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 ة عن الدليل نبذ
 

كات هذا   يوضح /الشر ن ن )األطراف/المحامي  ( النشاء طلبات جديدة عىل قضايا قائمة أصال الدليل الخطوات الواجب اتبعاها من المتعاملي 

ونيا.  ومن ثم التعديل عىل تلك الطلبات وتسديد رسومها ومتابعة حالتها ن قبولها أو رفضها  إلكتر  لحي 

ونية لمحاكم رأس الخيمة. روحة فيما يتعلق كما يجيب الدليل عن جميع التساؤالت واالستفسارات المط  بخدمة طلبات القضايا اإللكتر

 

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

 

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

ونيا،ات القضائية المتوفرة الخيمة، وإنشاء الطلب ن قبولها أو  إلكتر وتسديد رسومها )إن لزم(، ثم تعديلها )إن لزم( ومتابعتها لحي 

 رفضها قضائيا. 

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

مهمة موظفن

ن الش، للتعديل )إن لزم(، متابعتها واسنا ، أمي  ي
ونيا.  وتبليغ رفضها (، اإلداريدها لصاحب القرار )القاضن  أو قبولها إلكتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 طلبات القضايا .2

كات/ األطراف من إنشاء الطلبات القضائية  خمستتألف هذه الشاشة من  /الشر ن بحسب نوع القضية أو صفحات تمكن كل من المحامي 

ن رفضها أو قبولها. ، تعديل تلك الطلبات بحسب نوع الخدمة  )إن لزم( ودفع رسومها )إن استحقت( ومتابعتها لحي 

 

 إنشاء طلب بحسب نوع القضية  .1

ط أن تكون أنت طرف من أطراف ي عىل ذمة قضية قائمة أصال بحسب نوع القضية، بشر
 تمكنك هذه الصفحة من إنشاء طلب قضائ 

 القضية. 

1.  :  إلنشاء طلب جديد عىل ذمة قضية قائمة أصال، اتبع ما يىلي

 " نوع القضيةقم باختيار نوع القضية المطلوب إنشاء طلب جديد عىل ذمتها من القائمة المنسدلة لحقل " .1.1

ي حقل " .1.2
 "رقم القضيةقم بإدخال رقم القضية األساسية فن

ي تم إنشاء القضية األساسية خال .1.3
ي حقل "قم بإدخال السنة التر

 "سنة القضيةلها فن

 ". نوع الخدمةقم باختيار نوع الخدمة المطلوبة من إنشاء الطلب الجديد من القائمة المنسدلة لحقل "  .1.4

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

 ة إدخال بيانات جديدة إلنشاء الطلب. " لتفري    غ الحقول السابقة من المدخالت ومعاودتفري    غ الخاناتانقر زر " .1.5

ي ادخلتها، لتظهر رسالة التأكيد التالية: إنشاءانقر زر " .1.6
 " ، إلنشاء الطلب عىل نوع ورقم وسنة القضية التر

 

1.1 

21.  

.31

 41.

 61.  .51  



   
 

 

: "إنشاء طلب"  ليظهر نموذج " لتأكيد إنشاء الطلب. نعمانقر " .1.7  كالتالي

 

ي لنوع الطلب، والمرفقات. يعرض النموذج المعلومات األساسية للقضية األساسية للطلب
 ، ومعلومات مقدم الطلب، والنص التلقائ 

 . تفاصيل القضية األساسيةلالنتقال ال شاشة رقم القضية انقر رابط  .1.8

 المحاذي لرقم هاتف مقدم الطلب لتعديل الرقم )إن لزم( تعديلانقر رابط  .1.9

ي للطلب  .1.10
ي حقل "قم بتعديل النص التلقائ 

 ". نص الطلب)إن لزم( فن

"، ثم اختيار نوع المرفق ،ثم اضافة جديدقم باضافة المرفقات المطلوبة إلنشاء الطلب من خالل النقر عىل زر " .1.11

 " التمام تحميل المرفق. تحميل" ثم النقر عىل زر "Browseاختيار المستند من خالل زر "

  انقر زر " .1.12
ونن  عراض صورة صحيفة الطلب. " الستتحقق من نموذج التوقيع االلكتر



   
 

 

: "اتمام الدفعانقر زر "  .1.13  ، لتظهر صفحة تأكد رقم الطلب والقيمة المطلوب دفعها الستكمال إنشاء الطلب كالتالي



   
 

 
: دفعانقر زر " .1.14  " ليظهر  نموذج "دفع الرسوم" كالتالي

 

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

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

ي تمكنك من استكمال تسجيل الطلب ثم انقر زر" .1.15
"، دفع الجزء المختارقم باختيار القيمة المرغوب بدفعها والتر

تها للدف ي اختر
 ع. لتظهر رسالة التأكيد التالية مبينة مرة اخرى القيمة التر



   
 

 
" لتأكيد الخطوة، لينتقل بك النظام ال الشاشة التالية التمام عملية الدفع عن طريق بطاقات الدفع دفعانقر زر " .1.16

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

 

" لتظهر رسالة التأكيد Confirmالقضية عن طريقها ثم انقر زر " قم باختيار البطاقة المرغوب سداد رسوم تسجيل .1.17

 التالية: 



   
 

 

ي تم اختيارها، ليظهر نموذج البيانات Confirmزر " انقر  .1.18
" التمام عملية الدفع مرة اخرى باستخدام البطاقة التر

  المطلوبة للدفع والخاص بالبطاقة المختارة

 
ي لرسوم القضية. وبذلك يتم تسجيل  "Submitقم بإدخال بيانات بطاقتك، ثم انقر " .1.19

وئن التمام عملية الدفع االلكتر

" ال صفحة دفع الرسومالقضية بنجاح ويتم اعطائها رقم مرجعي جديد كقضية مسجلة وينتقل سجل القضية من صفحة "

  " القضايا المسجلة"



   
 

 إنشاء طلب بحسب نوع الخدمة .2

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

 

1.  : ، اتبع ما يىلي
ن  إلنشاء طلب جديد من نوع خدمة معي 

ي حقل " .1.1
 ". اسم الخدمةادخل اسم الخدمة المطلوبة من إنشاء الطلب فن

 ". نوع الفئةقم باختيار نوع الخدمة من القائمة المنسدلة لحقل " .1.2

 

 " لتفري    غ مدخالت الحقول. الغاء البحثانقر زر " .1.3

تها. بحثانقر زر " .1.4 ي اختر
 " لعرض قائمة الخدمات المدرجة عىل نوع الخدمة التر



   
 

 
 قم باختيار اسم الخدمة المطلوبة إلنشاء الطلب، لتظهر رسالة التأكيد التالية:  .1.1

 
: "إنشاء طلب"  ليظهر نموذج " لتأكيد إنشاء الطلب. نعمانقر " .1.2  كالتالي

 

 ". نوع القضيةجديد عىل ذمتها، من القائمة المنسدلة لحقل "قم باختيار نوع القضية المطلوب إنشاء طلب  .1.3

ي حقل " .1.4
 ". رقم القضيةقم بإدخال رقم القضية األساسية فن

ي حقل " .1.5
ي تم إنشاء القضية األساسية خاللها فن

 ". سنة القضيةقم بإدخال السنة التر



   
 

 ات جديدة إلنشاء الطلب. " لتفري    غ الحقول السابقة من المدخالت ومعاودة إدخال بيانتفري    غ الخاناتانقر زر " .1.6

ي ادخلتها، ليظهر نموذج "إنشاءانقر زر " .1.7
: إنشاء الطلب" ، إلنشاء الطلب عىل نوع ورقم وسنة القضية التر  " كالتالي

 

ي لنوع الطلب، والمرفقات. 
 يعرض النموذج المعلومات األساسية للقضية األساسية للطلب، ومعلومات مقدم الطلب، والنص التلقائ 

 . تفاصيل القضية األساسيةلالنتقال ال شاشة رقم القضية انقر رابط  .2.1

 المحاذي لرقم هاتف مقدم الطلب لتعديل الرقم )إن لزم(.  تعديلانقر رابط  .2.2

ي حقل " .2.3
ي للطلب )إن لزم( فن

 ". نص الطلبقم بتعديل النص التلقائ 

"، ثم اختيار نوع المرفق ،ثم اختيار اضافة جديدالمرفقات المطلوبة إلنشاء الطلب من خالل النقر عىل زر " قم باضافة .2.4

 " التمام تحميل المرفق. تحميل" ثم النقر عىل زر "Browseالمستند من خالل زر "

  انقر زر " .2.5
ونن  " الستعراض صورة صحيفة الطلب. تحقق من نموذج التوقيع االلكتر



   
 

 

: "مام الدفعاتانقر زر "  .2.6  ، لتظهر صفحة تأكد رقم الطلب والقيمة المطلوب دفعها الستكمال إنشاء الطلب كالتالي



   
 

 
: دفع الرسوم" ليظهر نموذج "دفعانقر زر " .2.7  " كالتالي

 

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

 الدفوع )ان وجد(، والمبلغ المطلوب للدفع، والعملة. 

ي تمكنك من استكمال تسجيل الطلب ثم انقر زر" .2.8
"، لتظهر رسالة دفع الجزء المختارقم باختيار القيمة المرغوب بدفعها والتر

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



   
 

 
الخطوة، لينتقل بك النظام ال الشاشة التالية التمام عملية الدفع عن طريق بطاقات الدفع اآلجل  " لتاكيد دفعانقر زر " .2.9

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

 

" لتظهر رسالة التأكيد Confirmنقر زر "قم باختيار البطاقة المرغوب سداد رسوم تسجيل القضية عن طريقها ثم ا .2.10

 التالية: 



   
 

 

ي تم اختيارها، ليظهر نموذج البيانات Confirmزر " انقر  .2.11
" التمام عملية الدفع مرة اخرى باستخدام البطاقة التر

 . المطلوبة للدفع والخاص بالبطاقة المختارة

 
ي لرسوم القضية. وبذلك يتم تسجيل " التمام عملية الدفع االSubmitقم بإدخال بيانات بطاقتك، ثم انقر " .2.12

وئن لكتر

" ال صفحة دفع الرسومالقضية بنجاح ويتم اعطائها رقم مرجعي جديد كقضية مسجلة وينتقل سجل القضية من صفحة "

  "القضايا المسجلة"



   
 

 متابعة الطلبات  .3

ي قام مدقق المحكمة بإرجاعها متابعة الطلباتتمكنك صفحة "
اليك بهدف تعديلها حيث يمكنك تعديل  " من االطالع عىل الطلبات التر

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

 

ونيا عتر النظام متضمنة رقم الطلب، وحالة متابعة الطلباتتعرض صفحة " .1
ي تم إنشائها إلكتر

" كل الطلبات القضائية التر

 القضية ورقمها وسنتها.  الطلب، ورقم الطلب المعتمد، ونوع

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

 المعروضة باستخدام معلومة معينة من القائمة المنسدلة للعناوين. 

ي النظام .3
ي تمر بها فن

من خالل اختيار المرحلة المطلوبة من الخيارات  تمكنك الصفحة من عرض الطلبات بحسب المرحلة التر

 : ي وصلت اليها، وهي كالتالي
 أعىل الصفحة، ومن ثم االقيام باإلجراء الالزم بحقها بحسب المرحلة التر

 االجراء الذي يمكنك القيام به الوصف المرحلة

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

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

ي تم ارسالها ال  مرسل للتدقيق 
خيار يمكنك من عرض الطلبات التر

موظف المحكمة للتدقيق واباء المالحظات )إن 

 وجدت(

 اجراء المعاينة 

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

 موظف التدقيق بالمحكمة اليك لتعديلها. 

 اجراء التعديل 

مرسل لتدقيق بعد 

 التعديل 

ي تم اعادة ارسالها 
خيار يمكنك من عرض الطلبات التر

ي المحكمة بعد اجراءات 
ال موظف التدقيق فن

 التعديالت المطلوبة عليها، وذلك العادة التدقيق. 

 اجراء المعاينة

منتظر الدفع بعد 

 التدقيق 

ي تستلزم الدفع بعد 
خيار يمكنك من عرض الطلبات التر

ي المحكمة. 
 قبولها من موظف التدقيق فن

 اجراء دفع الرسوم

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

موظف التدقيق واستوفت رسومها، ومنتظر قبولها أو 

ن  ي أو أمي 
. رفضها من القاضن ي

  الش أو االداري المعتن

 اجراء المعاينة

 

3 



   
 

 

 

 

 اجراء المعاينة  .4

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

 :  الستعراض ومعاينة طلب ما، اتبع ما يىلي

 قم بالنقر عىل رقم الطلب المرغوبة بمعاينته.  .1.1

 
 : ة ال نموذج الطلب كالتالي  لينتقل النظام مباشر



   
 

 

 يعرض النموذج بيانات الطلب األساسية باالضافة ال بيانات مقدم الطلب، ونص الطلب، ومرفقاته. 

 .المتعلقة بالطلب تفاصيل القضية شاشةلالنتقال ال  رقم القضيةانقر رابط  .1.2

ي انقر رابط  .1.3
وئن ونية.  طلب موقع الكتر  اسفل الشاشة لمعاينة صورة الطلب اإللكتر

 " للعودة ال صفحة متابعة الطلبات. رجوعانقر " .1.4

 

 

 

 

 



   
 

 اجراء دفع الرسوم  .5

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

 :  لدفع رسوم طلب ما، اتبع ما يىلي

 قم بالنقر عىل رقم الطلب المرغوب بدفع رسومه.  .2.1

 

 : ة ال نموذج الطلب كالتالي  لينتقل النظام مباشر



   
 

 

  الدفعانقر زر " .5.2
ن
: دفع الرسوم" اسفل النموذج، ليظهر  نموذج "استمر ف  " كالتالي

 

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

 الدفوع )ان وجد(، والمبلغ المطلوب للدفع، والعملة. 



   
 

 

ي تمكنك من استكمال تسجيل الطلب ثم انقر زر" .5.3
"، لتظهر رسالة دفع الجزء المختارقم باختيار القيمة المرغوب بدفعها والتر

تها للدفع. التأك ي اختر
 يد التالية مبينة مرة اخرى القيمة التر

 
لتاكيد الخطوة، لينتقل بك النظام ال الشاشة التالية التمام عملية الدفع عن طريق بطاقات الدفع اآلجل  دفع"انقر زر " .5.4

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

 
 " لتظهر رسالة التأكيد التالية: Confirmقم باختيار البطاقة المرغوب سداد رسوم تسجيل القضية عن طريقها ثم انقر زر " .5.5



   
 

 
 

ي تم اختيارها، ليظهر نموذج البيانات المطلوبة  " التمامConfirmانقر زر " .5.6
عملية الدفع مرة اخرى باستخدام البطاقة التر

 للدفع والخاص بالبطاقة المختارة: 

 
ي لرسوم القضية. وبذلك يتم تسجيل القضية Submitقم بإدخال بيانات بطاقتك، ثم انقر " .1.1

وئن " التمام عملية الدفع االلكتر

القضايا " ال صفحة " دفع الرسومجعي جديد كقضية مسجلة وينتقل سجل القضية من صفحة "بنجاح ويتم اعطائها رقم مر 

 " المسجلة

 



   
 

 اجراء التعديل  .6

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

 قم بالنقر عىل رقم الطلب المرغوب بتعديله :  .6.1

 

: إنشاء طلب جديدليظهر نموذج "  " كالتالي



   
 

 

 يمكنك النموذج من تعديل رقم هاتف مقدم الطلب، وتعديل نص الطلب، واضافة أو حذف مرفقات الطلب. 

ي  و تصحيح البيانات المطلوب تعديلها  كما  قم بمراجعة الطلب .6.2
هو مطلوب من موظف التدقيق بالمحكمة والموضح فن

ن "  " مالحظات المدققحت 

ي حال عدم وجوب  اجراء الدفع" لالنتقال ال اتمام الدفعانقر زر " .6.3
)إن لزم( وقم باتمام خطواتها كما ذكر سابقا، اما فن

ونيا  ي مرحلة "الدفع، يتم ارفاق صورة الطلب موقعة إلكتر
مرسل للتدقيق بعد باسم المستخدم ويظهر نموذج الطلب فن

: التعديل  "  كما يىلي



   
 

 
 ". متابعة الطلبات" للعودة ال صفحة "رجوعانقر " .6.4

 

 

 

              

 

 

 



   
 

 الطلبات المرفوضة  .4

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

ي تم رفضها من النظام لالسباب التالية: 
 الطلبات التر

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

  .عدم دفع الرسوم خالل خمسة أيام منذ استحقاقه 

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

  

" القضايا المرفوضة متضمنة رقم الطلب، وحالة الطلب، وتاري    خ ورود الطلب، ورقم  الطلبات المرفوضةتعرض صفحة "  .1

 الطلب المعتمد، ونوع القضية وسنتها. 

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. 

: ل الطلبتفاصيالستعراض تفاصيل الرفض لطلب ما ، انقر عىل رقم ذلك الطلب،  لينتقل النظام ال شاشة " .3  " كالتالي

  

6 



   
 

 

  يعرض النموذج بيانات الطلب األساسية باالضافة ال بيانات مقدم الطلب، ونص الطلب، ومرفقاته، وسبب الرفض سواء كان

 من مدقق الطلب أو من النظام. 

  ي انقر رابط
وئن ونية.  طلب موقع الكتر  اسفل الشاشة لمعاينة صورة الطلب اإللكتر

  المتعلقة بالطلب تفاصيل القضيةلالنتقال ال شاشة رقم القضية انقر رابط. 

  

 

 

 

 

 

 



   
 

 الطلبات المتخذ بها قرار  .5

، كما تمكنك ايضا من البحث ي
ن الش أو االداري المعتن ي أو أمي 

ي تم اتخاذ القرار بحقها من قبل القاضن
 تعرض هذه الصفحة جميع الطلبات التر

 .أي من تلك الطلباتواالطالع عىل 

 

ي تم اتخاذ القرار بحقها متضمنة رقم الطلب المقدم، وتاري    خ ورود الطلبات المتخذ بها قرارتعرض صفحة " .1
" الطلبات التر

 الطلب، ورقم الطلب، وحالة الطلب ونوع القضية ورقمها وسنتها. 

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

 المعروضة باستخدام معلومة معينة من القائمة المنسدلة للعناوين. 

ة ال شاشة تفاصيل ذلك الطلب .3 ن يمكنك النقر عىل سجل الطلب للتنتقل مباشر  .الستعراض طلب معي 

" ليظهر نموذج محددة بواسطة المستخدمتصفية " ثم قم باختيار "رقم الطلب المقدمللبحث عن طلب ما ،انقر العنوان " .4

  :  التصفية التالي

 

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

ة فن " ، ليظهر مباشر

ة ال شاشة تفاصيل ذلك الطلب كالتالي   .ثم انقر عىل سجل الطلب للتنتقل مباشر



   
 

1  

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

ونيا انقر رابط  .2   .لمعاينة الطلبطلب موقع إلكتر

 .لمعاينة القرار المتخذ بحق الطلبالقرار الموقع انقر رابط   .3

 

 

1 

 

2

 

 

3

2

 

 



   
 

يط االدوات  .6  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 الطباعة  زر 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 .7  لمحاكم رأس الخيمة  المتطلبات التقنية الستخدام الخدمات اإللكتر

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

 :  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

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

 )لتحميل الملحق اضغط هنا )

  

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


   
 

 

 اسئلة متكررة  .8

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

  #؟ )العنوان ن ي تسجيل طلب عىل قضية ما من نوع معي 
 (2من البند#  1كيف يمكنتن

 ي تسجيل طلب خدمة معينة عىل قضية ما؟ )الع
 (2من البند#  2نوان# كيف يمكنتن

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

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

 ؟ )ال ي ي استعراض طلبات القضايا الخاصة ئر
 (2بند# كيف يمكنتن

  #؟ )العنوان ي
ي استعراض الطلبات المرفوضة بحفر

 (2من البند#  3كيف يمكنتن

  #ي المتخذ بها قرار؟  )العنوان
ي استعراض طلبائر

 (2من البند#  4كيف يمكنتن

 # ونية لمحاكم رأس الخيمة؟ )بند  (6ما هي المتطلبات التقنية الالزمة الستخدام الخدمات االلكتر

 

 


