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 بذة عن الدليل ن
 

كات /الشر ن ن )األطراف/المحامي  ونيا ومن ثم يوضح هذا الدليل الخطوات الواجب اتبعاها من المتعاملي  ( إلنشاء قضايا جديدة إلكتر

ونيا.  ومتابعة حالتهاالتعديل عىل تلك القضايا وتسديد رسومها  ن قبولها أو رفضها  إلكتر  لحي 

ونية لمحاكم رأس الخيمةكما يجيب الدليل عن جميع التساؤالت واالستفسارات المطروحة فيما يتعلق   . بخدمة تسجيل القضايا اإللكتر

 

كات  .1 ن والشر ونية لألطراف والمحامي   واجهات استخدام الخدمات اإللكتر
 

ونية لمحاكم مهمة المتعامل )األطراف/ ا - ي تسجيل حساب خاص للدخول للخدمات اإللكتر
كات( تتلخص فن / الشر ن لمحامي 

ونيا، وتسديد رسومها )إن لزم(، ثم تعديلها )إن لز  م( ومتابعتها رأس الخيمة، وإنشاء القضايا أو الطلبات القضائية المتوفرة إلكتر

ن قبولها أو رفضها قضائيا.   لحي 

ي محاكم رأس الخيمة  -
ونية، استالم رسومها )إن وجدت(، وتدقيقها وارجاعها مهمة موظفن ي استقبال الطلبات اإللكتر

 تتلخص فن

و  ن الش، اإلداري(، وتبليغ رفضها أو قبولها إلكتر ، أمي  ي
 نيا. للتعديل )إن لزم(، متابعتها واسنادها لصاحب القرار )القاضن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 تسجيل القضايا  .2

 

كات/ األطراف من تسجيل القضايا الجديدة أو تسجيل طلبات عىل  سبعتتألف هذه الشاشة من  /الشر ن صفحات تمكن كل من المحامي 

ن رفضها أو قبولها.   قضايا قائمة أصال، تعديل تلك القضايا والطلبات )إن لزم(، ودفع رسومها )ان استحقت(، ومتابعتها لحي 

 

 تسجيل دعوى جديدة  .1

  القضية. بحسب نوع  تسجيل قضايا جديدة أو طلبات عىل قضايا قائمة أصال " من تسجيل دعوى جديدة"تمكنك صفحة 

 ونيا من كل محكمة سواء كانت ابتدائية، استئناف، أو ت ي يمكن إنشائها إلكتر
ن تعرض الصفحة أنواع القضايا والطلبات التر   ميت 

ن تعرض الصفحة قضايا وطلبات المحكمة  ي حي 
، فن ن كات. واالستئناف فقط  االبتدائيةللمحامي   لالطراف والشر

 

 

 

 



   
 

ي ما، اتبع الخطوات التالية: 
 إلنشاء قضية ما أو طلب قضائ 

ونيا، مثال انقر " .1 ي كلي انقر عىل نوع القضية أو الطلب المطلوب إنشائه إلكتر
ن
ي حال كان ن" مدن

ن
وع القضية ، لتظهر الشاشة التالية )ف

 المختارة يستوجب أو يحتمل وجود قضية أساسية(: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" ان لم يكن هنالك قضية أساسية ، أو تجاهلقم باختيار " .2

قم بإدخال بيانات القضية األساسية  )إن وجدت( من نوع 

" ليظهر نموذج إنشاء اختيارالقضية و رقمها وسنتها ثم انقر "

 : ي كالتالي
وئن   طلب الكتر

 

قضية األساسية، يقوم النظام بنسخ المالحظة: عند إدخال رقم 

ي النموذج من بيانات القضية األساسية مع البيانات المطل
وبة فن

 امكانية التعديل عىل بعضها. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

3.  :  قم بإدخال البيانات المطلوبة كالتالي

 الوصف/الوظيفة الحقل/الزر 

ن يمكنك من إدخال معلومات القضية االساسية.  بيانات القضية   حت 

ي قمت باختيارها.  نوع القضية 
 حقل يعرض نوع القضية التر

قائمة منسدلة تمكنك من اختيار موضوع الدعوى المطلوب من الدعاوى المندرجة تحت نوع القضية  موضوع الدعوى
ي قمت باختيارها. 

 التر

.  مرحلة القضية  ن  حقل يعرض مرحلة القضية إن كانت ابتدائية، استئناف، أو تميت 

ي حال عدم حقل رقمي يمكنك من إدخال قيمة المطالبة المالية  قيمة المطالبة 
ن
المستحقة عىل القضية المطلوبة. ف

(0.00وجوب مطالبة مالية يجب ان تدخل قيمة الصفر  ي
 . )القيمة تكون بالدرهم اإلمارائر

 

 الوصف/الوظيفة الحقل/الزر 

ن يمكنك من إدخال أطراف القضية، حيث يتوجب عليك إدخال مدعي ومدع عليه عىل االقل. كما  األطراف  حت 
ن نو   باسمك ورقمك.  الدافع"ع واسم ورقم الطرف بعد اإلدخال، كما ويظهر "يعرض الحت 

ي القضية من األنواع التالية:  نوع الطرف 
 قائمة منسدلة تمكنك من اختيار صفة الطرف فن

 
 حقل يعرض رقم الطرف عند إدخاله.  رقم الطرف 

 ": بحث بواسطة رقم التعريف"زر يمكنك من البحث عن أطراف القضية من خالل النموذج التالي  بحث طرف 

 
قم بإدخال جزء من أو كل من اسم الطرف رقم الهوية االماراتية أو رقم الجواز الخاص به أو  .1

كة(، ثم  ي حال كان الطرف شر
كة )فن  اسم الشر

ي تتوافق مع مدخالت البحثبدء البحثانقر زر " .2
 "، لتظهر اسفل النموذج قائمة األسماء التر

ي قائمة األطراف. موافقالمطلوب ، ثم انقر "قم باختيار االسم  .3
 " ليندرج األسم فن



   
 

" اذا كنت تستخدم الجهاز الخاص بذلك ليقوم بمسح الهوية قارئ الهوية االمارتيةمالحظة: انقر زر "
ة.   وإدراج معلومات الطرف مباشر

ي  إنشاء طرف 
ن
يك النموذج "زر يمكنك من إنشاء طرف جديد للقضية من خالل إدخال بيانات الطرف ف إنشاء شر

 اعمال جديد": 
كة .1 يك االعمال المطلوب من القائمة الخاصة بذلك ليكون اما شخص أو شر  قم بإدخال نوع شر

ن اسم الشخص متضمنة اجباريا اسمه واسم االب ونوعه  .2 ي حت 
ن
قم باخال بياناته األساسية ف

 وديانه وجنسيتة وتاري    خ ميالده وعمره بالسنوات. 

 
 لطرف، حيث تكون الدولة واالمارة حقول اجبارية. قم بإدخال عنوان ا .3

 
قم بإدخال معلومات االتصال الخاص بالطرف، حيث يكون رقم الهاتف المتحرك اجباري  .4

 ويدخل بدون أصفار. 

 
و أقم بتحميل الوثائق الثبوتية للطرف وهي إما صورة الهوية االماراتية أو صورة جواز السفر،   .5

 ذا لم يكن هناك وثائق للتحميل.  "  ابدون وثيقةقم باختيار "



   
 

 
ية:  .6 ي الشكل كما يىلي إلثبات هويتك البشر

ن
 قم بإدخال رمز التأكيد الظاهر ف

 
 " لتفري    غ الحقل من المدخالت. تحديثانقر زر "

ي قائمة األطراف. إنشاء متعامل جديدانقر زر " .7
 " التمام إنشاء الطرف ، حيث يتم إدراجه فن

 لصحة السابقة. " للرجوع ال اعودةانقر زر "  .8

 " لتفري    غ كامل الحقول من المدخالت ومعاودة اإلدخال مرة اخرى. مسحانقر زر " .9

يك االعمال وهو نفس النموذج  تعديل طرف  زر يمكنك من تعديل بيانات الطرف من خالل نموذج تعديل بيانات شر
حه اعاله.   المستخدم إلنشاء طرف جديد كما تم شر

 " حفظثم انقر زر " قم بتعديل البيانات المطلوبة،

 " الدراج طرف جديد للقضية. اضافةانقر زر " اضافة 

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

 

 الوصف/الوظيفة الحقل/الزر 

 حقل يمكنك من إدخال وقائع القضية.  الوقائع 

.  طلبات المدعي   حقل يمكنك من إدخال طلبات المدعي

لديك جهاز للتوقيع  هل
ي 
وئن  االلكتر

ي عىل صحيفة الدعوى وارفاقها بعد التوقيع ايضا. 
وئن  صندوق اختيار يمكنك من التوقيع االلكتر



   
 

 
ي عىل الجهاز الخاص بذلك، عندها يتم ادراجتوقيعانقر زر "

وئن  " ليمكنك النظام من التوقيع االلكتر
ة.   توقعيك عىل الصحيفة بوقته وتاريخه مباشر

طباعة طلب تسجيل 
الدعوى/طباعة صحيفة 

 الدعوى 

ونيا اذا قمت باختيار  ، أو إلكتر زر يمكنك من طباعة صحيفة الدعوى ليتم توقيعها يدويا من المدعي
 صندوق االختيار السابق الخاص بجهاز التوقيع. 



   
 

 
:  المرفقات  ن يمكنك من اضافة كافة المرفقات المطلوبة للقضية كالتالي  حت 

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

 
 قم باختيار نوع الوثيقة المطلوبة ارفاقها:  .2

 



   
 

 
ي الحقل. Browseانقر زر " .3

ن
 " لالنتقال ال مستند المرفق وادراجه رابطه ف

ي قائمة مرفقات القضية. اضافةانقر زر "  .4
ن
 " لتحميل المرفق وادراجه ف

 المدخالت ومعاودة إدخال بيانات االرفاق مرة اخرى. " لتفري    غ الحقول من مسحانقر زر " .5

ونية الموقعةانقر زر " .6 ونيا )إن ارفاق النسخة اإللكتر " الرفاق صحيفة الدعوى الموقعة إلكتر

 وجدت(. 

ي  حفظ وارسال 
ي حسابك الشخصي وارسالها ال موظف المحكمة المعتن

خيار يمكنك من حفظ نسخة من الدعوى فن
ي العريللتدقيق. عند النقر عىل

ضة  هذا الخيار، يظهر اإلقرار التالي بأن جميع المعلومات المدخلة فن
 صحيحة وأنك تتحمل كامل المسؤولية عنها. 

 
ن اإلقرار، ثم انقر زر "  " التمام عملية االرسال ال المحكمة. حفظ وارسالقم باختيار الصندوق يمي 

ي حساب حفظ كمسودة 
ي صفحة المسودة لتتمكن الحقا إما خيار يمكنك من حفظ نسخة من الدعوى فن

ك الشخصي فن
 من حذفها أو ارسالها للمحكمة للتدقيق. 

ورة التعديل عىل المس ة رسالة التاكيد التالية لتنبهك بضن ودة عند النقر عىل هذا الخيار، تظهر مباشر
ين يوم وإال سيتم الغاءها من النظام.   خالل عشر

 
ورة العودة الستكماله، كما ويظهر " لتظهر رسالة تأكد اكتمحفظانقر زر "  ال تسجيل الطلب وضن

 الرقم المرجعي للطلب. 



   
 

 
 

 مسودة  .2

ي قمت بإنشائها مسبقا ولم تتمكن من ارسالها ال المحكمة للتدقيقالمسودةتمكنك صفحة "
، " من االحتفاظ بالقضايا والطلبات التر

ونيا لتدقيقها. حيث يمكنك االطالع عىل تلك الطلبات وتعديلها وارسالها ال   المحكمة إلكتر

 

" الطلبات متضمنة الرقم المرجعي للطلب عند إنشائه ألول مرة  ونوع القضية المطلوبة إنشائها، المسودةتعرض صفحة " .1

 وموضوع الدعوى المطلوبة، وتاري    خ ووقت اإلنشاء، واسم منشأ الطلب سواء كان مدعي أو مستأنف أو طاعن. 

ة البيانات كما تم .2 تيب تنازلي أو تصاعدي بالنقر عىل عناوين األعمدة المطلوبة ، وفلتر كنك الصفحة من عرض القضايا بتر

 المعروضة باستخدام معلومة معينة من القائمة المنسدلة للعناوين. 

3.  :  يمكنك استعراض تفاصيل الطلب المرغوب باعادة مراجعته وارساله للمحكمة كالتالي

 "، انقر سجل الطلب المرغوب بمراجعته. المسودةمن صفحة " .3.1

 " اسفل الصفحة، ليظهر نموذج إنشاء قضية جديدة. تفاصيل الطلبانقر زر "  .3.2

3.1 

3.2 



   
 

 
 قم بمراجعة الطلب واستكمال كافة المعلومات.  .3.3

ي حفظ وارسالإلرسال الطلب للمحكمة للتدقيق، انقر زر " .3.4
ة  العريض" ليظهر االقرار التالي بأن جميع المعلومات المدخلة فن

 صحيحة وأنك تتحمل كامل المسؤولية عنها. 

 



   
 

ن االقرار، ثم انقر زر "               " التمام عملية االرسال ال المحكمة. حفظ وارسالقم باختيار الصندوق يمي 

ي صفحة " .3.5
ن
ة رسالة التأكيد التالية حفظ كمسودة" ، انقر زر "المسودةلالحتفاظ بالطلب مرة اخرى ف  لتنبهك"، لتظهر مباشر

ين يوم وإال سيتم الغاءها من النظام.  ورة التعديل عىل المسودة خالل عشر  بضن

 
ورة العودة الستكماله، كما ويظهر الرقم المرجعي للطلب. حفظانقر زر "  .3.6  " لتظهر رسالة تأكد اكتمال تسجيل الطلب وضن

 

 

 الطلبات المقدمة  .3

ونيا وارسالها ال المحكمة للتدقيق، الطلبات المقدمةتمكنك صفحة " ي قمت بإنشائها إلكتر
و أ" من استعراض القضايا والطلبات التر

ي قمت بتعديلها بناء عىل مالحظات موظف التدقيق بالمحكمة ومن ثم اعدت ارسالها مرة اخرى للتدقيق بعد التعديل. 
 الطلبات التر

. جميع انواع القضايا بمرحل التجدر االشارة همنا انن  ن  تدقيق من موظف المحكمة ما عدا قضايا التميت 



   
 

 

" القضايا متضمنة الرقم المرجعي للطلب عند إنشائه، ونوع القضية وحالة الطلب، الطلبات المقدمةتعرض صفحة " .1

 وموضوع الدعوى، وتاري    خ ووقت اإلنشاء، واسم منشأ الطلب سواء كان مدعي أو مستأنف أو طاعن. 

ة البيانات  .2 تيب تنازلي أو تصاعدي بالنقر عىل عناوين االعمدة المطلوبة ، وفلتر كما تمكنك الصفحة من عرض القضايا بتر

 المعروضة باستخدام معلومة معينة من القائمة المنسدلة للعناوين. 

3.  :  يمكنك استعراض تفاصيل طلب ما كالتالي

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

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

 

 يعرض النموذج بيانات الطلب األساسية باالضافة ال أطراف الطلب. 

 " الغالق النموذج والعودة لصفحة الطلبات المقدمة. اغالقانقر زر " .3.3

 متابعة الطلبات  .4

ي قام مدقق المحكمة بإرجاعها اليك بهدف تعديلها حيث يمكنك الطلباتمتابعة تمكنك صفحة "
" من االطالع عىل الطلبات التر

ونيا لتدقيقها بعد التعديل.   تعديل تلك الطلبات  ومعاودة ارسالها ال المحكمة إلكتر

3.1 

3.2 



   
 

 

ع القضية وموضوع الدعوى وتاري    خ ووقت " القضايا متضمنة الرقم المرجعي للطلب ونو متابعة الطلباتتعرض صفحة " .1

 اإلنشاء واسم منشأ الطلب سواء كان مدعي أو مستأنف أو طاعن. 

ة البيانات  .2 تيب تنازلي أو تصاعدي بالنقر عىل عناوين االعمدة المطلوبة ، وفلتر كما تمكنك الصفحة من عرض القضايا بتر

 ناوين. المعروضة باستخدام معلومة معينة من القائمة المنسدلة للع

3.  :  يمكنك تعديل الطلب المرغوب باعادة ارساله للمحكمة كالتالي

 " ، انقر سجل الطلب المرغوب بتعديله. متابعة الطلباتمن صفحة " .6.1

 " اسفل الصفحة، ليظهر نموذج إنشاء قضية جديدة. تفاصيل الطلبانقر زر "  .6.2

3.1 

3.2 



   
 

 
 الحقول. " اعىل النموذج لتفعيل خاصية التعديل عىل تعديلانقر زر " .3.3

ن " قم بمراجعة الطلب .3.4 ي حت 
المطلوب و تصحيح البيانات المطلوب تعديلها  كما هو مطلوب من موظف التدقيق والموضح فن

 "للتعديل

ي كل مرة يتم فيها  .3.5
ي وذلك فن

وئن  قم بتوقيع صحيفة الدعوى من جديد بطباعتها وتوقيعها يدويا أو عن طريق التوقيع االلكتر

 للمحكمة للتدقيق. تعديل الطلب واعادة ارساله 

 " لتظهر رسالة التأكيد التالية. حفظ وارسالإلرسال الطلب للمحكمة مرة اخرى للتدقيق بعد التعديل  انقر زر " .3.6



   
 

 

ي انقر زر " .3.7
 
: " التمام عملية االرسال مرة اخرى ال المحكمة، لتظهر رسالة تأكد اكتمال تسجيل الطلب كاالتقديم النهان  لتالي

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 دفع الرسوم .5

ي تم قبولها بعد التدقيق من موظف المحكمة وتم تحديد الرسم الخاص بها دفع الرسومتمكنك صفحة "
 " من االطالع عىل الطلبات التر

  لتتمكن بذلك من االطالع عليها ودفع رسومها. 

 

" القضايا متضمنة الرقم المرجعي للطلب، ونوع القضية، وموضوع الدعوى، وتاري    خ ووقت  دفع الرسومتعرض صفحة "  .1

 اإلنشاء، واسم منشأ الطلب سواء كان مدعي أو مستأنف أو طاعن. 

ة البيانات  .2 تيب تنازلي أو تصاعدي بالنقر عىل عناوين االعمدة المطلوبة ، وفلتر كما تمكنك الصفحة من عرض القضايا بتر

 باستخدام معلومة معينة من القائمة المنسدلة للعناوين. المعروضة 

3.  :  يمكنك استعراض تفاصيل طلب ما كالتالي

 " ، انقر سجل الطلب المرغوب باستعراضه. فع الرسوممن صفحة "د .3.1

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

3.1 

3.2 4.2 



   
 

 
 يعرض النموذج بيانات الطلب األساسية باالضافة ال أطراف الطلب. 

 " الغالق النموذج والعودة لصفحة دفع الرسوم. اغالقانقر زر " .3.3

 

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

 " ، انقر سجل الطلب المرغوب بدفع رسومه.  دفع الرسوممن صفحة "  .4.1

: دفع الرسوم" اسفل الصفحة، ليظهر نموذج "مال دفع الرسوماستكانقر زر "  .4.2  " كالتالي

 

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

 المدفوع )إن وجد(، والمبلغ المطلوب للدفع، والعملة. 



   
 

ي تمكنك من استكمال تسجيل الطلب ثم انقر زر" .4.3
"، لتظهر رسالة التأكيد التالية دفعقم باختيار القيمة المرغوب بدفعها والتر

تها للدفع.  ي اختر
 مبينة مرة اخرى القيمة التر

 

ق بطاقات الدفع اآلجل " لتاكيد الخطوة، لينتقل بك النظام ال الشاشة التالية التمام عملية الدفع عن طريدفعانقر زر " .4.5

:    "Visa cardو "  "MasterCardالعالمية مثل " ي ببطاقاته المتعددة كما يىلي
 أو عن طريق الدرهم االمارائر

 

 ة. " لتظهر رسالة التأكيد التاليConfirmقم باختيار البطاقة المرغوب سداد رسوم تسجيل القضية عن طريقها ثم انقر زر " .4.6



   
 

 

ي تم اختيارها، ليظهر نموذج البيانات المطلوبة للدف" Confirmانقر زر "
ع التمام عملية الدفع مرة اخرى باستخدام البطاقة التر

 والخاص بالبطاقة المختارة: 

 

ي لرسوم القضية. وبذلك يتم تسجيل القضيSubmitقم بإدخال بيانات بطاقتك، ثم انقر " .4.7
وئن ة " التمام عملية الدفع االلكتر

" ال صفحة " دفع الرسومقم مرجعي جديد كقضية مسجلة وينتقل سجل القضية من صفحة "بنجاح ويتم اعطائها ر 

 " القضايا المسجلة



   
 

 مرفوض  .6

ي مرفوضتمكنك صفحة "
ي تم رفضها بعد التدقيق من موظف المحكمة مع بيان السبب أو الطلبات التر

" من االطالع عىل الطلبات التر

 تم رفضها من النظام لالسباب التالية: 

 " ي صفحة
ن
ين يوم من غت  التعديل عليها. المسودةبقائها ف  " ألكتر من عشر

  .عدم دفع الرسوم خالل خمسة أيام منذ استحقاقه 

  .عدم تعديل الطلب خالل خمسة أيام من إرجاعه للتعديل بعد التدقيق 

  

" القضايا المرفوضة متضمنة الرقم المرجعي للطلب، ونوع القضية، وموضوع الدعوى، وتاري    خ  مرفوضتعرض صفحة "  .1

 ووقت اإلنشاء، واسم منشأ الطلب سواء كان مدعي أو مستأنف أو طاعن. 

ة البيانات  .2 تيب تنازلي أو تصاعدي بالنقر عىل عناوين االعمدة المطلوبة ، وفلتر كما تمكنك الصفحة من عرض القضايا بتر

 المعروضة باستخدام معلومة معينة من القائمة المنسدلة للعناوين. 

3.  :  يمكنك استعراض تفاصيل الرفض لطلب ما كالتالي

 " ، انقر سجل الطلب المرغوب باستعراضه.  مرفوضمن صفحة "  .3.1

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

3.1 

3.2 



   
 

 

 يعرض النموذج بيانات الطلب األساسية باالضافة ال أطراف الطلب وسبب الرفض سواء كان من مدقق الطلب أو من النظام. 

 . مرفوض"" الغالق النموذج والعودة لصفحة "اغالقانقر زر " .3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 القضايا المسجلة  .7

ي تم قالقضايا المسجلةتمكنك صفحة "
ي قمت " من االطالع عىل تفاصيل الطلبات التر

بولها بعد التدقيق من موظف المحكمة والتر

 بسداد رسومها بعد ذلك ليتم تسجيلها بنجاح: 

 

ي تم تسجيلها بنجاح متضمنة رقم الطلب، ونوع القضية، ورقم القضية،  القضايا المسجلةتعرض صفحة "  .1
" القضايا التر

 وحالة الطلب، وموضوع الدعوى، وتاري    خ ووقت اإلنشاء، واسم منشأ الطلب سواء كان مدعي أو مستأنف أو طاعن. 

تيب تنازلي أو تصاعدي بالنقر عىل عناوين االعمد .2 ة البيانات كما تمكنك الصفحة من عرض القضايا بتر ة المطلوبة ، وفلتر

 المعروضة باستخدام معلومة معينة من القائمة المنسدلة للعناوين. 

 تفاصيل القضيةالستعراض تفاصيل قضية ما، انقر رابط رقم الطلب المرغوب بعرض تفاصيله، لينتقل النظام ال شاشة  .3

 :  كالتالي

 

3 



   
 

ن صفحات الشاشة المختلفة من بيانات أساسية ال األطراف، والطلبات، والوقائع، يمكنك استعراض ت فاصيل القضية بالتنقل بي 

والمرفقات، وجلسات ادارة الدعوى، وجلسات المحكمة، واالعالنات، وطلبات المحكمة، والرسوم، والصادر، واالحكام، واالمانات، 

 :  والحجوزات المدرجة عىل ذمة القضية كالتالي

 الوصف صفحة ال

بيانات 
 القضية 

 صفحة تعرض البيانات األساسية للقضية. 

 
صفحة تعرض أطراف القضية.  األطراف 

 
الي من األطراف ليتم عرض معلوماته األساسية، وعنوانه، ووثائقه الرسمية، واي مالحظات أو رقم الطرف انقر رابط 

 مرفقات أو قضايا مرتبطة بذلك الطرف اسفل الصفحة. 

الطلبات 
 والوقائع 

 صفحة تعرض وصف جميع الطلبات والوقائع المدرجة عىل القضية.  

 



   
 

القضايا 
 المرتبطة 

 صفحة تعرض تفاصيل جميع القضايا المرتبطة بالقضية. 

 
ي تعرض معلوماته األساسية. رقم الطلب انقر رابط 

 الي من القضايا المرتبطة لالنتقال ال صفحة تفاصيل الطلب والتر

  للعودة ال صفحة القضية االصل.  انقر زر  

 صفحة تعرض تفاصيل جميع مرفقات القضية.  المرفقات 

 
 للتتمكن من استعراض المستند المطلوب. عرض المرفقات  انقر رابط 

جلسات 
ادارى 

 الدعوى 

ي اقيمت بحق القضية. 
 صفحة تعرض تفاصيل جميع جلسات ادارة الدعوى التر

 
  واعضاء مكتب ادارة الدعوى الرقم المرجعي انقر رابط ، ليتم عرض تفاصيل محضن الجلسة من وصف المحضن

، والمرفقات المتعلقة به.  ن بالمحضن  المشاركي 

  للتتمكن من استعراض المستند المطلوب. عرض المرفقات  انقر رابط 

جلسات 
 المحكمة 

ي اقيمت بحق القضي
 ة. صفحة تعرض تفاصيل جميع جلسات المحكمة التر

 
  ليتم عرض تفاصيل محضن جلسة المحكمة من وصف المحضن واعضاء مكتب ادارة الرقم المرجعي انقر رابط

ن بالمحضن والمرفقات المتعلقة به.   الدعوى المشاركي 



   
 

  للتتمكن من استعراض المستند المطلوب. عرض المرفقات  انقر رابط 

 ألطراف القضية. صفحة تعرض تفاصيل جميع االعالنات المرسلة  االعالنات 

 
  ليتم عرض تفاصيل االعالن من وصف االعالن والعنوان والمرفقات المتعلقة الرقم المرجعي لالعالن انقر رابط

 باالعالن. 

  للتتمكن من استعراض المستند المطلوب. عرض المرفقات  انقر رابط 

طلبات 
 المحكمة 

ي طلبتها المحكمة 
. صفحة تعرض تفاصيل جميع الطلبات التر بحق القضية. مثل طلب ندب خبت 

 
 صفحة تعرض تفاصيل جميع الرسوم المفروضة عىل القضية.  الرسوم 

 
 صفحة تعرض تفاصيل جميع الكتب الرسمية المرسلة أو الواردة للمحكمة بحق القضية.  الصادر 

 
 ص، والمرفقات المتعلقة انقر رابط رقم الصادر ليتم عرض تفاصيل الكتاب الرسمي من المرسل، والموضوع، والن

 بالصادر. 

  للتتمكن من استعراض المستند المطلوب. عرض المرفقات  انقر رابط 

 صفحة تعرض تفاصيل جميع االحكام الصادرة بحق القضية من تاري    خ ونص للحكم.  الحكم 

ي أودعيت االمانات 
ي المحكمة بموجب القضية.  صفحة تعرض تفاصيل جميع االمانات التر

 أو ما زالت تودع فن



   
 

 
 ليتم عرض جداول أوامر الضف وأوامر االيداع المتعلقة باالمانة بحسب نوعها. رقم االمانة  انقر رابط  

ي تمت بموجب القضية.  الحجوزات 
 صفحة تعرض تفاصيل جميع الحجوزات التر

 
  الحجوزات وقيمتها وتاري    خ تسليمها وعىل أي من االطراف تم ليتم عرض تفاصيل ماهية الحجوزات  انقر رابط

 تطبيقها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

يط االدوات  .8  شر

 : ي التحكم بشكل افضل اثناء العمل، وهي كالتالي
ن
 تتضمن شاشات وصفحات النظام عدة ادوات ألداء وظائف معينة تساعد المستخدم ف

 الوصف االداة

 
ة ال صفحة الطباعةزر يستخدم لطباعة محتويات   الشاشة وذلك باالنتقال مباشر

 
ي صفحة )

ن
   Microsoft Excel)زر يستخدم لعرض بيانات الشاشة ف

 
ن  قائمة منسدلة تستخدم لعرض محتويات الشاشة كاملة أو الخر سبعة ايام ، أو الخر ثالثي 

 يوم، أو الخر ستة اشهر، أو الخر سنة. 

 
ة واعادتها ال اعداداتها االصلية. زر يستخدم لتحرير محتويات   الشاشة من اي فلتر

 

ونية لمحاكم رأس الخيمة  .9  المتطلبات التقنية الستخدام الخدمات اإللكتر

 

ونية لمحاكم رأس الخيمة، يجب توفربعض ي متصفحك لتجنب التعرض ألي  لالستفادة من الخدمات االلكتر
امج والملحقات فن التر

 :  مشكلة خالل االستخدام، لذلك يرجر التأكد من التالي

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

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

 لتحميل الملحق( اضغط هنا )

 

 اسئلة متكررة  .10

  # كات؟ )بند /االطراف/الشر ن ونية الخاصة بالمحامي 
 (1ما هي الخدمات اإللكتر

  #ي البدء بتسجيل قضية جديدة؟ )العنوان
 ( 2من البند#  1كيف يمكنتن

  #ي استعراض نماذج القضايا المرسلة للمحكمة؟ )العنوان
 (2من البند#  3كيف يمكنتن

  ي تعديل قضية مرتجعة من
 (2من البند#  4تدقيق المحكمة؟ )العنوان# كيف يمكنتن

  #ي دفع رسوم قضية ما؟ )العنوان
 (2من البند#  5كيف يمكنتن

  #؟)العنوان ي
ي استعراض القضايا المرفوضة بحفر

 (2من البند#  6كيف يمكنتن

 ي استعراض قضاياي المسجلة؟ )العنوان#  كيف
 (2من البند#  7يمكنتن

  # ونية لمحاكم رأس الخيمة؟ )بند  (7ما هي المتطلبات التقنية الستخدام الخدمات االلكتر

 

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

