  ،نشاءوتاريخ ووقت اإل ،الدعوى

ترة البيانات االعمدة المطلوبة ، وفل عناوينتصاعدي بالنقر على  أوكما تمكنك الصفحة من عرض القضايا بترتيب تنازلي  .2

 . عناوينالمعروضة باستخدام معلومة معينة من القائمة المنسدلة لل

 : كالتالي استعراض تفاصيل طلب مايمكنك  .3

 . المرغوب باستعراضه، انقر سجل الطلب  "الطلبات المقدمة"من صفحة  .3.1

  : كالتالي "تفاصيل الحالة"نموذج  اسفل الصفحة، ليظهر" تفاصيل الطلب" انقر زر  .3.2

 

 

 . الطلب أطرافية باالضافة الى ساسبيانات الطلب األيعرض النموذج 

 . الغالق النموذج والعودة لصفحة الطلبات المقدمة" اغالق"انقر زر  .3.3

3.1 

3.2 
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 متابعة الطلبات  .3.4

 تلكرجاعها اليك بهدف تعديلها حيث يمكنك تعديل الطلبات التي قام مدقق المحكمة بإمن االطالع على  "متابعة الطلبات"تمكنك صفحة 

 . لتدقيقها بعد التعديل إلكترونياارسالها الى المحكمة  معاودةو  الطلبات

 

متضمنة الرقم المرجعي للطلب ونوع القضية وموضوع الدعوى وتاريخ ووقت  القضايا "متابعة الطلبات"حة تعرض صف .1

 . طاعن أومستأنف  أوواسم منشأ الطلب سواء كان مدعي  نشاءاإل

 يمكنك من تصفية وترتيب البيانات المعروضة كما سبق التوضيح. .2

 : الطلب المرغوب باعادة ارساله للمحكمة كالتالي تعديليمكنك  .3

 . بتعديله، انقر سجل الطلب المرغوب " متابعة الطلبات"من صفحة  .4.1

  متضمنأ مالحظات المدقق ضمن خانة المطلوب للتعديل. سفل الصفحة،أ" تفاصيل الطلب" انقر زر  .4.2

4.1 

4.2 
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 . اعلى النموذج لتفعيل خاصية التعديل على الحقول" تعديل"انقر زر  .4.3

المطلوب "ف التدقيق والموضح في حيز كما هو مطلوب من موظ و تصحيح البيانات المطلوب تعديلها  بمراجعة الطلبقم  .4.4

 "للتعديل

ي حال كان التعديل  .4.5
وري الضغط عىل زر التعديل وبالتاىلي ليس هناك حاجة ف  المطلوب خاص بالمرفقات فليس من الض 

 إلعادة توقيع وإرفاق صحيفة الدعوى. 

 . تظهر رسالة التأكيد التاليةل" حفظ وارسال"انقر زر  مرة اخرى للتدقيق بعد التعديل رسال الطلب للمحكمة إل .4.6
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 : كد اكتمال تسجيل الطلب كالتالير رسالة تأمرة اخرى الى المحكمة، لتظه ة االرسالالتمام عملي" التقديم النهائي"انقر زر  .4.7
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 دفع الرسوم .3.5

من االطالع على الطلبات التي تم قبولها بعد التدقيق من موظف المحكمة وتم تحديد الرسم الخاص بها لتتمكن  "دفع الرسوم"تمكنك صفحة 

  . بذلك من االطالع عليها ودفع رسومها

 

وتاريخ ووقت  ،وموضوع الدعوى ،ونوع القضية ،القضايا متضمنة الرقم المرجعي للطلب"  دفع الرسوم " صفحةتعرض  .1

 . طاعن أومستأنف  أوواسم منشأ الطلب سواء كان مدعي  ،نشاءاإل

 يمكنك من ترتيب وتصفية البيانات كما سبق التوضيح. .2

 : يمكنك استعراض تفاصيل طلب ما كالتالي .3

 . المرغوب باستعراضه، انقر سجل الطلب " فع الرسومد"من صفحة  .4.1

 : ليظهر نموذج تفاصيل الحالة كالتالياسفل الصفحة، " تفاصيل الطلب" انقر زر  .4.2

4.1 

4.2 5.2 
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 . الطلب أطرافية باالضافة الى ساسيعرض النموذج بيانات الطلب األ

 . الغالق النموذج والعودة لصفحة دفع الرسوم" اغالق"انقر زر  .4.3

 

 : يمكنك استكمال اجراءات التسجيل ودفع الرسوم لطلب ما كالتالي .4

 . دفع رسومهالمرغوب ب، انقر سجل الطلب "  دفع الرسوم" من صفحة  .5.1

 : كالتالي "دفع الرسوم"اسفل الصفحة، ليظهر نموذج " استكمال دفع الرسوم" انقر زر  .5.2

 

 دفوعميعرض النموذج قائمة الرسوم الواجب دفعها لتسجيل القضية متضمنة حالة الدفع، ورقم الطلب، ورقم امر القبض، والقيمة، والمبلغ ال

 . ، كما يمكنك من خالل هذه الشاشة من طباعة أمر القبض والسند بعد الدفعلغ المطلوب للدفع، والعملة، والمب(وجد إن)
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جل العالمية ة الدفع عن طريق بطاقات الدفع اآلالتالية التمام عمليشاشة اللتاكيد الخطوة، لينتقل بك النظام الى " دفع" زر انقر .4.5

 : م االماراتي ببطاقاته المتعددة كما يليعن طريق الدره أو   "Visa card"و   "MasterCard"مثل 

 

 

" تظهر الشاشة التالية:  ي
ي حال إختيار الدفع بواسطة "الدرهم اإلماراتر

 ف 
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ي حال إختيار الدفع بواسطة "البطاقات البنكية" تظهر الشاشة التالية: 
 
 ف

 

 

وبذلك يتم تسجيل القضية بنجاح  . الدفع االلكتروني لرسوم القضيةالتمام عملية " Submit"بيانات بطاقتك، ثم انقر  إدخالقم ب .4.6

 " القضايا المسجلة" الى صفحة " دفع الرسوم"وينتقل سجل القضية من صفحة 

 مالحظة: 

ي تكون معف  من الرسوم يتم تسجيلها من قبل المحاكم بعد إعتماد طلب التسجيل وتكون خاصة باألطراف 
طلبات التسجيل التر

كات.   والشر
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 مرفوض  .3.6

الطلبات التي تم  أومن االطالع على الطلبات التي تم رفضها بعد التدقيق من موظف المحكمة مع بيان السبب " مرفوض"تمكنك صفحة 

 : رفضها من النظام لالسباب التالية

  يوم من غير التعديل عليها ألكثر من عشرين" المسودة"بقائها في صفحة .  

 منذ استحقاقهيام عدم دفع الرسوم خالل خمسة أ . 

  رجاعه للتعديل بعد التدقيقأيام من إتعديل الطلب خالل خمسة عدم . 

  

وتاريخ  ،وموضوع الدعوى ،ونوع القضية ،متضمنة الرقم المرجعي للطلبالمرفوضة القضايا "  مرفوض"  صفحةتعرض  .1

 . طاعن أومستأنف  أوواسم منشأ الطلب سواء كان مدعي  ،نشاءووقت اإل

  : ما كالتالي طلبل الرفض يمكنك استعراض تفاصيلو .2

 . باستعراضه ، انقر سجل الطلب المرغوب"  مرفوض" من صفحة  .4.1

 : اسفل الصفحة، ليظهر نموذج تفاصيل الحالة كالتالي" تفاصيل الطلب" انقر زر  .4.2

4.1 

4.2 
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 . من النظام أوالطلب وسبب الرفض سواء كان من مدقق الطلب  أطرافية باالضافة الى ساسيعرض النموذج بيانات الطلب األ

 . "مرفوض"الغالق النموذج والعودة لصفحة " اغالق"انقر زر  .4.3
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 القضايا المسجلة  .3.7

القضايا التي تم سداد رسمها وتم تسجيلها إلكترونيا وتظهر القضايا التي يكون  من االطالع على" القضايا المسجلة"تمكنك صفحة 

 : المستخدم طرف بها

 

وحالة  ،ورقم القضية ،ونوع القضية ،القضايا التي تم تسجيلها بنجاح متضمنة رقم الطلب"  القضايا المسجلة"  صفحةتعرض  .1

 . طاعن أومستأنف  أوواسم منشأ الطلب سواء كان مدعي  ،نشاءوتاريخ ووقت اإل ،وموضوع الدعوى ،الطلب

  تفاصيل القضية شاشةالستعراض تفاصيل قضية ما، انقر رابط رقم الطلب المرغوب بعرض تفاصيله، لينتقل النظام الى  .2

  الموضح ضمن دليل المستخدم الخاص بالخدمات اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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 المتطلبات التقنية الستخدام الخدمات اإللكترونية لمحاكم رأس الخيمة  .4
 

لالستفادة من الخدمات االلكترونية لمحاكم رأس الخيمة، يجب توفربعض البرامج والملحقات في متصفحك لتجنب التعرض ألي مشكلة 

 : خالل االستخدام، لذلك يرجى التأكد من التالي

 . عند استخدام الخدمات االلكترونية" Internet Explorer 11"متصفح  واستخدام تحميل .1

 (لتحميل المتصفح اضغظ هنا)

 "PDF "الخاص بعرض ملفات " Adobe Acrobat Reader DC "برنامج  تحميل .2

 (لتحميل البرنامج اضغط هنا)

 . أدوبي الرسمي موقع خالل من اللغة الخاص لدعم الملحق تحميل .3

 (لتحميل الملحق اضغط هنا)

 

 

 اسئلة متكررة  .5
  (2#بند )؟ شركاتال/ طرافالا/ الخاصة بالمحامين اإللكترونيةما هي الخدمات 

 (3.1# العنوان) كيف يمكنني البدء بتسجيل قضية جديدة؟ 

  (3.2# العنوان) نماذج القضايا المرسلة للمحكمة؟كيف يمكنني استعراض 

 (43.العنوان) كيف يمكنني تعديل قضية مرتجعة من تدقيق المحكمة؟ 

 ( 3.5 #العنوان) كيف يمكنني دفع رسوم قضية ما؟ 

  (3.6# العنوان)استعراض القضايا المرفوضة بحقي؟كيف يمكنني 

 (7.3# العنوان) كيف يمكنني استعراض قضاياي المسجلة؟ 

  (5# بند )ما هي المتطلبات التقنية الستخدام الخدمات االلكترونية لمحاكم رأس الخيمة؟ 

   (1# بند )؟ لألطراف والمحامين والشركات والبنوك ما هي أنواع القضايا المتاحة إلكترونيا 

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/internet-explorer-11-for-windows-7-details.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/download/internet-explorer-11-for-windows-7-details.aspx
https://get.adobe.com/reader/?loc%81%81%82%8A%82%90
https://get.adobe.com/reader/?loc%81%81%82%8A%82%90
https://supportdownloads.adobe.com/detail.jsp?ftpID=5877
https://supportdownloads.adobe.com/detail.jsp?ftpID=5877

