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الدفع اللكتروني الآمن.   4

مراحل سير اإلجراءات:

المرحلة  األولى: تعريف بيانات االت�صال الخا�صة بمقدم الطلب وتحديد نوع 
الق�صية ومو�صوعها وقيمة المطالبة فيها والق�صية االأ�صا�س لها اإن وجدت. ويتم 

عند حفظ هذه البيانات اإ�صدار رقم للطلب.

المرحلة  الثانية: اإدخال بيانات الطرف اأو االأطراف المتقدمين برفع الق�صية 
اأو ا�صترجاع بياناتهم. وتحديد المحامي اأو المحامين الموكلين لكل طرف من 

االأطراف. 

المرحلة  الثالثة: اإدخال اأو تحديد بيانات الطرف اأو االأطراف الخ�صوم في 
الق�صية. 

اإن  الم�صتندات  وحافظة  الدعوى  الئحة  اإرفاق  اإمكانية  الرابعة:  المرحلة  
وجدت والوثائق التي �صُيْعتمد عليها لرفع الق�صية. 

المرحلة الخامسة: مرحلة مراجعة الطلب والتاأكد من دقة البيانات واإر�صال 
الطلب.

المرحلة السادسة: يتم مراجعة الطلب من قبل ق�صم الخدمات المركزية، 
حيث يتم مراجعته واعتماده وار�صال االعتماد للعميل.

المرحلة السابعة: بعد اعتماد الطلب من قبل ق�صم الخدمات المركزية يتم 
دفع ر�صوم الق�صية ومن ثم الح�صول على رقم الق�صية وموعد اأول جل�صة.

يمك���ن ال�س���تفادة من خدمات الطلب���ات الإلكترونية من خ���ال موقع محاكم 

دبي على الإنترنت 

للمزيد من المعلومات الت�سال: 3347777 4 971+ / 3030800 4 971+

التعريف :
ته���دف خدم���ات ت�صجيل الق�صايا ع���ن ُبعد اإل���ى التي�صير عل���ى متعاملي محاكم 

دب���ي وذل���ك باخت�صار الوق���ت والجهد من خ���ال اإج���راءات الكترونية متطورة 

لتنفي���ذ المعامات عن طريق الموقع االلكتروني للمحاكم.  حيث يقوم المتعامل 

باإدخ���ال البيانات الخا�صة بالق�صية واالأطراف واإرف���اق الوثائق المطلوبة.  ومن 

بع���د التدقيق على المعاملة من ِقبل الوحدة المخت�صة بالمحاكم والموافقة على 

الطلب، يقوم العميل بدفع الر�صوم الكترونيًا حيث يتم ت�صجيل الق�صية وا�صنادها 

لدائرة ق�صائية وتحديد الجل�صة االأولى بعد نجاح عملية الدفع االلكتروني.

أهداف البرنامج
تعزيز التحول االإلكتروني في ت�صجيل الق�صايا.  1

اال�صتغال االمثل للموارد التقنية والب�صرية.  2

�صرعة ودقة ت�صجيل الق�صايا.  3

ال�صفافية و�صهولة الو�صول اإلى الق�صاء.  4

توفير الخدمات على مدار ال�صاعة.  5

توفير الوقت والجهد على العميل والموظف.  6

رفع كفاءة العمل وتح�صين جودة و�صرعة اإنجاز الخدمات.  7

تعزيز ال�صراكات.  8

تقليل تكلفة خدمات الت�صجيل )للمحاكم والعميل(.  9

مميزات البرنامج:
ا�صتقبال الطلبات االلكترونية )24( �صاعة طيلة اأيام االأ�صبوع .   1

اإنجاز المعاملة في دقائق.   2

عدم الحاجة للح�صور اإلى مبنى المحاكم الإتمام انجاز المعاملة.  3
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