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 بذة عن الدليل ن
 

ن المتعاملالدليل الخطوات الواجب اتبعاها من  هذا   يوضح كات/ طراف)ال  ي  /الشر ن القضايا طلبات جديدة عىل  نشاءال  (المحامي 

ن  ات وتسديد رسومها ومتابعة حالتهاومن ثم التعديل عىل تلك الطلب المسجلة ضمن محاكم رأس الخيمة رفضها   أو قبولها  لحي 

ونيا   . إلكتر

ونية بخدمة طلبات القضايا  المطروحة فيما يتعلق واالستفسارات التساؤالت جميع كما يجيب الدليل عن  الخيمة.  رأسلمحاكم  اإللكتر

 أنواع الطلبات اإللكترونية لألطراف والمحامين والشركات 
:  الطلباتتضم القائمة التالية أنواع 

ً
ونيا  المتاحة إلكتر

) ن ( طلب طلب إبراز وكالة )استئناف( طلب ابراز وكالة )تميت  ي
 إبراز وكالة )ابتدائ 

 طلب تجديد من الشطب طلب إلقاء القبض طلب استالم أصل المستندات

 طلب صورة طبق الصل طلب وقف النفاذ المعجل طلب الئحة متقابلة

 طلب عارض طلب التقسيط طلب اإلقالة من الغرامة

 طلب وقف رصف طلب إعادة تقييم محجوزات طلب استبدال كفيل

ة طلب استبدال شيك المستفيد الول من الشيكطلب الغاء   طلب استالم تقرير ختر

ي التنفيذ طلب الحجز التنفيذي عىل العقارات إذن بيع مال مرهون
 طلب تظلم من قرار قاضن

ي 
 طلب نفقة مستعجلة تحكيم-طلب الموافقة للقضية التنفيذية طلب موعد لمقابلة القاضن

 شهادة لمن يهمه المر من واقع الملف طلب إعالن السند التنفيذي طلب إعالن السند التنفيذي باللصق

 طلب إعالن السند التنفيذي بالنشر  طلب  التعجيل من الوقف يوم 15طلب إعالن المدين بأداء الدين خالل 

 ساعة )للسفن( 24طلب إعالن بالسداد خالل  طلب تعديل طلبات طلب تصحيح شكل الدعوى

 طلب تعديل بيانات طلب تصحيح خطأ مادي بالحكام مستنداتطلب تقديم )إرفاق( 

 طلب تصوير مستندات طلب تعديل موعد جلسة طلب بيان بالمبالغ المستحقة والمدفوعة

 طلب إدخال خصوم طلب استقطاع من جهة عمل استقطاع من حساب

 نقل وسيلة عىل الحجز  طلب رصف طلب حالة اثبات محضن  طلب

 استدعاء طلب حكم إعالن طلب بالنشر  إعالن طلب

ي  حجز  إلغاء طلب منقوالت/ محجوزات تسليم طلب
 ثبوتية أوراق تجديد  طلب تحفظن

 حكم صورة طلب طلبات إغفال طلب حكم تفست   طلب

 ثبوتية أوراق استالم طلب ثبوتية أوراق استبدال طلب حكم عىل التنفيذية الصيغة طلب

 حكم تنفيذ  وقف طلب اإلجراءات كافة  إلغاء طلب القضية عن التنازل طلب

 ملف إغالق طلب مهلة طلب تسوية طلب

ن  إخالء طلب ي  حارس استبدال طلب مؤجرة عي 
 تنفيذي حجز  إلغاء طلب قضائ 

ه / المحالت/ المنازل مفاتيح إيداع طلب اك طلب أمانة إيداع طلب غت  ي  إشر
 التنفيذ فن

 السفر من المنع طلب السفر من المنع إلغاء طلب سبيل إخالء طلب

داد  طلب راتب عىل التنفيذي الحجز  طلب  عامة أمانة إيداع طلب أمانة/ كفالة  استر

اض طلب البيع إعادة طلب ي  المزاد  بيع طلب البيع عىل االعتر
 العلنن
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داد  طلب اإلعالن إعادة طلب التحري طلب  رسوم استر

ن  طلب عقار تسجيل طلب  ملكية نقل طلب عقار تثمي 

 مسكن معاينة طلب منقوالت معاينة طلب عقار تسليم طلب

 التقسيط إلغاء طلب كفالة  طلب مستحقة مبالغ تحويل طلب

 رؤية حكم تنفيذ  طلب النشر  رسوم اضافة طلب االستعالم طلب

 و  الموجودات عىل تنفيذي حجز  طلب
 المنقوالت

 الرخص عىل التنفيذي الحجز  طلب
 التجارية

 البنكية الرصدة عىل التنفيذي الحجز  طلب

 الغت   لدى للمدين ما  عىل تنفيذي حجز  طلب المالية الوراق عىل التنفيذي الحجز  طلب التنفيذية الصيغة عىل مضوفات إضافة طلب

 للخبت   مستندات إرفاق طلب  
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كات .1 ن والشر ونية لألطراف والمحامي   واجهات استخدام الخدمات اإللكتر

 

كات( تتلخص  / الشر ن ي مهمة المتعامل )الطراف/ المحامي 
ن
الدخول إىل الخدمات )وذلك بعد الحصول عىل صالحيات الستخدام ف

ونيا وإنشاء  الخاص بتسجيل ضمن خدمات المحاكم( الخدمات وفق دليل المستخدم  ، وتسديد  الطلبات القضائية المتوفرة إلكتر

ن قبولها أو رفضها قضائيا.  رسومها )إن لزم(، ثم تعديلها )إن لزم(  ومتابعتها لحي 

ونية،  ي استقبال الطلبات اإللكتر
ن
ي محاكم رأس الخيمة تتلخص ف

رسومها )إن وجدت(، وتدقيقها وارجاعها للتعديل  تحديد مهمة موظفن

ن الش، االدراي()إن لزم(، متابعتها واسنادها لصاحب القرار )ا ، أمي  ي
 . القرار عىل طلباتومن ثم مهمة متخذ القرار اصدار  لقاضن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

كات  دليل استخدام العنوان /شر ن ونية لألطراف/محامي   الخدمات اإللكتر

 طلبات القضايا

 1.5 رقم اإلصدار

6 

ونيا  القضايا المخطط التالي مسار  وضحي  : إلكتر
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 طلبات القضايا .2

كات/ ال لصفحات  خمستتألف هذه الشاشة من  /الشر ن  من:  طرافتمكن المحامي 

بحسب  تمكن هذه الصفحة المستخدم من إنشاء طلب جديد عىل قضية مسجلة حاليا  إنشاء طلب بحسب نوع القضية:  .1

 نوع القضية. 

الصفحة المستخدم من إنشاء طلب جديد عىل قضية من خالل إختياره لنوع إنشاء طلب بحسب نوع الخدمة: تمكن هذه  .2

 الخدمة المطلوب. 

 .  ة يكون بإمكان المستخدم معرفة حالة الطلبات الُمقدمةحمتابعة الطلبات: من خالل هذه الصف .3

ي تم رفضها من قبل  .4
 الموظف. الطلبات المرفوضة: تتيح هذه الشاشة المستخدم من معرفة كل الطلبات النر

ي تم اإلنتهاء منها و تم  .5
الطلبات المتخذ بها قرار: من خالل هذه الشاشة يمكن للمستخدم من اإلطالع عىل كل طلبات النر

ي  إصدار قرار بشأنها من قبل متخذي القرار بالقبول او الرفض
كة النر الخاصة بالمستخدم )المسجل هو مقدم الطلب او الشر

ي او ضمن مراكز تقديم الخدمةيمثلها مقدمة للطلب( بغض النظر 
وئن  . عن طريقة تقديم الطلب سواء كان إلكتر

 

  

1 

2 

3

 4
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 طلب بحسب نوع القضية  إنشاء .2.1

ي  إنشاءتمكنك هذه الصفحة من 
ط أن يكون المستخدم المسجل ، بحسب نوع القضية أصال عىل ذمة قضية قائمة طلب قضائ  بشر

 
ً
 بالقضية. طرفا

ً
ي يمثلها المستخدم المسجل طرفا

كة النر  بالقضية أو الشر

:  قضية قائمة ، ذمة عىل طلب جديد  نشاءإل   اتبع ما يىلي

 " نوع القضيةطلب جديد عىل ذمتها من القائمة المنسدلة لحقل " إنشاءقم باختيار نوع القضية المطلوب  .1

ي حقل " إدخالقم ب .2
ن
 "رقم القضيةرقم القضية ف

ي السنة  إدخالقم ب .3
ي حقل " إنشاءتم  النر

ن
 "سنة القضيةالقضية خاللها ف

 ". نوع الخدمةالطلب الجديد من القائمة المنسدلة لحقل "  إنشاءقم باختيار نوع الخدمة المطلوبة من  .4

ي هذه القائمة باختالف نوع القضية المختارة. 
ن
 تختلف قائمة الخدمات المعروضة ف

 الطلب.  نشاءبيانات جديدة إل  إدخال معاودةقول السابقة من المدخالت و " لتفري    غ الحتفري    غ الخاناتانقر زر " .5

ي ادخلتها،  نشاءإل " ، إنشاءانقر زر " .6
 لتظهر رسالة التأكيد التالية: الطلب عىل نوع ورقم وسنة القضية النر

 

 
ي القضية:  .7

ي حال ان المستخدنم ليس طرف فن
 تظهر رسالة التنبيه التالية فن
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:  "طلب إنشاء" ليظهر نموذج . الطلب إنشاء" لتأكيد نعمانقر " .8  كالتاىلي

 

ي لنوع الطلب ،ومعلومات مقدم الطلب ،ية للطلبساسية للقضية ال ساسيعرض النموذج المعلومات ال 
 والمرفقات.  ،والنص التلقائ 

ي حال اراد المستخدم عرض تفاصيل القضية يقوم بالنقر عىل .9
 . يةساسصيل القضية ال اتفلالنتقال اىل شاشة رقم القضية رابط  فن

ي يقوم بالنقر عىل .10
وئن يد اإللكتر ي حال اراد المستخدم تعديل رقم الهاتف او التر

المحاذي لرقم هاتف مقدم الطلب  تعديلرابط  فن

 (إن لزملتعديل الرقم )

ي للطلب ) .11
ي حقل "إن لزمقم بتعديل النص التلقائ 

 ". نص الطلب( فن

ي تظهر تلقائيا من النظام  .12
" تحميل" ثم النقر عىل زر "Browseمن خالل زر "قم بإضافة المرفقات المطلوبة الخاصة بالطلب والنر

، ويمكنك من إضافة نوع مرفق اخر من خالل الضغط عىل زر "اضف جديد" او حذف مرفق من القائمة من التمام تحميل المرفق

ي حالة كونه مرفق إجباري لتقديم الطلبخالل زر "حذف من القائمة" مع وجوب 
 . التنبيه انه ال يمكنك من حذف المرفق فن
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ي انقر زر " .13
ن
ون  . " الستعراض صورة الطلبتحقق من نموذج التوقيع االلكتر

 

ي حال الطلبات غت  مقدرة الرسوم او الطلبات المجانية فيقوم المستخدم بالنقر عىل زر "إرسال الطلب" ليقوم النظام بتسجيل  .14
فن

ي حال ان الطلب مقدر الرسوم فيقوم المستخدم ب
ي ليتم التدقيق عىل الطلب، أما فن

اتمام نقر زر " الطلب وإرساله للموظف المعنن

:  إنشاءكد رقم الطلب والقيمة المطلوب دفعها الستكمال ، لتظهر صفحة تأ "الدفع  الطلب كالتاىلي
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:   "دفع الرسوم"" ليظهر  نموذج دفعانقر زر " .15  كالتاىلي

 

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

 دفوع )ان وجد(، والمبلغ المطلوب للدفع، والعملة. مال
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ي تمكنك من استكمال تسجيل الطلب ثم انقر زر" .16
رسالة  "، لتظهر المختار دفع الجزءقم باختيار القيمة المرغوب بدفعها والنر

تها للدفع.  التأكيد التالية مبينة مرة ي اختر
 اخرى القيمة النر

 
جل العالمية شاشة التالية التمام عملية الدفع عن طريق بطاقات الدفع ال الكيد الخطوة، لينتقل بك النظام اىل " لتأ دفعانقر زر " .17

: م عن طريق الدره أو  "Visa cardو" "MasterCardمثل " ي ببطاقاته المتعددة كما يىلي
  االمارائر
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ي حال إختيار الدفع بواسطة "الدرهم 
ن
ي ف

وئن  " تظهر الشاشة التالية: اإللكتر

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

 فن

 

 

ي لرسوم " Pay"قم بإدخال بيانات بطاقتك، ثم انقر  .18
وئن بنجاح  الطلبوبذلك يتم تسجيل  . الطلبالتمام عملية الدفع االلكتر

  ويتغت  حالة الطلب من "منتظر الدفع" إىل "مرسل للتدقيق". 
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 طلب بحسب نوع الخدمة إنشاء .2.2

ي عىل ذمة قضية قائمة  إنشاءتمكنك هذه الصفحة من 
 بحسب نوع الخدمة المطلوبة.  أصال طلب قضائ 

 

ن طلب جديد  نشاءإل  : من نوع خدمة معي   ، اتبع ما يىلي

ي حقل " إنشاءمن  ةاسم الخدمة المطلوبادخل للبحث باسم الخدمة  .1
 . "اسم الخدمةالطلب فن

  . "نوع الفئةنسدلة لحقل "ممن القائمة ال فئة الخدمة المطلوبةقم باختيار نوع للبحث بنوع الفئة  .2

 

 . " لتفري    غ مدخالت الحقولالغاء البحثانقر زر " .3

تها  فئة الخدمةالمدرجة عىل نوع " لعرض قائمة الخدمات بحثانقر زر " .4 ي اختر
ي حال البحث باسم  النر

او اسم الخدمة المدخلة فن

  . الخدمة

  :يمكن للمستخدم من البحث من خالل اسم الخدمة فقط او إختيار نوع فئة الخدمة فقط او كالهما، كما يمكن  مالحظة

الفئات مة ليقوم النظام بإظهار كل أنواع للمستخدم من الضغط عىل زر "بحث" بدون إختيار فئة او إدخال اسم الخد

 المسجلة.  والخدمات
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 الطلب، لتظهر رسالة التأكيد التالية:  نشاءاسم الخدمة المطلوبة إل قم باختيار  .5

 
:  "طلب إنشاء" ليظهر نموذج الطلب.  إنشاء" لتأكيد نعمانقر " .6  كالتاىلي

 

 ". نوع القضيةمن القائمة المنسدلة لحقل " ،طلب جديد عىل ذمتها  إنشاءقم باختيار نوع القضية المطلوب  .7

ي حقل "ساسرقم القضية ال  إدخالقم ب .8
 . "رقم القضيةية فن



   
  
  

 

كات  دليل استخدام العنوان /شر ن ونية لألطراف/محامي   الخدمات اإللكتر

 طلبات القضايا 

 1.5 رقم اإلصدار

16 

ي السنة  إدخالقم ب .9
ي حقل "ساسالقضية ال  إنشاءتم  النر

ن
 . "سنة القضيةية خاللها ف

 الطلب.  نشاءبيانات جديدة إل  إدخال معاودة" لتفري    غ الحقول السابقة من المدخالت و تفري    غ الخاناتانقر زر " .10

ي ادخلتها، ليظهر نموذج  الطلب عىل نوع ورقم وسنة القضية نشاء" ، إل إنشاءانقر زر " .11
 السابق توضيحه.  "الطلب إنشاء"النر

 يتم إتخاذ نفس الخطوات واإلجراءات الخاصة بتعبئة بيانات الطلب وتقديمه.  .12
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 متابعة الطلبات  .2.3

 الطلبات الُمقدمة ومعرفة حالتها.  عىلمن االطالع  "متابعة الطلبات"تمكنك صفحة 

 

ي تم  كل الطلبات القضائية"  متابعة الطلبات" صفحةتعرض  .1
ونيا ا إنشائهالنر وحالة  ،لطلبرقم امتضمنة  عتر النظام إلكتر

 رقمها وسنتها. ونوع القضية و  ،ورقم الطلب المعتمد  ،الطلب

تيب تنازىلي  .2 ة البيانات  عناوينتصاعدي بالنقر عىل  أو كما تمكنك الصفحة من عرض الطلبات بتر االعمدة المطلوبة ، وفلتر

 . عناوينالمعروضة باستخدام معلومة معينة من القائمة المنسدلة لل

ن بالنقر عىل عنوان " .3 محددة بواسطة تصفية "، ثم اختيار " رقم الطلبكما تمكنك الصفحة من البحث عن طلب معي 

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

ي النظام من خالل اختيا الحالةمكنك الصفحة من عرض الطلبات بحسب ت .4
ي تمر بها فن

المطلوبة من الخيارات  الحالةر النر

ي وصلت اليها، الجراء الومن ثم االقيام باإل  ،عىل الصفحةأ
: زم بحقها بحسب المرحلة النر  وهي كالتاىلي

 الذي يمكنك القيام به االجراء الوصف المرحلة

 اجراء المعاينة خيار يمكنك من عرض جميع الطلبات بكافة المراحل.  عرض الكل 

ي تستلزم الدفع. خيار يمكنك من عرض الطلبات ال منتظر الدفع 
 اجراء دفع الرسوم  نر

ي تم ا مرسل للتدقيق 
رسالها اىل خيار يمكنك من عرض الطلبات النر

إن المالحظات ) اعطاء، موظف المحكمة للتدقيق

 (وجدت

 اجراء المعاينة 

ي تم ارجاعها من  منتظر التعديل 
خيار يمكنك من عرض الطلبات النر

 لتعديلها.  اليكموظف التدقيق بالمحكمة 

 اجراء التعديل 

مرسل لتدقيق بعد 

 التعديل 

ي تم اعادة ارسالها 
خيار يمكنك من عرض الطلبات النر

ي المحكمة بعد اجراءات قاىل موظف التد
يق فن

 وذلك العادة التدقيق.  ،التعديالت المطلوبة عليها 

 اجراء المعاينة

3 
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منتظر الدفع بعد 

 التدقيق 

ي تستلزم الدفع 
خيار يمكنك من عرض الطلبات النر

ي المحكمة. بعد قبولها 
ن
 من موظف التدقيق ف

 اجراء دفع الرسوم

ي تم قبوله من  منتظر صدور القرار 
خيار يمكنك من عرض الطلبات النر

 أو ومنتظر قبولها  ،التدقيق واستوفت رسومها موظف 

ي 
ن الش أ أو رفضها من القاضن .  أو مي  ي

 االداري المعنن

 اجراء المعاينة

 

 اجراء المعاينة  .5

ي مرحلة "يكون اجراء المعاينة 
ن
 ". منتظر صدور القرار"، و "مرسل للتدقيق بعد التعديل"، و "مرسل للتدقيقبحق الطلبات للطلبات ف

 :  الستعراض ومعاينة طلب ما، اتبع ما يىلي

 قم بالنقر عىل رقم الطلب المرغوبة بمعاينته.  .1
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ة اىل  للينتق :  نموذجالنظام مباشر  الطلب كالتاىلي

 

 ومرفقاته.  ،ونص الطلب ،ية باالضافة اىل بيانات مقدم الطلبساسالطلب ال يعرض النموذج بيانات 

 .المتعلقة بالطلب شاشة تفاصيل القضيةلالنتقال اىل  رقم القضيةانقر رابط  .2

ي انقر رابط  .3
وئن ونيةاسفل الشاشة لمعاينة صورة الطلب  طلب موقع الكتر  . اإللكتر

 للعودة اىل صفحة متابعة الطلبات.  "رجوعانقر " .4
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 اجراء دفع الرسوم  .6

ي مرحلة "
ن
 ". منتظر الدفع بعد التدقيق"، و "منتظر الدفعيكون اجراء دفع الرسوم بحق الطلبات للطلبات ف

 :  لدفع رسوم طلب ما، اتبع ما يىلي

 . بدفع رسومه قم بالنقر عىل رقم الطلب المرغوب .1
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ة  : لينتقل النظام مباشر  اىل نموذج الطلب كالتاىلي

 

2.  .
ً
  يتم إستكمال خطوات الدفع بنفس الخطوات المذكورة مسبقا
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 اجراء التعديل  .7

ي مرحلة "
ن
: منتظر التعديل"، و "جديديكون اجراء التعديل بحق الطلبات ف  ". لتعديل بيانات طلب ما، اتبع ما يىلي

 : بتعديله  بالنقر عىل رقم الطلب المرغوبقم  .1

 

: طلب جديد إنشاء"ليظهر نموذج    " كالتاىلي
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 حذف مرفقات الطلب.  أو واضافة ذج من تعديل رقم هاتف مقدم الطلب، وتعديل نص الطلب، يمكنك النمو 

ن  قم بمراجعة الطلب .2 ي حت 
ن
و تصحيح البيانات المطلوب تعديلها  كما هو مطلوب من موظف التدقيق بالمحكمة والموضح ف

ي مرحلة "مرسل للتدقيق بعد التعديل".  نموذجثم الضغط عىل زر  "إرسال الطلب" ويظهر " المدقق مالحظات"
ن
 الطلب ف

 
  ". متابعة الطلبات"" للعودة اىل صفحة رجوع"انقر  .3
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 الطلبات المرفوضة  .2.4

ي تم رفضها بعد التدقيق من موظف المحكمة مع بيان السبب الطلبات المرفوضةتمكنك صفحة "
 أو " من االطالع عىل الطلبات النر

ي تم رفضها من النظام لالسباب التالية: 
 الطلبات النر

 يام منذ استحقاقه. عدم دفع الرسوم خالل خمسة أ 

 يام من ارجاعه للتعديل بعد التدقيق. عدم تعديل الطلب خالل خمسة أ 

  

ورقم  ،وتاري    خ ورود الطلب ،وحالة الطلب ،لطلبمتضمنة رقم االمرفوضة  الطلبات"  الطلبات المرفوضة"  صفحةتعرض  .1

 وسنتها. ونوع القضية  ،الطلب المعتمد 

تيب تنازىلي  الطلباتكما تمكنك الصفحة من عرض  .2 البيانات  وتصفيةاالعمدة المطلوبة ،  عناوينتصاعدي بالنقر عىل  أو بتر

 . عناويندام معلومة معينة من القائمة المنسدلة للالمعروضة باستخ

:   "تفاصيل الطلب"، انقر عىل رقم ذلك الطلب،  لينتقل النظام اىل شاشة ستعراض تفاصيل الرفض لطلب ما ال  .3  كالتاىلي

  

6 
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  وسبب الرفض سواء كان  ،ومرفقاته ،ونص الطلب ،الطلب بيانات مقدمية باالضافة اىل ساسيعرض النموذج بيانات الطلب ال

 من النظام.  أو من مدقق الطلب 
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 الطلبات المتخذ بها قرار  .2.5

ي يمثلها المستخدم جميع الطلبات الصفحةتعرض هذه 
كة النر )اي المستخدم المسجل هو  المقدمة من قبل المستخدم او من قبل الشر

ي او ضمن مراكز تقديم 
وئن ي يمثلها مقدمة للطلب بغض النظر عن طريقة تقديم الطلب سواء كان إلكتر

كة النر مقدم الطلب او الشر

ي الخدمة ( 
ي  تم اتخاذ القرار بحقها النر

ن الش أ أو من قبل القاضن ي  أو مي 
ي من أ ن البحث واالطالع عىلم كما تمكنك ايضا ،   االداري المعنن

 .الطلباتتلك 

 

ي تم اتخاذ القرار المتخذ بها قرار الطلبات" صفحةتعرض  .1
وتاري    خ ورود  ،المقدممتضمنة رقم الطلب بحقها  " الطلبات النر

 وسنتها.  ورقمها  ونوع القضيةوحالة الطلب  ،ورقم الطلب ،الطلب

تيب تنازىلي  الطلباتكما تمكنك الصفحة من عرض  .2 ة البيانات  عناوينتصاعدي بالنقر عىل  أو بتر االعمدة المطلوبة، وفلتر

 . عناوينالمعروضة باستخدام معلومة معينة من القائمة المنسدلة لل

ن بالنقر عىل عنوان " .3 تصفية محددة بواسطة "، ثم اختيار " رقم الطلبكما تمكنك الصفحة من البحث عن طلب معي 

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

ة اىل شاشة تفاصيل ذلك الطلبال  .4 ن يمكنك النقر عىل سجل الطلب للتنتقل مباشر  .ستعراض طلب معي 

 

ي حقل البحث ثم انقر زر"
ي قائمة الطلبات منفردا،  ومنعامل التصفيةادخل رقم الطلب المقدم فن

ة فن  " ، ليظهر مباشر

ة اىل شاشة تفاصيل ذلك الطلب كالتاىلي   .ثم انقر عىل سجل الطلب للتنتقل مباشر
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1  

 .المتعلقة بالطلب شاشة تفاصيل القضيةلالنتقال اىل  القضية رقمانقر رابط  .1

ونيا لب موقع طانقر رابط  .2   .الطلبلمعاينة  إلكتر

 .لمعاينة القرار المتخذ بحق الطلبالقرار الموقع  انقر رابط  .3

 

 

1 

 

2

 

 

3

2
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ونية لمحاكم رأس الخيمة  .3  المتطلبات التقنية الستخدام الخدمات اإللكتر

ي متصفحك لتجنب التعرض لي 
ن
امج والملحقات ف ونية لمحاكم رأس الخيمة، يجب توفربعض التر لالستفادة من الخدمات االلكتر

:  مشكلة خالل  االستخدام، لذلك يرجر التأكد من التاىلي

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

 لتحميل المتصفح( اضغظ هنا )

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

نامج( اضغط هنا )  لتحميل التر

.  موقع خالل من اللغة الخاص لدعم الملحق تحميل .3 ي الرسمي  أدوئر

 )لتحميل الملحق اضغط هنا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسئلة متكررة  .4

  ونيةما هي الخدمات /ا اإللكتر ن كاتالطراف/ ال الخاصة بالمحامي   (1؟ )بند # شر

  ي تسجيل طلب عىل قضية
؟ما من نوع معكيف يمكننن ن  (2.1 )العنوان# ي 

 ي تسجيل طلب خدمة معينة عىل قضية ما؟
 (2.2)العنوان#  كيف يمكننن

 ي تعديل طلب مرتجع من المحكمة؟
 (2)البند#  كيف يمكننن

  ي
 (2)البند#  دفع رسوم طلب ما؟كيف يمكننن

 ؟ ي ي استعراض طلبات القضايا الخاصة ئر
 (2)البند#  كيف يمكننن

 ؟ ي
ي استعراض الطلبات المرفوضة بحفر

 (2.3 )العنوان# كيف يمكننن

 ي المتخذ بها قرار؟  )العنوان#كيف يمك
ي استعراض طلبائر

 (2.4 ننن

 # ونية لمحاكم رأس الخيمة؟ )بند  (4ما هي المتطلبات التقنية الالزمة الستخدام الخدمات االلكتر

 لطلبات ما هي أنواع ا 
ً
ونيا   الطلبات المتاحة إلكتر

ً
ونيا كات والبنوك ؟المتاحة إلكتر ن والشر   لألطراف والمحامي 
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