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نبذة تاريخية:
الق�ض���اء يف دبي ن�ضاأ باأ�ضكال ب�ض���يطة تتما�ضى مع ب�ضاطة املجتمع يف بدايات ن�ض�ء 

اإمارة دبي  يف الن�ضف الأول من القرن التا�ضع ع�ضر. اأول ظه�رm ر�ضمي للق�ضاء يف 

اإمارة دبي جاء يف قرار �ض���م� حاكم دبي، ال�ض���يخ/ �ض���عيد بن مكت�م اآل مكت�م، يف 

�ض���نة 1938م عندما اأ�ضند اأمر الف�ضل يف املنازع�ات بني النا�س اإىل اأخي�ه ال�ضيخ/ 

ح�ض���ر بن مكت�م اآل مكت�م. وقد خلفه يف هذا الأمر اأبنه ال�ض���يخ/ حممد بن ح�ضر 

بن مكت�م اآل مكت�م، يف �ض���نة 1956م، وقد �ض���مي حينها بناظر الق�ض���اء يف اإمارة 

دبي حيث اأ�ضبح جهاز الق�ضاء ي�ضم اإىل جانب الناظر ق�ضاة معين�ن لهذه املهمة. 

ذn من ح�ض���ن نايف مقرًا ر�ضميًا للق�ضاء  pخqoوبعد عامني وبالتحديد يف عام 1958 اأت

يف اإمارة دبي. يف هذه املرحلة كان الق�ضاة ينظر يف النزاعات بني امل�اطنني فقط، 

اأما النزاعات التي يدخ���ل فيها طرف غري م�اطن فكانت دار العتماد الريطاين 

خمت�ض���ة بالنظر فيها من خالل هيئة يراأ�ضها ال�ضيخ/ حممد بن ح�ضر اآل مكت�م، 

ناظر الق�ض���اء يف الإمارة. اإىل جانب الق�ض���اء، وجد معاون�ن لهم خرة يف ت�ض�ية 

املنازعات البحرية، حت���ال اإليهم املنازعات املتعلقة باأعمال الغ��س والبحر وكان�ا 

ي�ضم�ن »بال�ضالفة«. ه�ؤلء »ال�ضالفة« كان�ا يف�ضل�ن يف ما ين�ضاأ من منازعات تتعلق 

باأعم���ال البحر كتقدير التع�ي�ض���ات الناŒة عن الأ�ض���رار يف الأن�ض���طة والأعمال 

البحرية،وكانت قراراته ترفع اإىل الق�ضاء ليعتمدها.

البداية الحديثة:
يعت����ر عام 1970 العام الذي تاأ�ض�����س فيه النظام الق�ض����ائي احلديث يف اإمارة 

دب����ي. يف هذا العام �ض����در قان�ن ت�ض����كيل املحاكم يف اإمارة دبي، وا�ض����تحدثت 

مب�جبه املحكمة البتدائية املدنية، وحمكمة ال�ضتئناف. وقد بني ذلك القان�ن 

اخت�ضا�ض����ات املحاكم  وت�ض����كيلها. وبقي احلال على هذا النح� بعد قيام دولة 

الأمارات يف عام 1971م، حتى عام 1979م حيث �ض����در قان�ن ت�ضكيل حمكمة 

ال�ض����تئناف العليا رقم )2( ل�ض����نة 1979م، حيث ا�ض����تقلت حمكمة ال�ضتئناف 

بقان�ن جديد يلغي ما �ض����بق من ن�ض��س ب�ض����اأن حمكمة ال�ضتئناف. وقد عدل 

بع����د ذلك بالقان�����ن رقم )2( ل�ض����نة 1988م، الذي حذف كلم����ة )العليا( من 

م�ضمى حمكمة ال�ضتئناف. ويف هذا العام، اإي يف عام 1988م مت اإن�ضاء حمكمة 

التمييز يف اإمارة دبي بقان�ن ت�ض����كيل حمكمة التمييز رقم )1( ل�ض����نة 1988م 

ال�ضادر بتاريخ 1988/2/6م.

محاكم دبي اليوم:
 اأن املحاك�م يف دبي متثل منظ�مة ق�ضائية م�ضتقلة عن النظام الق�ضائي الحتادي 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة. علمًا باأن املحاكم الثالث يف دبي ⁄ ي�ضدر فيها 

قان�ن واحد ي��ض���ح ما يخ�ضها من حيث الت�ضكيل والخت�ضا�س حتى �ضدور قان�ن 

ت�ضكيل املحاكم يف اإم�ارة دبي رق�م )3(، ل�ضنة 1992م، والذي بني ت�ضكيل املحاكم 

الثالث واخت�ضا�ض���اتها كل على حده. ثم �ضدر قان�ن تاأ�ضي�س دائرة املحاكم برقم 

)3( ل�ض���نة 2000م، والذي اأعلن تاأ�ض���ي�س دائرة ت�ض���مى دائ���رة املحاكم واأعطاها 

�ض���الحية تنظيم املحاكم باإمارة دبي م���ن الناحيتني املالية والإدارية وجعلها كيانًا 

م�ض���تقاًل ع���ن النيابة العامة اأو الأجهزة الق�ض���ائية الأخ���رى يف الإمارة. وقد حدد 

ذلك القان�ن �ضالحيات الدائرة و�ضمى اإداراتها الفنية واملالية والإدارية.

وهكذا ه� تاريخ الق�ض���اء يف اإمارة دبي عبارة عن حكاية من التط�ر الذي لزم ما 

�ض���هدته اإمارة دبي من تط�ر جعلها الي����م املركز التجاري الأكرث حي�ية يف منطقة 

اخلليج، والتي حتت�ضن اأكر امل�ؤ�ض�ضات العاملية.



الرؤية:
الريادة يف عمل املحاكم

الرسالة:
حتقيق العدالة من خالل الدقة وال�ض����رعة يف الت�ض�ية والف�ضل يف الدعاوى وتنفيذ الأحكام 

وت�ثيق املحررات، بالعتماد على ك�ادر وطنية م�ؤهلة ونظم واإجراءات وتقنيات متط�رة. 

القيم:
العدل، ال�ضتقاللية، امل�ضاواة، الإبداع والتميز، العمل بروح الفريق. 

الغايات اإلستراتيجية:
تدرك حماكم دبي اأهمية التخطيط ودوره يف تنظيم اأعمالها الق�ض���ائية والإدارية 

عل���ى حد �ض����اء علما ب���اأن عملي���ات التخطيط متار�س وب�ض���كل دائم وم�ض���تمر يف 

خمتلف امل�ض���ت�يات وباأ�ض���كالها املختلفة وعلى راأ�ض���ها التخطيط ال�ضرتاتيجي من 

قبل الأجهزة الق�ضائية وال�حدات الإدارية مبحاكم دبي. 

ومتثل املحاور الرئي�ضية يف اخلطة ال�ضرتاتيجية ملحاكم دبي يف الغايات التالية:-

الغاية األولى: تعزيز ثقة املتعاملني واملعنيني بالنظام الق�ضائي. 

الغاية الثانية: تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي. 

الغاية الثالثة: ا�ضتقطاب وا�ضتثمار وتنمية م�ارد ب�ضرية حمفزة ذات كفاءة عالية.

الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي
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مؤسسة القضاء في دبي
تتك�ن م�ؤ�ض�ض����ة الق�ض����اء يف اإمارة دبي من املجل�س الق�ض����ائي بالإمارة، والذي يعد 

الهيئة العليا الذي ت�ضرف على اأعمال الأجهزة الق�ضائية فيها، والنيابة العامة التي 

اأن�ض����ئت لتحقيق العدالة الق�ض����ائية فيما يخ�س احلق العام بالإمارة، وتخت�س دون 

غريها  بتحريك الدعاوي اجلزائية ومبا�ضرتها فهي جزء من الهيئة الق�ضائية حيث 

تت�ىل �ض����لطتي التحقيق والته����ام واإحالة املتهم اإىل املحاكم املخت�ض����ة اإذا ما ثبت 

ت�رطه يف اجلرمية كما ت�ضرف النيابة العامة على مراحل �ضري الق�ضية يف املحاكم 

اجلزائية، وبالإ�ضافة اإىل حماكم دبي والتي تتك�ن من ثالث درجات التقا�ضي، وهي 

املحاكم البتدائية وهي اأوىل مراحل التقا�ض����ي، وقد مت اإن�ض����اء حماكم متخ�ض�ضة 

باملحكمة البتدائية ولكل منها رئي�ضها ودوائرها الق�ضائية واخت�ضا�ضاتها الن�عية، 

كذلك حمكمة ال�ض����تئناف وه� ثاين مراحل التقا�ض����ي، وحمكمة التمييز وهي قمة 

الهرم الق�ضائي واملرحلة الأخرية يف التقا�ضي يف الإمارة.

  

المجلس القضائي إلمارة دبي 
ميثل املجل�س الق�ض���ائي لإمارة دبي الهيئة العليا التي ت�ض���رف على اأعمال الأجهزة 

الق�ض���ائية يف الإمارة، وه� ال�ض���مانة الأ�ضا�ض���ية ل�ض���تقالل الق�ض���اء، حيث يناط 

ب���ه الإ�ض���راف الإداري عليها. وقد اأن�سء املجل�س الق�ض���ائي يف دب���ي بالقان�ن رقم 

)6( ل�ض���نة 1992م الذي حدد ت�ض���كيله و�ضالحية رئي�ض���ه بالإ�ضراف الإداري على 

املحاكم. ويتمتع املجل�س بكافة ال��ض���ائل القان�نية املتاحة للم�ضاعدة على النه��س 

باجله���از الق�ض���ائي وحمايته م���ن تدخل اأي من ال�ض���لطات، وذل���ك بتفعيل الرقاة 

الذاتي���ة وتط�ير الق���درات واملعايري للتعيني يف ال�ظيفة الق�ض���ائية واإب���داء الراأي 

يف الت�ض���ريعات الق�ض���ائية. كم���ا يعنى املجل����س بتط�ير اجلهاز الق�ض���ائي وتقدمي 

القرتاح���ات الت�ض���ريعية املتعلقة بالق�ض���اء والنياب���ة العامة واإجراءات التقا�ض���ي 

لت�ضرت�ض���د بها احلك�مة لدى اإعداد م�ض���اريع الق�انني والأنظم���ة املختلفة. ويراأ�س 

املجل�س �ضم� ال�ضيخ/ مكت�م بن حممد بن را�ضد اآل مكت�م، نائب حاكم دبي، وي�ضم 

يف ع�ض����يته كل من مدير دي�ان �ض���م� حاكم دبي، ورئي�س حمكمة التمييز، ورئي�س 

حمكمة ال�ض���تئناف، ورئي����س املحاكم البتدائية، والنائب العام بدبي، وامل�ضت�ض���ار 

القان�ين لدي�ان �ضم� حاكم دبي، واملدير العام ملحاكم دبي.

مراحل التقاضي في محاكم دبي

1- المرحلة االبتدائية 
وه���ي اأوىل مراحل التقا�ض���ي  والتي تخت�س به���ا املحكمة البتدائي���ة وفقًا للنظام 

الق�ض���ائي  يف  اإم���ارة دب���ي ، وه���ذه املحكمة �ض���احبة ال�لية العام���ة يف املنظ�مة 

الق�ضائية وذلك لت�ضاع و�ضم�ل الدعاوى والأعمال املناطة بها  �ض�اء  دعاوى املطالبة 

باحلق����ق باخت���الف اأن�اعها كالدع���اوى اجلزائي���ة ، دعاوى الأح�ال ال�ضخ�ض���ية 

وامل�اريث  ، الت�ثيقات والت�ض���ديقات،الدعاوى والأم�ر ال�قتية امل�ضتعجلة ، وتنفيذ 

جميع الإحكام والقرارات و الإحالت والإنابات الق�ضائية وفق ما حدده ون�س عليه 

القان����ن، وبناء على الق���رار الإداري رق���م57 بتاريخ2008/5/15م ال�ض���ادر عن 

مكتب رئي�س املحاكم  مت اإن�ض���اء حماكم متخ�ض�ضة باملحكمة البتدائية ولكل منها 

رئي�ضها ودوائرها الق�ضائية واخت�ضا�ضاتها الن�عية وهي:

 املحكمة املدنية الإبتدائية. 

 املحكمة التجارية الإبتدائية. 

 حمكمة الأح�ال ال�ضخ�ضية الإبتدائية. 

 املحكمة اجلزائية الإبتدائية. 

 املحكمة العمالية الإبتدائية. 

 املحكمة العقارية الإبتدائية. 



2- مرحلة االستئناف 
وهي ثاين مراحل التقا�ضي وتخت�س بها حمكمة ال�ضتئناف التي يلجاأ اإليها اأطراف 

ق�ضية ما لعدم قب�لهم بحكم ق�ضت به حمكمة البداية ، حينها يطعن باحلكم اأمام 

حمكمة ال�ضتئناف �ض����اء اأكان �ضادرا ل�ضاحلهم اأم �ضدهم اإما لتعديل احلكم اأو 

لإلغائه ، مهما كان ن�ع الأحكام جزائية اأو مدنية اأو اأح�ال �ضخ�ضية . 

3-مرحلة التمييز 
وتخت����س به���ا حمكمة التميي���ز وهي قم���ة الهرم الق�ض���ائي واملرحل���ة الأخرية يف 

التقا�ض���ي يف اإمارة دبي وينظم اخت�ض���ا�س اأعمالها قان�ن الإجراءات املدنية رقم 

11 ل�ض���نة 1992 يف م�اده من 173 اإىل 188 وقان�ن ت�ض���كيل املحاكم يف اإمارة دبي 

رقم )3( ل�ض���نة )1992م ( والقان�ن رقم 3 ل�ض���نة 2005م. احلد الأدنى لن�ض���اب 

اخت�ض�����ا�س ه���ذه املح��كمة ه� 200.000 درهم ) مائتا األ���ف درهم( عدا اأحكام 

الأح�ال ال�ضخ�ض���ية واجلزائية . وتنظر املحكمة يف الطع�ن بالتمييز على الأحكام 

ال�ضادرة من حمكمة ال�ضتئناف .  

التنفيذ
ه� التجاء �ض���احب احلق احلا�ض���ل على حكم اأو قرار ق�ض���ائي اإىل �ض���لطة الدولة 

ممثله بقا�ض���ي التنفيذ  ل�ض���تيفاء حقه  بالطرق القان�نية ج���را حال عدم ال�فاء 

ودي���ا، ول ميك���ن التنفيذ حال عدم وج�د �ض���ند قان����ين قابل للتنفي���ذ وفق اأحكام  

القان�ن املادة 225  من القان�ن الحتادي  رقم 11  ل�ضنة  1992  ب�ضان الإجراءات  

املدنية  ن�س املادة )ل يج�ز  التنفيذ  اجلري  اإل ب�ض���ند  تنفيذي  اقت�ض���اء  حلق 

حمقق  ال�ج�د  ومعني  املقدار  وحال  الأداء(.

خدمات ما قبل التقاضي
هناك العديد من اخلدمات التي تقدمها حماكم دبي للمتقا�ض���يني ما قبل مرحلة 

التقا�ض���ي يف املحاكم، ومنها الكات���ب العدل، ومركز الت�ض����ية ال�دية للمنازعات، 

اإدارة خدمات الق�ض���ايا، اإدارة الأح�ال ال�ضخ�ض���ية، والتي من �ضاأن تلك الإدارات 

خدمة ر�ضالة املحاكم يف حتقيق العدالة، بطرق ودية وت�ثيق املحررات.

الكاتب العدل:
يتلخ�س عمل الكاتب العدل يف الت�ض���ديق على الت�قيعات، لأطراف املعاملة وذلك 

بح�ض����رهم �ضخ�ض���يًا اأو من ين�ب عنهم مب�جب وكالة م�ضدقة اأ�ض�ل اأو النتقال 

لبع�س احلالت املحددة للتاأكد من �ضخ�ضيتهم واأهليتهم واإملامهم مب��ض�ع املحرر 

وعدم خمالفة م�ض���م�ن املعاملة للقان����ن والنظام الع���ام والآداب بدولة الإمارات 

العربي���ة املتح���دة، ومن مهام الكاتب الع���دل كذلك العق�د وال����كالت والإقرارات 

ب�ضرط األ تخت�س جهات اأخرى بت�ض���ديقها، والرتجمة واإثبات التاريخ للمحررات 

العرفية، والت�ض���ديق على عق�د زواج امل�ض���يحيني ال�ض���ادرة من الكنائ�س املعتمدة 

بدب���ي، والإن���ذارات العدلية، و�ض����ر طب���ق الأ�ض���ل والأر�ض���فة الإلكرتونية وحفظ 

املعامالت، ولت�ض���هيل على عمالئها فقد وفرت املحاكم للكاتب العدل ثالث مراكز 

لف���روع خارجية هي: فرع مركز الط�ار وفرع مركز الر�ض���اء وف���رع دائرة التنمية 

الإقت�ضادية، بالإ�ضافة اإىل املركز الرئي�ضي يف مبنى املحاكم.



مركز التسوية الودية للمنازعات:
ا�ض���تحدثت حماك���م دبي مركز الت�ض����ية ال�دية للمنازعات لتناط به مهام ت�ض����ية 

النزع���ات ودي���ا قب���ل الإحالة للتقا�ض���ي، وذلك عر الت�ا�ض���ل مع اأط���راف النزاع 

والبح���ث يف اإيجاد ت�ض����ية قائمة على ل�ائح ونظم قان�نية مب���ا يحقق مبداأ العدالة 

وي�ض���من لكل الأط���راف حق�قهم بالرتا�ض���ي، ويتم نظر املنازعات ب�ا�ض���طة عدد 

من امل�ض���لحني من اأهل اخلرة حتت اإ�ض���راف القا�ضي املخت�س، ول تقيد الدع�ى 

ل���دى املحاكم من الدعاوي التي تدخل �ض���من اخت�ض���ا�س املركز اإل بعد عر�ض���ها 

على املركز، و�ض���دور قرار منه باإحالة النزاع اإىل املحكمة املخت�ض���ة، وت�قف املدد 

القان�نية املقررة لعدم �ض���ماع الدع����ى، وكذلك مدة التقدم املن�ض�����س عليها يف 

الق�انني ال�ض���ارية م���ن تاريخ قيد النزاع اأم���ام املركز وحتى تاري���خ اإحالة الدع�ى 

وت�ضجيلها لدى املحكمة املخت�ضة.

ويعمل املركز على حل النزاع ب�ضكل ودي خالل مدة اأق�ضاها �ضهر واحد على الأكرث 

من تاريخ ح�ض����ر الأطراف اأمام امل�ض���لحني ويج�ز مد ه���ذه املهلة ملدة مماثلة اأو 

اأكرث بقرار من القا�ض���ي املخت�س، فاإذا مت ال�ض���لح بني اأط���راف النزاع، فاإنه يتم 

اإثب���ات ذلك مب�جب اتفاقية �ض���لح ي�قع عليها اأطراف النزاع ويعتمدها القا�ض���ي 

املخت�س، ويتم رد ن�ض���ف الر�ض���م ويك�ن لهذه التفاقية ق�ة ال�ضند التنفيذي، ويف 

حال تعذر ت�ض�ية النزاع وديًا يتم اإحالة النزاع للمحكمة املخت�ضة.

إدارة خدمات القضايا:
وه���ي الإدارة املعنية بتقدمي اخلدمات للمتعاملني من قي���د الدع�ى حتى انتهائها، 

وتتك�ن من عدة اأق�ض���ام وهي ق�ض���م �ض����ؤون املحامني واخلراء واملرتجمني، وق�ضم 

مكاتب روؤ�ض���اء املحاكم البتدائية، وق�ض���م اخلدم���ات املركزية، وق�ض���م الإعالن، 

وق�ض���م الطباعة، وق�ض���م احلفظ، بحي���ث تقدم هذه الأق�ض���ام معظ���م الإجراءات 

التي يتبعها �ض���دور احلكم، فهي التي ت�ض���طحب املتعاملني م���ن وقت دخ�ل مبنى 

املحاكم، وحتى �ضدور احلكم.

إدارة األحوال الشخصية:
ه���ي الإدارة املعاون���ة لق�ض���اء الأح����ال ال�ضخ�ض���ية املخت�س بالنظر والف�ض���ل يف 

ق�ض���ايا وت�ض���ديق التفاقي���ة واإ�ض���هادات الأح�ال ال�ضخ�ض���ية حيث تق����م الإدارة 

بجمي���ع الأعمال التنظيمية الإدارية وال�ظائف الكتابية املن�ض�����س عليها يف قان�ن 

الأح�ال ال�ضخ�ض���ية وقان�ن الإج���راءات املدنية املتعلقة بالأح�ال ال�ضخ�ض���ية من 

مرحلة التداول اإىل مرحلة الف�ضل وتنفيذ الإحكام والقرارات ، والعمل على تط�ير 

وتب�ض���يط اخلدمات املقدمة لعمالء املحاكم يف ق�ضايا الأح�ال ال�ضخ�ضية بطريقة 

�ضهل ومي�ضرة مع ت�فري بيئة عمل تنا�ضب خ�ض��ضية ق�ضايا متعامليها.

كما تقدم الإدارة خدمات التقا�ض���ي ال�دية يف  احلالت الأ�ضرية وق�ضايا الرتكات 

وق�ض���ايا التنفيذ ال�ضرعي للعمل على  حل اخلالفات وامل�ضاكل الأ�ضرية بطرق ودية 

و�ضرية قبل مرحلة التقا�ضي للحيل�لة من تفاقم امل�ضكالت وط�ل تداولها ق�ضائيا، 

ول���الإدارة م�ض���اهمات جمتمعي���ة يف ن�ض���ر ثقافة ال��ض���ال الأ�ض���ري واحلفاظ على 

الرتابط الأ�ضري وتاأكيد ثقافة ال�ضلح خري.

خدمات خاصة للمتقاضيين:
تق����دم حماك����م دبي خدمات م�ض����اندة ملتعامليه����ا، وذلك لخت�ض����ار ال�قت واجلهد 

عليهم حيث ا�ضتحدثت �ضعبة متخ�ض�ضة لت�جيه املتقا�ضني لتقدمي امل�ضاعدات التي 

متكن العميل من ال��ض�����ل اإىل غايته، كذلك وفرت مركز لالت�ضال يرد على جميع 

ال�ضتف�ضارات التي ترد اإىل بدالة املحاكم، هذا بالإ�ضافة اإىل )32( ن�ضرة تعريفية 

يت�ض����من �ض����رح اأبرز اخلدمات التي تقدمها املحاكم، كما تت�فر مبادرتني ت�ض����اهيل 

و�ضهيل التي من �ضاأنهما اإر�ضاد املتقا�ضيني للخدمات والإجراءات الالزمة، واأردفت 

خدمات عدة نح� ت�فري مكتبة قان�نية ومطعم عاملي وبنك ومكتب �ضفريات.



شعبة توجيه المتقاضيين:
ا�ض���تحدثت حماكم دبي �ضعبة متخ�ض�ض���ة لت�جيه املتقا�ضني ت�ضم اأبرز الكفاءات 

واخلرات الإدارية التي من �ض���اأنها تقدمي كل امل�ض���اعدات الت���ي متكن العميل من 

ال��ض����ل اإىل غايته ب�ض���كل مي�ض���ر، ومن اخلدمات التي تقدمها ال�ض���عبة ت��ض���يح 

اخلط����ات الالزمة لقي���د الدعاوى وتق���دمي الطلبات، وم�ض���اعدة العمالء يف ملء 

من�ذج الطلبات الإلكرتونية املت�فر على امل�قع الإلكرتوين للمحاكم، وتقدمي خدمة 

اإ�ض���دار ر�ضائل ال�ض���تعالم العقاري ملتعاملي الق�ض���ايا العقارية، وخدمة الإنرتنت 

املجانية ملدة ن�ضف �ضاعة واملتاحة للجميع. 

خدمة »سهيل« التطوعية : 
تعتم���د ه���ذه اخلدمة عل���ى العم���ل التط�عي م���ن قبل م�ظف���ي الدائ���رة مبختلف 

م�ضت�ياتهم ال�ظيفية ول تقت�ضر هذه اخلدمة على مقر واحد يف مبنى املحاكم بل 

يت�اجد م�ظفني اثنني يف القاعات الرئي�ضة �ض�اء يف قاعة الأح�ال ال�ضخ�ضية اأو يف 

قاعة اخلدمات املركزية  »�ض���الة نايف«، بحيث يبادر هذا امل�ظف بالت�جه بنف�ضه 

للمتعامل ليتم اإر�ضاده اإىل ال�جهة املطل�بة. 

الخدمات الخاصة ) تساهيل ( : 
وهي خدمة تقت�ض���ر على ذوي الحتياجات اخلا�ض���ة وكبار ال�ض���ن من املتعاملني، 

بحيث يتم اإجناز كافة املعامالت يف جميع ال�حدات التنظيمية داخل مبنى حماكم 

دبي دون اأن يتحمل املتعامل من هذه الفئة اأية م�ض���اق جراء النتظار لأوقات ط�يلة 

حل���ني اإمت���ام املهمة، بحيث يتم ا�ض���تالم معاملته منذ و�ض����له وحت���ى انتهاء كافة 

الإجراءات وت�ضليمه معاملته جاهزة. 

جهاز نبراس للمعلومات اإللكترونية: 
ه� نظام ال�ض���تدلل الإلكرتوين حيث ي�فر عل���ى املتعامل يف مبنى املحاكم اجلهد 

وال�قت يف البحث عن وجهته داخل اأروقة املبنى الرئي�ضي عر ال�ضتدلل بال�ض�ت 

وال�ض�رة بناء على الطلب املعطى للجهاز اإلكرتونيا. 

مركز االتصال:
يتم من خالل مركز الت�ضال يف حماكم دبي الرد على جميع ال�ضتف�ضارات ال�اردة 

اإىل بدال���ة املحاكم �ض����اء كان باللغة العربي���ة اأو باللغة الإجنليزية، ويتم ت��ض���يح 

الإج���راءات والأوراق املطل�ب���ة للخدم���ات التي تقدمها املحاك���م، وذلك من خالل 

حتديث �ضهري يقيمه مركز الت�ضال مع الإدارات الأخرى ملعرفة امل�ضتجدات التي 

تطراأ عليها، كما يتم الرد على ال�ضتف�ض���ارات املتعلقة يف بع�س الق�ض���ايا وم�اعيد 

جل�ض���اتها والقاعات، كذلك اأ�ضدر كتيب دليل املعرفة حل�ضر الأ�ضئلة الأكرث طرحًا 

والأج�بة عليها.

النشرات التعريفية:
اأجنزت حماكم دبي دليل الن�ض���رات التعريفية يت�ضمن �ض���رح اأبرز اخلدمات التي 

تقدمها املحاكم وذلك ت�ضهياًل للمتعاملني وتعريفهم بالإجراءات ومتطلباتها وبحلة 

جديدة، ويحت�ى الدليل عل���ى جمم�عة من الإجراءات املحدثة من اخلدمات التي 

تقدمها املحاكم حت�ي )32( ن�ض���رة باللغت���ني العربية والإجنليزية تعرف مبختلف 

اخلدم���ات م���ن خمتلف الإدارات والأق�ض���ام حيث مت حتديث املحت����ى ومت ت�زيعها 

باأل�ان خمتلفة لي�ض���هل التعرف على خمتلف الإج���راءات، وكذلك ت�فري اخلرائط 

التدفقية لكافة ال�حدات الإدارية ت��ضح العمليات الرئي�ضية لها.



الخدمات اإللكترونية
يقدم م�ق���ع حماكم دبي الإلك���رتوين )www.dc.gov.ae( العدي���د من اخلدمات 

الإلكرتوين للعمالء �ض����اء امل�ض���رتكني يف تلك اخلدمات اأو الغري م�ضرتكني وللطالب، 

وذل���ك اإميان���ا منها بنهج التط�ير امل�ض���تمر والحت���كام اإىل اأعل���ى معايري اجل�دة يف 

اخلدمات، واحلر�س الكبري على اللتزام بروؤى �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل، تقدم حماكم 

دبي خدمات الكرتونية ن�عية لعدد كبري من الق�ضايا والحتياجات واملتطلبات، حيث 

ت�فر هذه اخلدمات للعامة اإمكانية ت�ضجيل الطلبات الق�ضائية اإلكرتونيا.

الخدمات اإللكترونية للمشتركين
ويق���دم امل�قع الإلكرتوين للمحاكم خدمات للم�ض���رتكني في���ه، ومن تلك اخلدمات 

خدمة ملكاتب املحاماة، وتقدم فيها باقة من اخلدمات اللكرتونية ملكاتب املحامني، 

والطالع عل���ى بيانات املحامني واملندوبني امل�ض���جلني لدى املكاتب بالإ�ض���افة اإىل 

الط���الع عل���ى معل�مات ق�ض���ايا املحامني التابع���ني للمكتب، وخدم���ات اإلكرتونية 

للمحام���ني والتي تقدم من خالله���ا باقة من اخلدمات اللكرتونية ت�ض���اعدهم يف 

متابعة الق�ض���ايا اخلا�ض���ة مبكاتبهم حي���ث بالإمكان الطالع على جدول جل�ض���ات 

ق�ض���اياهم بالإ�ض���افة اإىل متابعة طلباتهم والتنفيذات التي متت عليها مما ي�ضهل 

عليهم اإجراءاتهم وي�فر ال�قت واجلهد يف عملهم ع��ضا عن مراجعة املحاكم.

كم���ا ت�جد خدم���ات اإلكرتوني���ة للخراء وه���ي باقة م���ن اخلدم���ات الإلكرتونية عن 

معل�مات جميع الق�ض���ايا الت���ي كلف بها اخلراء لأداء راأي اخل���رة بحيث ت�فر لهم 

هذه اخلدمات �ضه�لة يف متابعة اأعمالهم وال�ضتف�ضار عنها ومعرفة متطلباتها، كذلك 

خدمات اإلكرتونية للم�ؤ�ض�ضات وهي عبارة عن جمم�عة من اخلدمات ملتابعة الق�ضايا 

اخلا�ضة بال�ضركات والبن�ك وامل�ؤ�ض�ضات بحيث تتيح لهم متابعة ق�ضاياهم وجل�ضاتهم 

والطلبات املقدمة بها والقرارات التي �ضدرت بها والتنفيذات عليها ومتابعة املحامني 

امل�كلني بق�ضاياهم، وخدمات اإلكرتونية لطرف الدع�ى وت�فر هذه اخلدمة الإمكانية 

لأطراف الدعاوي الطالع على معل�مات ق�ضاياهم خالل مراحل التقا�ضي.

)بالإ�ض���افة اإىل خدم���ات اإلكرتوني���ة للق�ض���اة والتي ت�فر جمم�ع���ة من اخلدمات 

 Legal Knowledge( للق�ض���اة واأهمه���ا )قاع���دة لإدارة املعرف���ة الق�ض���ائية

Management( )الق�انني واملبادئ القان�نية والأحكام( والتي تعتر اأداة قيمة 

للق�ض���اة لت�ض���هيل عملهم و�ض���رعة ال��ض����ل اإىل املعرفة املطل�بة لتخاذ القرارات 

والأح���كام املنا�ض���بة، كم���ا ت�ف���ر لهم جمم�ع���ة من اخلدم���ات لإدارة ق�ض���اياهم 

وجل�ض���اتهم واأحكامه���م واأدوات لقيا����س اأدائهم، واخلدم���ات لالإداريني وهي ت�فر 

جمم�ع���ة من اخلدم���ات التي متكن الإداري���ني يف حماكم دبي م���ن متابعة اأعمال 

الدائ���رة وت�فر لهم اإح�ض���ائيات وم�ؤ�ض���رات اأداء ت�ض���اعدهم يف اتخ���اذ القرارات 

املنا�ض���بة، كذل���ك خدم���ات لإدارة املعرف���ة الق�ض���ائية حي���ث ت�ف���ر جمم�عة من 

اخلدم���ات التي متكن الباحثني القان�نيني واملعاهد واملكاتب القان�نية من الطالع 

عل���ى الق�ان���ني واملبادئ القان�نية ال�ض���ادرة ع���ن حمكمة التميي���ز بدبي مع ت�فري 

اإمكانية البحث بها. 

خدمات طلبات تسجيل القضايا عن بعد »السالفة« 
وه� نظام ت�ضجيل الق�ضايا ومتابعتها عن بعد عر امل�قع الإلكرتوين للمحاكم، ومن 

ف�ائد امل�ض���روع اأنه يي�ضر عملية ت�ض���جيل الق�ضايا يف اأي وقت ومن اأي مكان، وي�فر 

ق�اعد معل�مات )معرفية( للم�ض���رتكني من خالل اإدارة الق�ضايا امل�ضجلة، كما اأنه 

ي�ض���اهم يف ت�فري اجلهد وال�قت على املتعاملني، ويقل�س الفرتة الزمنية يف اإدخال 

البيانات، بالإ�ض���افة اإىل ال�ض���تغالل الأمثل جله�د امل�ارد الب�ض���رية واملالية، ورفع 

كفاءة العمل وحت�ضني ج�دة و�ضرعة اإجناز اخلدمات اإلكرتونيًا. 

الخدمات االلكترونية للكاتب العدل
من خالل �ض���عي حماكم دبي اإىل ت�ضهيل اخلدمات التي تقدمها للمتعاملني لت�اكب 

التطلع���ات نح���� مزي���د من الت�ض���هيل والتي�ض���ري، طرح���ت خدمات الكات���ب العدل 

اللكرتوني���ة والتي من خاللها يحتل الكاتب العدل الري���ادة يف التح�ل اللكرتوين 

ال�ض���امل للخدمات املطروحة وعلى امل�ض���ت�ى العاملي مبا ي�اك���ب تطلعات العمالء، 

حيث يتم ت�فري اخلدمات بعد التدقيق امل�ضبق وحتديد م�عد للح�ض�ر اأمام الكاتب 

الع���دل قبل مرحله العتماد والت�ض���ديق النهائي، ومن اأب���رز تلك اخلدمات ت�فري 

مناذج الكرتوني���ة ملعامالت الكاتب العدل، وا�ض���تقبال الطلبات اللكرتونية )24( 

�ض���اعة طيلة اأيام الأ�ض���ب�ع، املراجعة والتدقيق امل�ض���بق ملعاملة، واإجناز املعاملة يف 

دقائ���ق، واإمكانية اختيار املكان والزمان، والدفع اللكرتوين الآمن، وت�فري مكاتب 

خا�ضة لتقدمي اخلدمات اللكرتونية.    



اتصل بنا
املبنى الرئي�ضي ملحاكم دبي

معل�مات الت�ضال:

هاتف: 0097143347777

فاك�س: 0097143344477

Info@dc.gov.ae :الريد الإلكرتوين

�ضندوق الريد: 4700 دبي، الإمارات العربية املتحدة

م�اعيد العمل  الر�ضمي:

الفرتة ال�ضباحية: من 7:30 �ضباحًا اإىل 2:30 ظهرًا

ق�ضم اخلدمات املركزية: من 7:30 �ضباحًا اإىل 7:30 م�ضاءًا

ق�ضم خدمات الأح�ال ال�ضخ�ضية: من  7:30 �ضباحًا اإىل 2:30 ظهرا و من 3 اإىل 8 م�ضاءًا

لال�ضتف�ضار يرجى الت�ا�ضل على الأرقام التالية:

الكاتب العدل:

فرع الط�ار : 0097144020209

فرع الر�ضاء : 0097144020333

خدمات الأح�ال ال�ضخ�ضية : 0097143030599

ال�ضالة املركزية : 0097143030480

العن�ان: �ضارع ع�د ميثاء، اأم هرير، بجانب النيابة العامة.

اخلريطة التف�ضيلية ملبنى حماكم دبي:

ملزيد من املعلومات االت�صال : 7777 334 9714+ 

info@dc.gov.ae
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 { áHGƒH Ú```ØXƒª∏d á```°ü°üîŸGh iô```NC’G á¡÷G ‘ Qƒ```ÿG á```HGƒÑd á```∏HÉ≤ŸG

 øµÁh , { IòNƒædG { ±ƒ«°†dGh ÚØXƒŸG QÉÑc áHGƒH â«ª°S Éª«a { áZóæ```°ûdG

 äÉ≤jÉ°†e …CG ¿hO ¤hC’G áKÓãdG äÉHGƒÑdG øe …CG øe Ú©LGôŸGh QGhõdG ∫ƒNO

 { áHGƒH øe ∫ƒNódG ô```°üà≤j ÚM ‘ ,É«dÉJ IQƒcòe IOó á«HOCG óYGƒb ≥ah

 .≥Ñ°ùe ≥«°ùæJ ≥ah IôFGódG ±ƒ«°Vh ÚØXƒŸG QÉÑc ≈∏Y { IòNƒædG

المظهر العام :
 .»HO ºcÉ ΩôM ¤EG Qƒ«£dG hCG äÉfGƒ«◊G øe …C’ Ú©LGôŸG ÜÉë£°UG ™æÁ 

 . AÉ°ùædG hCG ∫ÉLô∏d AGƒ°S z äQƒ°ûdG { AGóJQG ™æÁ 

 hCG áaÉØ```°ûdG  ¢ùHÓŸG ƒëf ) πeÉ©àŸG ¢ùæéH á```≤FÓdG ÒZ ¢ùHÓŸG AGó```JQG ™```æÁ 

( ó°ù÷G íeÓŸ IOóëŸG á≤«°†dG

 »HO ºcÉ â```°ü°üN å«M ,º```cÉëŸG ábhQCG ‘ Üô```°ûdGh πcC’G ø```Y ´É```æàe’G 

 . z ∞jÉf { áHGƒH ÖfÉéH äÉeóÿG áYÉb ‘ ôaƒàe »ŸÉY RGôW ≈∏Y º©£e

 . á«eÓ°SE’G ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG ™e ≥aGƒàŸGh ≥FÓdG ΩÉ©dG ∑ƒ∏°ùdG ≈∏Y ®ÉØ◊G 

آداب الحضور إلى المحاكم :
 ÜÉH øe IôFGó∏d ΩÉ```©dG ô¡¶ŸG ≈∏Y ®É```Ø◊G ‘ É¨dÉH ÉeÉªàgG »```HO ºcÉ ‹ƒ```J

 Ióªà```°ùŸGh äGQÉeE’G ádhO ™ªà› É¡H ¢üàîj »àdG ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG ≈∏Y ®ÉØ◊G

 ô≤e ¤EG Qƒ°†ë∏d á«HOCG óYGƒb ™°†J »¡a ∂dòd ,áëª```°ùdG á«eÓ°SE’G á©jô```°ûdG øe

 ÉÃ ∂dPh ,∫ó©dG Ö```JÉµdÉH á```°UÉÿG ´ôaC’G ‘ hCG »```°ù«FôdG ≈æÑŸG ‘ »HO ºcÉ

á«°üî°ûdG º¡JÉjôM Ú∏eÉ©àª∏d ßØëj

المواقف العامة :
 á«eÉeC’G á¡LGƒdG ‘ ™≤J Qƒ¡ª÷G ΩGóîà```°S’ ∞bGƒŸG øe GOóY »HO ºcÉ ôaƒJ

 ¿hÉ©àdÉH É¡d á°ü°üîŸG áMÉ°ùŸG á©°Sƒàd ôªà°ùe πµ°ûHh ≈©```°ùJh »HO ºcÉ ≈æÑŸ

 Qƒ£àdG ÖcGƒj πµ```°ûH äÓ```°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g ‘ ∞```bGƒŸG IQGOEG ™```e ≥«```°ùæàdGh

 »àdG ∫ÉªYC’Gh äÉ```eóÿGh IQÉ```eE’G ‘ á«fÉµ```°ùdG IOÉjõdG ÚH á```jOô£dG á```bÓ©dGh

 .»HO ºcÉ É¡eó≤J

 ±ƒ«```°Vh Ú«é«JGÎ```°S’G É¡FÉcô```°ûd ∞bGƒŸG øe GOóY »```HO ºcÉ ¢ü```°üîJh

 ΩGôµdG QGhõ∏d øª```°†j ÉÃ ,áeÉ©dG äÉeóÿG º```°ùb ™e ≥Ñ```°ùe ≥«```°ùæJ ≥ah IQGOE’G

 .É¡JQÉjR OGôŸG á¡÷G Ö°ùM πc »HO ºcÉ äÉHGƒHh πNGóe øe áÑjôb ∞bGƒe

آداب الجلوس في القاعات والتعامل مع القضاة  :
 QÉ¶àfÓd á°ü°üîŸG øcÉeC’G ‘ óLGƒàdGh , á«dÉN »gh »°VÉ≤àdG äÉYÉb ‘ óLGƒàdG ÖæŒ 

 .≈æÑŸG AÉLQCG áaÉc ‘ IôaGƒàŸGh

 áªµ äÉYÉb GóY ,áeÉ©dG ÜGOB’ÉH ΩGõàd’G ™e ™«ªé∏d ìÉàe »```̀°VÉ≤àdG äÉ```̀°ù∏L Qƒ```̀°†M 

 ÚeÉëŸGh á«```̀°†≤dG ±GôWCG ≈∏Y Qƒ```̀°†◊G ô```̀°üà≤j å«M çGóMC’Gh á«```̀°üî°ûdG ∫GƒMC’G 

 º¡∏Ñb øe Ú∏cƒŸG

 .áYÉ≤dG øe êhôÿG Ú◊ ( âeÉ°üdG ) á«©°Vh ≈∏Y É¡©°Vh hCG ácôëàŸG ∞JGƒ¡dG ¥ÓZEG 

 øe AGõLCG RGôHEG hCG ™ qHÎdG hCG Ωó≤dG ™aQ ΩóY å«M øe »°VÉ≤dG ΩÉeCG ≥F’ πµ```̀°ûH ¢Sƒ∏÷G 

  .Ú°ùæé∏d º°ù÷G

 äGAGôLEG ∫Éªµà```̀°S’ áÑ```̀°SÉæe É```̀gGôj á```̀YÉ≤dG ‘ äÉ```̀ª«∏©J …CG QGó```̀°UEÉH ≥```̀◊G »```̀°VÉ≤∏d 

 .»°VÉ≤àdG

 .É¡∏NGO ‘h äÉYÉ≤dG áHGƒH ≈∏Y øjóLGƒàŸG øeC’G ∫ÉLQ äÉª«∏©àH ΩGõàd’G 

 ,á«æ©ŸG á¡÷G øe ≥Ñ°ùe íjô°üJh QÉ£NEG ¿hO IÉ°†≤dG IOÉ°ùdG øe …CG á∏HÉ≤Ÿ ¬LƒàdG ΩóY 

 .’hCG á°ù∏÷G ô°S ÚeCG á©LGôe ÚÑZGôdG ≈∏Yh

 øe …CG á∏HÉ≤e Ö∏W ∫ÉM ‘ ∫hC’G ≥HÉ£dG ‘ OƒLƒŸG ºcÉëŸG AÉ°SDhQ ¿hDƒ°T Öàµe á©LGôe 

 .IÉ°†≤dG IOÉ°ùdG hCG ºcÉëŸG AÉ°SDhQ øjQÉ°ûà°ùŸG IOÉ°ùdG

آداب وسلوكيات عامة  :
 ¿hO ( ƒjó«a hCG É```̀«aGôZƒJƒa ) ¬∏NGO hCG ≈æÑŸG êQÉ```̀N øe AGƒ```̀°S ôjƒ```̀°üàdG ÉJÉH É©æe ™æÁ 

. á¡÷G âfÉc ÉjCG AÓª©dG áeóNh áeÉ©dG äÉbÓ©dG º°ùb ¤EG ´ƒLôdG

 .É«©£b ´ƒæ‡ »°VÉ≤àdG äÉYÉb πNGO ôjƒ°üàdG 

 ôjóŸG øe »£N OÉªàYÉHh á«dÉN äÉYÉ≤dG É¡«a ¿ƒµJ »àdG ôjƒ°üà∏d ä’É◊G ¢†©H ≈æãà°ùJ 

 .AÓª©dG áeóNh áeÉ©dG äÉbÓ©dG º°ùb øe Ühóæe á≤aôHh ¬dƒîj øe hCG ΩÉ©dG

 á«æ©ŸG äÉ¡÷G π```̀Ñb øe OÉªàY’Gh ≥«```̀°ùæàdG ó©H IôFGõdG ±ƒ«```̀°†dÉH ÖMôJ »HO º```̀cÉ 

 .±ƒ«°†∏d á∏Ñ≤à°ùŸG

 ó©H ,áØ∏àîŸG á«```̀°SGQódG πMGôŸG ‘ º∏©dG áÑ∏W øe ÚÑZGôdG á```̀aÉc »HO ºcÉ πÑ≤à```̀°ùJ 

 .AÓª©dG áeóNh áeÉ©dG äÉbÓ©dG º°ùb ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ≥KƒŸGh »£ÿG ≥«°ùæàdG

 øe ≥Ñ```̀°ùe »£N ¿PEG ¿hO ÚØXƒŸG hCG Ú∏eÉ©àŸG ™e á«Øë```̀°U äGQGƒM òNCG ÉJÉH É©æe ™æÁ 

 .AÓª©dG áeóNh áeÉ©dG äÉbÓ©dG º°ùb πÑb

 IQGOEG á```̀©LGôe …CGô```̀dG ´Ó£à```̀°S’ äÉæ«Y ò```̀NCG ‘ ÖZôJ »```̀àdG Ió```̀ªà©ŸG äÉ```̀¡÷G ≈```̀∏Y 

 .Ú∏eÉ©àŸG hCG ÚØXƒŸG ™e AGƒ°S ´Ó£à°SG …CG AGôLEG πÑb »°ù°SDƒŸG AGOC’Gh á«é«JGÎ°S’G

 …hòd ∂```dòch , ≈```æÑŸG AÉ```LQCG ‘ Iô```°ûàæe AÉ```°ùæ∏d á```°ü°ü ≥```aGôe ó```LƒJ 

 .á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G

 ∞ë```̀°üdG ‘ äÉfÓYE’G ô```̀°ûf ≈∏Y πª©J »HO ºcÉ πÑb ø```̀e á```̀°üNôe ÖJÉµe ô```̀aGƒàJ 

.á«FGƒ°ûY á≤jô£H äÉfÓYE’G √òg ™«Ñj áØ«ë°U …C’ Ühóæe …CG OƒLh πÑ≤j ’h , á«ª°SôdG

 AÉLQCG áaÉc ‘ Iô```°ûàæe ( äGÎ```fhÉc ) AÓª©∏d á```eóN õcGôe øe Oó```Y ∑É```æg 

 ™«ªL ≈∏Y ÉgƒØXƒe Ö«éjh º¡JÉLÉ«àMG áaÉc Ú∏FÉ°ù∏d ôaƒJ »HO ºcÉ πNGóeh

 .äGQÉ°ùØà°S’G

 ΩÉ¶f É¡æe »HO ºcÉ QGhõd äÉeóÿG øe ójó©dG Ωó≤J á«fhÎµdEG Iõ¡LCG óLƒJ 

 áYÉb ‘h á«```°ù«FôdG ájõcôŸG äÉeóÿG ádÉ```°U ‘ ÊhÎµdE’G ∫’óà```°SÓd ¢```SGÈf

 ≥ah ‹Ée πHÉ≤e …CG ¿hóHh á«fÉ› »gh »°VÉ≤àdG äÉYÉb ΩÉeCGh Ú```°VÉ≤àŸG ¬«LƒJ

 .IOó §HGƒ°V

 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

info@dc.gov.ae

آداب الحضور إلى المحاكم
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خدمة « سهيل « التطوعية  :
 ∞∏àîÃ Iô```FGódG »```ØXƒe πÑb ø```e »Yƒ£àdG π```ª©dG ≈```∏Y áeóÿG √ò```g ó```ªà©J

 πH ºcÉëŸG ≈æÑe ‘ óMGh ô≤e ≈∏Y áeóÿG √òg ô°üà≤J ’h á«Ø«XƒdG º¡JÉjƒà°ùe

 ‘ hCG á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G áYÉb ‘ AGƒ°S á°ù«FôdG äÉYÉ≤dG ‘ ÚæKG ÚØXƒe óLGƒàj

 ¬°ùØæH ¬LƒàdÉH ∞XƒŸG Gòg QOÉÑj å«ëH ,{ ∞jÉf ádÉ°U {  ájõcôŸG äÉeóÿG áYÉb

 .áHƒ∏£ŸG á¡LƒdG ¤EG √OÉ°TQEG ºà«d πeÉ©àª∏d

 º¡JÉ¨dh º¡JÉ«°ùæL ∞∏àîÃ Ú∏eÉ©àŸG ™«ªL ±ó¡à°ùJ { π«¡°S { áeóN ¿CÉH Éª∏Y

 ¢Uƒ```̀°üæŸG áeÉ©dG óYGƒ≤dGh ÜGOB’ÉH ΩGõàd’G •ô```̀°ûH IôFGódG øe º¡JÉÑ∏£àeh

 ájQó°üdG ábÉ£ÑdG ÈY ádƒ¡°ùH { π«¡°S { áeóN »eó≤Ÿ ∫ƒ```̀°UƒdG øµÁh .É¡«∏Y

 . RQÉH πµ°ûHh áeóÿG QÉ©°T πªëj ∞XƒŸG ¬jóJôj ( Tag )

خدمات توجيه المتقاضيين :
 ∫ƒ°Uƒ∏d ¥ô£dG É¡dÓN øe ô°üàîJ IófÉ```°ùe äÉeóN É¡«∏eÉ©àŸ »HO ºcÉ Ωó≤J

 ≈∏Y ÉXÉØM ¥ô```£dG ô```°übCGh ,âbh ´ô```°SCÉH IôFGódG ‘ º```¡JÉ¡Lhh º```¡JÉjÉZ ¤EG

 .ΩGôµdG É¡FÓª©Hh »HO ºcÉëÃ ≥«∏J »àdG IQƒ°üdG Ëó≤J ‘ É¡æe áÑZQ ,ºgOƒ¡L

 äGÈÿGh äGAÉØµdG RôHCG º°†J Ú°VÉ≤àŸG ¬«Lƒàd á°ü°üîàe áÑ©°T âKóëà°SG ó≤a

 ¤EG ∫ƒ°UƒdG øe π«ª©dG øµ“ »àdG äGóYÉ```°ùŸG πc Ëó≤J É¡fCÉ```°T øe »àdG ájQGOE’G

 á°ù«FôdG ºcÉëŸG ∫ƒNO áHGƒH øe Üô≤dÉH Gô≤e É¡d äQÉàNGh ,ô```°ù«e πµ```°ûH ¬àjÉZ

 ô≤ŸG äGòH IóY äÉeóN âaOQCGh É¡«dEG πeÉ©àŸG ∫ƒ```°Uh π«¡```°ùàd ( ∞jÉf ádÉ```°U )

 .äÉjôØ°S Öàµeh ∂æHh »ŸÉY º©£eh á«fƒfÉb áÑàµe ÒaƒJ ƒëf áÑ©°ûdÉH π°üàŸG

الخدمات المقدمة :
. áeÉ©dG äGQÉ°ùØà°S’G ≈∏Y OôdG

 .äÉÑ∏£dG Ëó≤Jh ihÉYódG ó«≤d áeRÓdG äGƒ£ÿG í«°VƒJ

 ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ≈∏Y ôaƒàŸG á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG êPƒ‰ Aπe ‘ AÓª©dG IóYÉ°ùe

 .»HO ºcÉëŸ

.ájQÉ≤©dG ÉjÉ°†≤dG »∏eÉ©àŸ …QÉ≤©dG ΩÓ©à°S’G πFÉ°SQ QGó°UEG áeóN Ëó≤J

 äÉeóÿG í°VƒJ »àdG á«Øjô©àdG äGô```°ûædG áaÉc Ú```°VÉ≤àŸG ¬«LƒJ áYÉb ‘ ôaGƒàJ

 .»HO ºcÉ É¡eó≤J »àdG

 .™«ªé∏d áMÉàŸGh áYÉ°S ∞°üf IóŸ á«fÉéŸG âfÎfE’G áeóN

مالحظة :
 πc òNCÉj å«ëH QÉ¶àf’G áªFÉb ‘ Ú```∏eÉ©àŸG øe √ÒZ ≈∏Y πeÉ©àŸG Ëó≤J º```àj ’

 í```°üædG Ëó≤J ≈∏Y { π«¡```°S { áeóN »eó≤e ¢Uôëj øµdh , OóëŸG ¬àbh πeÉ©àe

 øe áHƒ∏£e äGQôh äGAGôLEGh ¥GQhCG øe á∏eÉ©ŸG ∫Éªµà```°S’ Ö°SÉæŸG OÉ```°TQE’Gh

  .¬à¡Lƒd ¬dÉ°üjEGh ¬àª¡e RÉ‚E’ π«ª©dG

الخدمات الخاصة ( تساهيل )  :
 …hP ≈∏Y ô```°üà≤J IóFGQ á```eóN 2010ΩÉ```Y ‘ Ú```°VÉ≤àŸG ¬«LƒJ áÑ©```°T â```≤∏WCG

 äÓeÉ©ŸG áaÉc RÉ‚EG ºàj å«ëH ,Ú∏eÉ©àŸG øe ø°ùdG QÉÑch á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G

 πeÉ©àŸG πªëàj ¿CG ¿hO »```HO ºcÉ ≈```æÑe πNGO á«ª«¶æàdG äGó```MƒdG ™```«ªL ‘

 å«ëH ,áª¡ŸG ΩÉ“EG Ú◊ á```∏jƒW äÉbhC’ QÉ¶àf’G AGôL ¥É```°ûe ájCG áÄØdG √òg øe

 ¬à∏eÉ©e ¬ª«∏°ùJh äGAGôLE’G áaÉc AÉ¡àfG ≈àMh ¬dƒ```°Uh òæe ¬à∏eÉ©e ΩÓà```°SG ºàj

 . IõgÉL

جهاز نبراس للمعلومات ا�لكترونية :
 ‘ âbƒdGh ó¡÷G ºcÉëŸG ≈æÑe ‘ πeÉ©àŸG ≈∏Y ôaƒj å«M ÊhÎµdE’G ∫’óà°S’G ΩÉ¶f ƒg

 ≈∏Y AÉæH IQƒ°üdGh äƒ°üdÉH ∫’óà°S’G ÈY »```̀°ù«FôdG ≈æÑŸG ábhQCG πNGO ¬à¡Lh øY åëÑdG

 .É«fhÎµdEG RÉ¡é∏d ≈£©ŸG Ö∏£dG

 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

info@dc.gov.ae

خدمات توجيه المتقاضيين
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مرحلة االستئناف :
 ±GôWCG É¡«dEG CÉé∏j »àdG ±ÉæÄà°S’G áªµ É¡H ¢üàîJh »°VÉ≤àdG πMGôe ÊÉK »gh

 ΩÉeCG ºµ◊ÉH ø©£j É¡æ«M , ájGóÑdG áªµ ¬H â°†b ºµëH º¡dƒÑb Ωó©d Ée á«°†b

 hCG ºµ◊G πjó©àd ÉeEG ºgó°V ΩCG º¡◊É°üd GQOÉ°U ¿ÉcCG AGƒ```°S ±ÉæÄà°S’G áªµ

 . á«°üî°T ∫GƒMCG hCG á«fóe hCG á«FGõL ΩÉµMC’G ´ƒf ¿Éc Éª¡e , ¬FÉ¨dE’

المتطلبات :
 Éeƒj 30 »gh π qé©ŸG ºµ◊G Qhó```°U ïjQÉJ øe ΩÉjCG 10 ∫ÓN ±ÉæÄà```°S’G Ëó≤J  

 ºµ◊ÉH ¬«∏Y Ωƒ```µëŸG ≠«∏ÑJ ï```jQÉJ øe É```eƒj 60h  á«```°üî°ûdG ∫Gƒ```MC’G ÉjÉ```°†≤d

. ájQÉ≤©dGh á«dÉª©dGh ájQÉéàdGh á«fóŸG ÉjÉ°†≤dG ‘ »FGóàH’G

 ¬îjQÉJh ∞fCÉà°ùŸG ºµ◊G ¿É«H ≈∏Y á∏ªà```°ûe ±ÉæÄà°S’G áØ«ë```°U ¿ƒµJ ¿CG Öéj  

.º¡æe πc øWGƒeh º¡JÉØ°Uh Ωƒ°üÿG AÉª°SCÉH á≤∏©àŸG äÉfÉ«ÑdGh

:á«JB’G äGóæà°ùŸG ¥ÉaQEG  

.Ωƒ°üÿG Oó©H ±ÉæÄà°S’G áØ«ë°U øe ï°ùf

.»FGóàH’G ºµ◊G øY á«Fƒ°V IQƒ°U

(ájƒ¡dG ábÉ£H) á«°üî°ûdG äÉÑKEG øY IQƒ°U

IQô≤ŸG Ωƒ°SôdG OGó°S

المرحلة االبتدائية  :
 ΩÉ¶æ∏d kÉ≤ah á```«FGóàH’G áªµëŸG É```¡H ¢üàîJ »àdGh  »```°VÉ≤àdG πMGôe ¤hCG »```gh

 áeƒ¶æŸG ‘ á```eÉ©dG áj’ƒdG áÑMÉ```°U áªµëŸG √ò```gh , »```HO IQÉ```eEG  ‘  »FÉ```°†≤dG

 áÑdÉ£ŸG ihÉYO  AGƒ°S  É¡H áWÉæŸG ∫ÉªYC’Gh ihÉYódG ∫ƒª°Th ´É°ùJ’ ∂dPh á«FÉ°†≤dG

 á«```°üî°ûdG ∫GƒMC’G ihÉYO , á```«FGõ÷G ihÉ```YódÉc É¡YGƒfCG ±Ó```àNÉH ¥ƒ```≤◊ÉH

 ò«ØæJh , á∏é©à°ùŸG á«àbƒdG QƒeC’Gh ihÉYódG,äÉ≤jó```°üàdGh äÉ≤«KƒàdG ,  åjQGƒŸGh

 ¬«∏Y ¢üfh √OóM Ée ≥ah á«FÉ°†≤dG äÉHÉfE’Gh ä’ÉME’G h äGQGô≤dGh ΩÉµME’G ™«ªL

 øY QOÉ```°üdG Ω2008/5/15ïjQÉàH 57º```bQ …QGOE’G QGô```≤dG ≈∏Y AÉæHh ,¿ƒ```fÉ≤dG

 É¡æe πµdh á«FGóàH’G áªµëŸÉH á°ü°üîàe ºcÉ AÉ```°ûfEG ”  ºcÉëŸG ¢ù«FQ Öàµe

: »gh á«YƒædG É¡JÉ°UÉ°üàNGh á«FÉ°†≤dG ÉgôFGhOh É¡°ù«FQ

 .á«fóŸG áªµëŸG 

 .ájQÉéàdG áªµëŸG 

 .á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G áªµ 

 .á«FGõ÷G áªµëŸG 

 .á«dÉª©dG áªµëŸG 

.ájQÉ≤©dG áªµëŸG 

الخطوات :
 ∫ÓN øe ÊhÎµdE’G π«é°ùàdG hCG ájõcôŸG äÉeóÿG º°ù≤H ±ÉæÄà```°S’G π«é°ùJ  

  . âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe

.É¡H ±GôWC’G ø∏©jh ±ÉæÄà°S’G ô¶æd á°ù∏L ójó–   

مرحلة التمييز  :
 ‘ IÒNC’G á```∏MôŸGh »FÉ```°†≤dG Ωô¡dG á```ªb »gh õ```««ªàdG áªµ É```¡H ¢```üàîJh

 ºbQ á«fóŸG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb É¡dÉªYCG ¢UÉ```°üàNG º¶æjh »HO IQÉeEG ‘ »```°VÉ≤àdG

 »HO IQÉeEG ‘ ºcÉëŸG π«µ```°ûJ ¿ƒfÉbh 188 ¤EG173 øe √OGƒ```e ‘ 1992 áæ```°ùd 11

 ÜÉ```°üæd ≈fOC’G ó◊G .Ω2005 áæ```°ùd 3 ºbQ ¿ƒfÉ≤dGh ( Ω1992) áæ```°ùd (3) ºbQ

 ΩÉµMCG GóY (ºgQO ∞```dCG ÉàFÉe ) ºgQO 200^000 ƒg áªµ``ëŸG √ò```g ¢UÉ`````°üàNG

 ΩÉµMC’G ≈∏Y õ««ªàdÉH ¿ƒ©£dG ‘ áªµëŸG ô¶æJh . á«FGõ÷Gh á«```°üî°ûdG ∫GƒMC’G

 . ±ÉæÄà°S’G áªµ øe IQOÉ°üdG

المتطلبات :
 Ωƒ°üÿG AÉª°SCÉH á≤∏©àŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y á∏ªà°ûe õ««ªàdÉH ø©£dG áØ«ë```°U OGóYEG  

 ¿ÓYE’G ¿Éc GPEG ¬fÓYEG ïjQÉJh ¬```«a ¿ƒ©£ŸG ºµ◊G ïjQÉJh º¡æjhÉæYh º¡JÉØ```°Uh

 . øYÉ£dG äÉÑ∏Wh ø©£dG ÜÉÑ°SCG ¿É«Hh ” ób

 ájQÉ≤©dGh á```jQÉéàdGh á«fóŸG πFÉ```°ùŸG ‘ É```eƒj (60) õ```««ªàdÉH ø```©£dG OÉ```©«e   

 . á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G πFÉ°ùe ‘ Éeƒj (30)h á«dÉª©dGh

 áØ«ë°üdG ‘ •Î```°ûjh ºgó```°V ¿ƒ©£ŸG Oó©H ø©£dG áØ«ë```°U øe ï```°ùf ¥ÉaQEG 

.õ««ªàdG ¬ªµ iód á©aGôª∏d óªà©e ΩÉ πÑb øe ¬©bƒe ¿ƒµJ ¿CG ï°ùædGh

.õ««ªàdÉH Ωó≤àŸG »eÉëŸG ¬dÉch âÑãJ »àdG á«ª°SôdG äGóæà°ùŸG ¥ÉaQEG 

.¿ƒfÉ≤dG Ö°ùM IQô≤ŸG äÉæ«eCÉàdGh Ωƒ°SôdG ™aO 

الخطوات :
.ájõcôŸG äÉeóÿG º°ù≤H õ««ªàdG áØ«ë°U π«é°ùJ  

.¬«a âÑ∏d ¢üàîŸG IôFGódG ¢ù«FQ ≈∏Y ø©£dG ∞∏e ¢VôY ºàj  

.¬H ±GôWC’G ø∏©jh ¬dƒÑb ∫ÉM ø©£dG ô¶æd ¬°ù∏L ójó–  

ملحوظة :
:»gh ´hô°ûŸG ÉgOóM ä’ÉM ‘ ºµ◊G ò«ØæJ ∞bh õ««ªàdÉH ø©£dG ≈∏Y ÖJÎj

QÉ≤Y ¬«µ∏Ã ´GõædG ≥∏©J GPEG - êGhõdG ó≤Y ï°ùa - ¥Ó£dG

 ádÉØµH ÉàbDƒe ºµ◊G ò```«ØæJ ∞bƒH ôeCÉJ ¿CG áªµëª∏d Rƒ```éj ä’É◊G √òg Ò```Z ‘h

 øe ≈```°ûîj ¿Éc GPEG ø©£dG áØ«ë```°U ‘ øYÉ£dG Ö∏W GPEG ∂dP ó```©H hCG É```gÒ¨H hCG

 ó©Hh ,¿ƒfÉ≤dG ¬ª```°SQ …òdG ≥jô£dÉHh ¬```cQGóJ Qò©àj º«```°ùL Qô```°V ´ƒbh ò```«ØæàdG

. Qô≤ŸG º°SôdG OGó°S

 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

info@dc.gov.ae

4
π°ù∏°ùàdG ºbQ

مراحل التقاضي في محاكم دبي

44
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الدعاوى والطلبات 
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5
π°ù∏°ùàdG ºbQ

المحكمة االبتدائية :-

 أوًال: الدعاوي المدنية – التجارية – العقارية :- 

.ihÉYódG √òg ‘ äÉÑ∏£dG ≈∏Y  %7^5 º°SQ ≈aƒà°ùj 

 óMGh º°SQ ¬æY ≥ëà°ùjh óMGh Ö∏W áHÉãÃ óMGh ÊƒfÉb ÖÑ°S øY áÄ°TÉædG äÉÑ∏£dG Èà©J 

.π≤à°ùe º°SQ É¡æe πµd Èà©«a äÉÑ∏£dG ±ÓàNEG ∫ÉM ‘ ÉeCG ( %7^5) §≤a

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y Ωƒ°SôdG ÜÉ°ùàMG ºà«a ºgQO ∞dCG »àFÉe øY ¬H ÖdÉ£ŸG ≠∏ÑŸG OGR GPEG 

  øY OGR Éeh  %6 X áãdÉãdG ( ºgQO100^000)h  %5^7 X ( º```gQO200^000 ) ∫hCG 

. %5 X ∂dP

.(ºgQO30^000) Ωƒ°Sô∏d ≈°übC’G ó◊Gh ºgQO (50) Ωƒ°Sô∏d ≈fOC’G ó◊G

 ثانيًا : الدعاوي العمالية :- 

( رسم الطلبات العمالية 5 % من قيمة المطالبة) :

π°ù∏°ùŸGóæÑdGº°SôdG

1

 á«dÉª©dG  iƒYódG

πeÉ©dG øe áeÉ≤ŸG

 GPEG  ’EG  AGóàHG  Ωƒ°SôdG  øe  »Ø©e  πeÉ©dG

 OGó°S  ¬eGõdEÉH  ’ƒª°ûe  √ó°V  ºµ◊G  Qó°U

.iƒYódG ∞jQÉ°üeh Ωƒ°SQ

πª©dG ÜQ øe áYƒaôŸG …hÉYódG

1
 á```ÑdÉ£ŸG  iƒ```YO

á«dÉªY ¿ƒjóH

 ≈°übCG óëH ≠∏ÑŸG áª«b øe %5

.ºgQO30^000

2 ÒÑN Ú«©JºgQO 500

3

 áeÉ≤ŸG ádÉØc AÉ¨dEG

 Èà©J ) ácô°ûdG øe

(á«fóe áÑdÉ£e

.ºgQO 750

4

 ∫ƒ°UCG  º«∏°ùJ

 áeÉ≤ŸG  äGóæà°ùe

ácô°ûdG øe

ºgQO 500

 ثالثًا : دعاوي ا�حوال الشخصية :-

π°ù∏°ùŸGóæÑdGº°SôdG

1

 ÒZh Úª∏°ùª∏d á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G …hÉYO

Úª∏°ùŸG

ºgQO 100

2á≤ØædG …hÉYOºgGQO10 

3

 ô°üMh IÉaƒdG ΩÓYEG) »Yô°ûdG ΩÓYE’G

Úª∏°ùª∏d  (áKQƒdG

º°SQ ¿hO

4

 ô°üMh IÉaƒdG ΩÓYEG) »Yô°ûdG ΩÓYE’G

Úª∏°ùŸG Ò¨d   (áKQƒdG

ºgQO100

5Úª∏°ùŸG äÉcôJº°SQ ¿hO

6Úª∏°ùŸG ÒZ äÉcôJºgQO100 

7Úª∏°ùª∏d ∫Ée ∫GƒMCGº°SQ ¿hO

8Úª∏°ùŸG Ò¨d ∫Ée ∫GƒMCGºgQO100 

 رابعًا : التنفيذ (المدني – التجاري – العقاري –   العمالي -المستعجل):

π°ù∏°ùŸGóæÑdGº°SôdG

1

 …QÉéàdGh ÊóŸG ò«ØæàdG º°SQ

 ‹Éª©dGh πé©à°ùŸGh …QÉ≤©dGh

(πª©dG ÜQ) πÑb øe

 ó◊G ≠dÉÑŸG ‹ÉªLEG øe %1

 ó◊Gh (ºgGQO 10) ≈fOC’G

(ºgQO 5000) ≈°übC’G

2πeÉ©dG øe Ωó≤ŸG ò«ØæàdG

 øe π°üëjh (º°SôdG øe ≈Ø©e)

√ó°V òØæŸG

3ájó≤ædG ≠dÉÑŸG Ò¨H ò«ØæàdG

 = (»FGóàH’G º°SôdG ¢ùªN)

(ºgQO 150)

4

 ∫ƒ≤æŸG ∫ÉŸG ™«ÑH ¿PE’G Ö∏W

¿ƒgôŸG

 ¿ƒgôŸG ∫ÉŸG áª«b øe %1

 ≈fOC’G ó◊G ¬©«H Üƒ∏£ŸG

 ≈°übC’G ó◊Gh (ºgGQO 10)

(ºgQO5000)

5 ∫hC’G ∫Éµ°TE’G(º°SQ ¿hO)

6∫hC’G ∫Éµ°TE’G »∏j ∫Éµ°TEG …CG(ºgQO 300)

á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G ihÉYO ò«ØæJ

1 ò«ØæàdG º°SQ

%1 øe ‹ÉªLEG ≠dÉÑŸG ó◊G 

≈fOC’G (10 ºgGQO) ó◊Gh 

≈°übC’G (5000 ºgQO)

2ájó≤ædG ≠dÉÑŸG Ò¨H ò«ØæàdG

= (»FGóàH’G º°SôdG ¢ùªN)

(ºgQO 20)

 خامسًا : ا�مور الوقتية والمستعجلة :

π°ù∏°ùŸGóæÑdGº°SôdG

1  AGOC’G ôeCG

 X ( ºgQO 200^000 ) ∫hCG

 ºgQO 100^000 )h  %7^5

  øY OGR Éeh  %6 X áãdÉãdG (

 ≈°übCG óëH , %5 X ∂dP

 (ºgQO30^000) Ωƒ°Sô∏d

 ÖÑ°S øY áÄ°TÉædG ÉjÉ°†≤∏d

óMGh ÊƒfÉb

2»¶ØëàdG õé◊G

  (ºgQO 200^000 ) ∫hCG

 (ºgQO100^000 )h  %3^75

 øY OGR Éeh %3 áãdÉãdG

 ºgQO ( ºgQO300^000)

 Ωƒ°Sô∏d ≈°übCG óëH , %2^5

(ºgQO15^000)

3á∏é©à°ùŸG …hÉYódG(ºgQO 500)

4

 ™æŸG) á°†jôY ≈∏Y ôeC’G

 ∫GƒMC’G ÒZ ‘ (ôØ°ùdG øe

á«°üî°ûdG

(ºgQO 300 )

5

 øe ™æŸG) á°†jôY ≈∏Y ôeC’G

á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G ‘ (ôØ°ùdG

(ºgQO 100)

6

 ÒZ ‘ á°†jôY ≈∏Y ôeC’G

á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G

(ºgQO 100)

7

 ∫GƒMC’G ‘ á°†jôY ≈∏Y ôeC’G

á«°üî°ûdG
(ºgQO 25)

8

 ‘ á°†jôY ≈∏Y ôeCG øe º∏¶àdG

á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G

(ºgQO 25)

9

 ‘ á°†jôY ≈∏Y ôeCG øe º∏¶àdG

á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G ÒZ

(ºgQO 50)

10»¶Ø– õéM ôeCG øe º∏¶àdG(ºgQO 50)

11AGOCG ôeCG øe º∏¶àdG(AGOC’G ôeCG º°SQ ∞°üf)

12

 (ôØ°ùdG ™æe ôeCG )øe º∏¶àdG

 ‘ hCG á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G ‘

á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G ÒZ

(º°SôdG ∞°üf)

13∫ƒ≤æe hCG Oƒ≤f ¢VôY(ºgQO 50)

14

 á«dÉŸG äGóæ°ùdGh Oƒ≤ædG ´GójEG

äÉZƒ°üŸGh äGôgƒéŸGh

(ºgQO 150)

15

 äÓëŸGh ∫RÉæŸG í«JÉØe ´GójEG

ÉgÒZh

(ºgQO 50)

16ÒÑÿG ÜÉ©JCG IOÉjRºgQO (100)

محكمة االستئناف :-
 االستئناف (المدني – التجاري – العقاري – العمالي - المستعجل )

π°ù∏°ùŸGóæÑdGº°SôdG

1

 á«dÉŸG áÑdÉ£ŸG ±ÉæÄà°SG

 ÖÑ°S øY áÄ°TÉædG ÉjÉ°†≤∏d

. óMGh ÊƒfÉb

  %1^5   (  ºgQO  200^000  )  ∫hCG

 áãdÉãdG  (ºgQO  100^000  )h

 óëH , %1 ∂dP øY OGR Éeh  %1^2

(ºgQO6000) Ωƒ°Sô∏d ≈°übCG

2.πª©dG ÜQ øe Ωó≤ŸG ±ÉæÄà°S’G%1

3.πeÉ©dG øe Ωó≤ŸG ±ÉæÄà°S’G(º°SôdG øe ≈Ø©e)

4.áª«≤dG Qó≤e Ò¨dG ±ÉæÄà°S’G (á«FGóàH’G iƒYódG º°SQ ¢ùªN)

5
 ºµM ‘ ô¶ædG IOÉYEG ¢SÉªàdG

.±ÉæÄà°S’G

 ÚeCÉJ + ±ÉæÄà°S’G º°SQ ∞°üf

 ádÉM ‘ + ºgQO 500 √Qóbh  ≠∏ÑÃ

ºgQO 200 ò«ØæJ ∞bh Ö∏W OƒLh

6
 …hÉYódG ±ÉæÄà°SG

.á∏é©à°ùŸG

.(ºgQO 100)

7
 õé◊G øe º∏¶àdG ±ÉæÄà°SG

.»¶ØëàdG

.(ºgGQO 10)

8
 ôeC’G øe º∏¶àdG ±ÉæÄà°SG

.á°†jôY ≈∏Y

.(ºgGQO 10)

π°ù∏°ùŸGóæÑdGº°SôdG

9

 øe ™æe º∏¶J ±ÉæÄà°SG

.ôØ°ùdG

.(ºgQO 30)

10.∫hC’G ∫Éµ°TE’G ‘ ±ÉæÄà°SG.(º°SQ ¿hóH)

11

 …òdG ∫Éµ°TE’G ‘ ±ÉæÄà°SG

.∫hC’G »∏j

 ádÉM ‘ ºgQO 200 + (ºgQO60)

ò«ØæJ ∞bh Ö∏W OƒLh

12

 AÉ¨dEG)  ò«ØæàdG  ‘  ±ÉæÄà°SG

(ò«ØæàdG »°VÉb QGôb

(ºgQO150)

13ºµ Ú«©J ±ÉæÄà°SG(ºgQO20)

14

 á°†jôY ≈∏Y ôeCG ±ÉæÄà°SG

(ÒÑÿG ÜÉ©JCG IOÉjR)

(ºgQO 20)

15

 ¢UÉÿG ≥°ûdG ‘ ±ÉæÄà°SG

§≤a IóFÉØdÉH

(ºgQO 150)

16

 πbC’G iƒYódG ±ÉæÄà°SG

 ÊƒfÉ≤dG ÜÉ°üædG øe

(ºgQO20^000)

ÚeCÉJ (ºgQO 2000)  +  %1^5

محكمة التمييز:-
  الطعن (المدني – التجاري – العقاري – العمالي – أحوال شخصية) :-

π°ù∏°ùŸGóæÑdGº°SôdG

1

 …QÉéàdG – ÊóŸG) ø©£dG

 - ‹Éª©dG - …QÉ≤©dG -

(á«°üî°T ∫GƒMCG

 + (ºgQO 500) õ««ªàdG º°SQ

 (ºgQO 200) + (ºgQO 1000)ÚeCÉJ

ò«ØæJ ∞bh Ö∏W OƒLh ádÉM ‘

2

 øe Ωó≤ŸG ‹Éª©dG ø©W

πeÉ©dG

(º°SôdG øe ≈Ø©e)

3

 ‘ ô¶ædG IOÉYEG ¢SÉªàdG

ø©£dG ºµM

 ≠∏ÑÃ ÚeCÉJ + ø©£dG º°SQ ∞°üf

 ∞bh Ö∏W + ºgQO 500 √Qóbh

.ºgQO 200 ò«ØæJ

 تضاف 10 دراهم ” رسوم درهم المعرفة ” �ي بند تزيد قيمته عن 50 درهمًا

 رسوم تصوير المستندات تتم حسب الجدول التالي  :

¥GQhC’G OóYº°SôdG

1ºgGQO3 

2ºgGQO6 

3ºgGQO9 

4ºgQO12 

5ºgQO15 

6ºgQO16^5 

7ºgQO18 

8ºgQO19^5 

9ºgQO21 

10ºgQO22^5 

11ºgQO24 

12ºgQO25^5 

13ºgQO27 

14ºgQO28^5 

15ºgQO30 

16ºgQO31^5 

17ºgQO33 

18 ºgQO34^5 

19ºgQO36 

20ºgQO37^5 

مالحظة : يضاف بعد ذلك درهم واحد لكل ورقة
.(ºgGQO 5) ∞∏ŸG øe ôØ°ùdG RGƒL ôjƒ°üJ º°SQ 

.(ºgQO15) á°ù∏L ô°† ôjƒ°üJ º°SQ 

.(ºgQO15) QGôb ôjƒ°üJ º°SQ 

.(ºgQO 15) ºµ◊G ≈∏Y ≥jó°üàdG º°SQ 

.(ºgGQO 10)π°UC’G ≥ÑW ”ÉN 

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
+9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ



 »¡a  ºgQO ∞dCG áÄe øY  ójõJ ’ áÑdÉ£ŸG áª«b âfÉc GPEG ádÉ◊G √òg ‘h, ájQÉ≤©dG

 ÒZ hCG ºgQO  100^000 RhÉ```éàJ áÑdÉ£ŸG áª«b âfÉc ¿EGh  á```«FõL ájQÉ≤Y iƒ```YO

 - : ájQÉ≤©dG ihÉYódG á∏ãeCG øeh  á«∏c ájQÉ≤Y iƒYO »¡a. áª«≤dG IQó≤e

 .QÉ≤©dG AGô°Th ™«H 

 . QÉ≤©dG ™«H ‘ áWÉ°SƒdG  

 . QÉ≤©dG QÉªãà°SG 

 . QÉ≤©dG øªãH …Î°ûª∏d ™FÉÑdG áÑdÉ£e 

 . ¬Ñ£°T hCG …QÉ≤©dG øgôdG áë°U äÉÑKEG 

 øe É¡aôWCG óMCG ¿ƒµj å«M á«dÉªY iƒYO »¡a ∫ÉªY ¥ƒ≤ëH áÑdÉ£ŸG âfÉc GPEG -٣

 á«dÉª©dG áªµëŸG Égô¶æJh πª©dG ó≤Y ƒg É¡«a ¬H ≈YóŸG ≥◊G Qó°üeh ∫Éª©dG áÄa

 iƒYO »¡a  ºgQO ∞dCG áÄe øY  ójõJ ’ á```ÑdÉ£ŸG áª«b âfÉc GPEG ádÉ◊G √ò```g ‘h,

 IQó≤e ÒZ hCG ºgQO  100^000 RhÉ```éàJ áÑdÉ£ŸG áª«b âfÉc ¿EGh  á```«FõL á```«dÉªY

: á∏ãeC’G øeh á«∏c á«dÉªY iƒYO »¡a áª«≤dG

 . IôNCÉàe QƒLCGh ÖJGhQ 

 . äGRÉLE’G ∫óH 

. áeóÿG ájÉ¡fh äBÉaÉµe ∫óH 

 . »Ø°ù©àdG π°üØdG øY ¢†jƒ©J  

. IOƒY IôcòJ 

 . πª©dG äÉHÉ°UEG  

 . ádƒªY ∫óH  

تسـجيل الدعـاوى التجاريـة والعقاريـة والمدنيـة 
والعمالية  :

 áª«bh áÑdÉ£ŸG ´ƒf ±ÓàNÉH »FÉ°†≤dG ∞«æ```°üàdG å«M øe ihÉYódG ´GƒfCG ∞∏àîJ

 √òg ‘ π```°üØdGh Ò```°ùdG äGAGôLEG π«¡```°ùàd »ª«¶æJ ∞«æ```°üàdG Gò```gh á```ÑdÉ£ŸG

: ‹ÉàdÉc »gh ihÉYódG

 Égô¶æJh ájQÉŒ iƒYO »¡a ájQÉŒ á∏eÉ©e øY áŒÉf ¥ƒ≤ëH áÑdÉ£ŸG âfÉc GPEG-١

 ∞dCG áÄe øY  ójõJ ’  áÑdÉ£ŸG áª«b âfÉc GPEG á```dÉ◊G √òg ‘h, ájQÉéàdG á```ªµëŸG

 ºgQO  100,000 RhÉéàJ áÑdÉ£ŸG áª«b âfÉc ¿EGh á«FõL ájQÉŒ iƒYO »¡a  ºgQO

 ≥M ∫ƒM ´GõædG É¡«a Qhój ÉjÉ°†b »gh á«∏c ájQÉŒ iƒYO »¡a áª«≤dG IQó≤e ÒZ hCG

 QÉéàdG øe ÉgÉaôW ¿ƒµj »àdG ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG ¿ƒfÉb É¡ª¶æj »àdG ¥ƒ≤◊G øe

 äÓeÉ©ŸGh äÉaô```°üàdG AGôL áÑJÎŸGh ±GÎ```M’G π«Ñ```°S ≈∏Y ádhGõŸG º```µëH hCG

 ∞bƒdGh äÉcÎdGh á«°üî°ûdG ∫GƒMC’ÉH hCG á«dÉª©dG äÉbÓ©dÉH π```°üàJ ’h ájQÉéàdG

 - : É¡à∏ãeCG øeh. ∂dP ±ÓN ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ¢üf GPEG ’EG

 . ∑ƒæÑdGh ±QÉ°üŸG ∫ÉªYCG 

 ( º°üÿG – AGô°ûdG – ™«ÑdG )  ájQÉéàdG ¥GQhC’G  

Égƒëfh . í∏°üdGh ¢SÓaE’G  

 øY á```ŒÉædGh á```ÑJÎŸG äÉeƒ```°üÿGh äÉ```YRÉæŸÉH ≥```∏©àJ á```ÑdÉ£ŸG â```fÉc GPEG -٢

 ≥∏©àJ á©HÉJ hCG á«æ«Y ¥ƒ≤M ¬jCGh á«µ∏ŸG ¥ƒ≤ëH á∏°üàŸGh á```°SÉŸG Oƒ≤©dGh äÓeÉ©ŸG

 áªµëŸG Égô¶æJh ájQÉ≤Y iƒYO »¡a  ájQÉéjE’G §HGhôdG ∂dP øe ≈æãà°ùJh QÉ≤©dÉH

 á«dÉª©dG ’h ájQÉ≤©dG ’h ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸÉH π°üàJ ’ ¥ƒ≤ëH áÑdÉ£ŸG âfÉc GPEG  

 ∂dP ±ÓN ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ¢üf GPEG ’EG ∞```bƒdGh äÉcÎdGh á«```°üî°ûdG ∫GƒMC’ÉH ’h

 ádhódÉH Ú```∏eÉ©dG ÉjÉ```°†b hCG çGÒŸG ÉjÉ```°†≤H äGQÉ≤©dG ‘ ´ƒ«```°ûdG ¢†a iƒ```Yóc

  ójõJ ’ áÑdÉ£ŸG áª«b â```fÉc GPEG ádÉ◊G √òg ‘h á«fóe iƒYO »```¡a áeƒµ◊G ó```°V

 RhÉéàJ áÑdÉ£ŸG á```ª«b âfÉc ¿EGh  á```«FõL á«fóe iƒYO »```¡a  ºgQO ∞dCG á```Äe ø```Y

 : á∏ãeC’G øeh  á«∏c á«fóe iƒYO »¡a áª«≤dG IQó≤e ÒZ hCG ºgQO 100^000

 . Ú«©«Ñ£dG ¢UÉî°TC’G ÚH ¢VGôbE’G 

. ájQÉŒ â°ù«d É¡à©«Ñ£H ¿ƒµJ »àdG äÓeÉ©ŸGh QÉéàdG ÚH AGô°ûdGh ™«ÑdG 

 »Ñ£dG ∫ÉªgE’Gh CÉ£ÿG π```à≤dG øY ¢†jƒ©àdÉc É¡YGƒfCG ™«ªéH ¢```†jƒ©àdG ÉjÉ```°†b  

 .∂dP ÒZh

 . Ö«cÎdGh áfÉ«°üdGh ä’hÉ≤ŸG ∫ÉªYCG 

 . á«µ«fÉµ«ŸG ∫ÉªYC’G 

المتطلبات :
 º°SG πª°ûJ iƒYódÉH øjó«≤ŸG ±GôWC’G Oó©H É¡æe ï°ùf ™e iƒYO áØ«ë°U Ëó≤J 

.äÉÑ∏£dGh ™FÉbƒdGh í«ë°üdG Éª¡fGƒæYh ¬«∏Y »YóŸGh »YóŸG

 OóYh áªµëª∏d ¤hCG áî```°ùf øe ¿ƒµàJ å«ëH iƒYó∏d IójDƒŸG äGóæà```°ùŸG ¥ÉaQEG   

 á¨∏dÉH äGóæà°ùŸG âfÉc GPEGh (Ωƒ```°üÿG) º¡«∏Y ≈YóŸG OóY …hÉ```°ùj ï```°ùædG øe

.á«fƒfÉ≤dG É¡àªLôJ ™e Ωó≤J ¿CG Öé«a á«ÑæLC’G

 hCG º«≤dG hCG »```°UƒdG hCG ‹ƒdÉc kÉfƒfÉb ¬æY Üƒæj ø```e hCG ¬∏«ch hCG »```YóŸG Qƒ```°†M   

. ácô°ûdG øY ôjóŸG hCG á°ù°SDƒŸG øY á°ù°SDƒŸG ÖMÉ°U

.ÊƒfÉ≤dG π«ãªàdG ≈∏Y ádGódG äGóæà°ùŸG hCG ábó°üŸG ádÉcƒdG ¥ÉaQEG 

. á«fƒfÉ≤dG Ωƒ°SôdG OGó°S  

 øe ádÉMEG ¥ÉaQEG, πª©dG IQGRh øe ádÉMEG ÜÉàc ¥ÉaQEG Ö∏£àJ á```«dÉª©dG ihÉ```YódG   

 π«é°ùJ º°SQ øe πeÉ©dG ≈Ø©jh πª©dG IQGRh øe Ióªà©ŸGh á°üàîŸG Iô◊G ≥WÉæŸG

. πª©dG ÜQ ¿hO á«dÉª©dG iƒYódG

الخطوات :
 π«é```°ùàdG hCG ájõcôŸG äÉeóÿG º```°ùb ¤EG É¡JÉ≤aôeh iƒYódG áØ«ë```°U Ëó≤J   

. âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe ÊhÎµdE’G

. ≈YóŸG É¡H ø∏©j ô¶æ∏d á°ù∏L ójó–h π«é°ùàdG ºàj   

 ≥jôW øY É¡«a ô¶æ∏d IOóëŸG á```°ù∏÷ÉHh iƒYódG áØ«ë```°üH ¬«∏Y ≈YóŸG ø∏©j   

.(á«ª°SôdG ∞ë°üdG ‘ ô°ûædG hCG ¿ÓYE’G º°ùb)

.iƒYO πc ±hôX Ö°ùëHh QGôb hCG ºµM Qhó°üH »¡àæJ ¿CG ¤EG iƒYódG ‘ ô¶ædG ºàj   

مالحظات :
 ºcÉëŸG ¢```ù«FQ π```Ñb øe ¬«a â```ÑdG ºàjh  º```°SôdG π```«LCÉJ Ö```∏W Ëó```≤J ø```µÁ  

.Égó«b ∫ÉM iƒYódG ™e Ö∏£dG ≥aôjh ,Ö```dÉ£dG QÉ```°ùYEG øe ócCÉàdG ó©H á«FGóàHE’G

 øe ÉgOÉªàYG Ö```é«a ádhódG êQÉ```N IQOÉ```°U á«ÑæLCG á¨∏H äGóæà```°ùŸG ¿ƒc ∫É```M  

. ádhódÉH ∫ó©dG IQGRh øe ÉgOÉªàYGh á```«fƒfÉb áªLôJ É¡àªLôJ ºK øeh á```«LQÉÿG

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
  +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

تسجيل الدعاوى التجارية
والعقارية والمدنية 

والعمالية 
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 É¡æe πµdh ôØ```°ùdG RGƒL º«∏```°ùJh ôØ```°ùdG øe ™æŸGh »¶ØëàdG õé◊Gh AGOC’G ô```eCG

. ¿ƒfÉ≤∏d kÉ≤ah IOó Ωƒ°SQ

 h »FÉbh »FÉ°†b ÒHóJ PÉîJ’ á```°†jôY ≈∏Y ôeCÉH Qô≤àj AGôLEG : »¶ØëàdG õé◊G

 ÖdÉW É¡eó≤j äÉfÉª°V ≈∏Y AÉæH ∂dPh áë∏```°üe hCG ≥◊ á∏LÉY ájÉª◊ »WÉ«àMG

 ¬à∏ãeCG øeh , ¬«a ≥ ÒZ ¬fCG âÑK GPEG Éª«a õ```é◊G äÉ©ÑJ πª– ¬eõ∏Jh õ```é◊G

.Ò¨dG iód øjóŸG ∫Ée ≈∏Y õé◊G

المتطلبات :
 ≈YóŸGh »YóŸG º°SG πª°ûJh ¬∏ãÁ øe hCG »YóŸG πÑb øe iƒYódG áØ«ë°U Ëó≤J  

 á«aÉ°VEG ï```°ùf Ëó≤J ≈YGôjh äÉÑ∏£dGh ™FÉbƒdGh í«ë```°üdG Éª¡fGƒæYh kÓeÉc ¬«∏Y

.Ωƒ°üÿG Oó©H

التعريف  :
الدعوى المستعجلة :

 á∏LÉ©dG á«FÉ```°†≤dG ájÉª◊G ≈```∏Y ∫ƒ```°ü◊G ¤EG Égƒ©aGQ É```¡æe ±ó¡j »```àdG »```g

 ÌcCG á«Yƒ°VƒŸG ájÉª◊G π©÷ hCG á«Yƒ°VƒŸG ihÉYódG ‘ π°üØ∏d áeRÓdG πFÉ°Sƒ∏d

 øe á«FÉbh á«àbh á«∏ªY ÒHGóàH á«FÉ```°†b ôeGhCG QGó```°üà°SG ∫ÓN øe ∂dPh á«∏YÉa

 .¬«∏Y ´RÉæàŸG ≥◊G π°UCG ¢ù“ ’ ÒNCÉàdG ô£N

مثل: 

 »FÉ°†b ¢SQÉM Ú«©J Ö∏W ihÉYO ` ógÉ°T ´Éª```°S Ö∏W ihÉYO ` ádÉM äÉÑKEG ihÉYO

.  ádÉM äÉÑKE’ÒÑÿG Üóf iƒYO -

طلبات ا�مر على عريضة :
 ¬Lh º```̀°üî∏d É¡«a ¿ƒµj »àdG ∫Gƒ```̀MC’G ‘ á∏é©à```̀°ùŸG »```̀°VÉ≤àdG äGAGôLEG øe AGôLEG »```̀g

óLh ¿EG ôNB’G º°üÿG ¿ÓYEG ¤EG áLÉ◊G ¿hO ôeCG QGó°üà°SG .  ومن ا�مثلة : 

 hCG ä’ƒ≤æŸG ø```Y á«aGh äÉfÉ«H ≈```∏Y á```°†jô©dG πªà```°ûJ ¿CG Öéj õé◊G ∫É```M ‘ 

. õé◊G ÖÑ°S ¿É«H ™e ÉgõéM áHƒ∏£ŸG IôFÉ£dG hCG IQÉ«°ùdG hCG áæ«Ø°ùdG

. º¡«∏Y ≈YóŸG Oó©H ï°ùf ™e iƒYó∏d IójDƒŸG äGóæà°ùŸG ¥ÉaQEG  

. ÊƒfÉ≤dG π«ãªàdG ≈∏Y ádGódG äGóæà°ùŸG hCG ábó°üŸG ádÉcƒdG ¥ÉaQEG  

. á«fƒfÉ≤dG Ωƒ°SôdG OGó°S  

الخطوات :
 øe ÊhÎµdE’G π«é°ùàdG hCG ájõcôŸG äÉeóÿG º```°ù≤H iƒYódG áØ«ë```°U π«é```°ùJ 

.  âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN

 ≥jôW øY Ωƒ°üÿG hCG º```°üî∏d  iƒYódG áØ«ë```°U ¿ÓYEGh á```°ù∏L óYƒe ójó–  

. ¿ÓYE’G º°ùb

 »¡àæJ ¿CG ¤EG á```°üàîŸG áªµëŸÉH á«FÉ```°†≤dG IôFGódG πÑb øe iƒ```YódGô¶f º```àj 

. ±hô¶dG Ö°ùëH QGôb hCG ºµM Qhó°üH

 IôFGódG ¢```ù«FQ hCG ¢üàîŸG »```°VÉ≤dG ≈∏Y  á```°†jôY ≈∏Y ôeC’G äÉ```Ñ∏W ¢```Vô©J  

.∫ƒÑ≤dG hCG ¢†aôdÉH ÉeEG ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘ É¡«àî°ùf ióMEG ≈∏Y áHÉàc ôeC’G Qó°üjh

مالحظات :
.á∏é©à°ùe IQƒ°üH »¶ØëàdG õé◊G Ö∏W ‘ âÑdG ºàj 

 »àdG á«FÉ```°†≤dG IôFGó∏d áªFÉb ¬«Yƒ```°Vƒe iƒYO ‘ õé◊G Ö∏W Ëó```≤J ø```µÁ  

. iƒYódG √òg ô¶æJ

 É¡©aôj á«Yƒ```°Vƒe iƒYóH kÉ```YƒÑàe ¿ƒµj ¿CG ¬àë```°Uh õ```é◊G â```«Ñãàd Ö```∏£àj   

.øµj ⁄ ¿CÉc õé◊G Èà©j ’EGh õé◊G â«ÑãJ ïjQÉJ øe ΩÉjCG á«fÉªK ∫ÓN õLÉ◊G

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
+9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

تسجيل الدعاوى
والطلبات المستعجلة 
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الحضانة وأنواعها  : 
 ‘ô°ü≤dG hCG  ô°UÉ≤dG ¿CG  äÉÑKEG  ≈YóŸG  É¡ÑLƒÃ Ö∏£j  iƒYO :  ١.إثبات  الحضانة

. ¬àfÉ°†M

  Ω’EG ÒZ  áæ```°VÉ◊G hCG  É¡JóY  á«¡àæŸG  á≤∏£ŸG  É¡©aôJ iƒYO  : ٢.أجرة  الحضانة

 áfÉ°†◊G  Ò¶f  IôLCÉH  É¡«a  ÖdÉ£J

G óMG  É¡©aôj  iƒYO: ٣.تمكين ا�ب  أو ا�م  أو الجد  من   رؤية  الطفل

 πØ£dG  ájDhQ øe  ¬æ«µ“  É¡«a Ö∏£j  πØ£dG  ø°VÉM  ó°V  øjQƒcòŸ

 Ióe  πjó©àd  ¬ª```°üN hCG  ø```°VÉ◊G  É¡©aôj iƒYO :  ٤.تعديل  مدة  رؤية  الطفل

 É≤HÉ°S É¡H  ΩƒµëŸG πØ£dG  ájDhQ

 ó°V  áfÉ°†◊G ≥M ¬d øe  É¡©aôj  iƒYO : ٥.اسقاط  الحضانة  وتسليم  الطفل

 . πØ£dG ¬ª«∏°ùJh  ø°VÉ◊G  áfÉ°†M  •É≤°SG  É¡«a  Ö∏£j  ø°VÉ◊G

٦.اثبات ونفي النسب :

  ™aGôd  πØ£dG  áÑ```°ùf  äÉÑKE’  ôNBG ó```°V  πLQ  øe ™aôJ  iƒYO  :  إثبات النسـب  

  øH’G  É¡©aôj hCG  ¬«dEG  Égó«dh  Ö°ùf  äÉÑKE’  πLQ ó°V  ICGôeG  É¡©aôJ  hCG  iƒYódG

تسجيل الدعاوى ا�سرية :
 áÑdÉ£ª∏d  á```∏FÉ©dG OGô```aG óMCG hG ø```jódGƒdG hG ÚLhõdG ó```MCG øe ™```aôJ »àdG »```g

 ∞«æ°üJ Ö°ùM  ≈ª°ùJh á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G ihÉYO  øª°V »gh á«fƒfÉ≤dG º¡bƒ≤ëH

 :  á«dÉàdG äÉYƒ°VƒŸG ióMEÉH á≤∏©àŸG »gh (¢ùØf ∫GƒMCG ihÉYO ) ÉjÉ°†≤dG

النفقات وانواعها :
.É¡«∏Y ¥ÉØfE’ÉH ¬eGõdE’ É¡LhR ó°V áLhõdG É¡©aôJ iƒYO :١- نفقة الزوجية 

  øe ô```°ü≤dG ≈∏Y ¥É```ØfE’ÉH ¬```eGõdE’ ÜC’G ó```°V ™```aôJ iƒ```YO : ٢- نفقـة ا�بنـاء

.¬FÉæHCG

 ¬eGõdE’ ÉªgóMG hCG ¿GódGƒdG É¡©aôj iƒYO :٣- نفقة الوالدين أو أحدهما

.É¡«∏Y ¥ÉØfE’ÉH ódƒdG

 ¬eGõdE’ É¡≤∏£e ó°V á≤∏£ŸG É¡©aôJ iƒYO : ٤- نفقة عدة المطلقة

.É¡JóY IÎa ∫ÓN É¡«∏Y ¥ÉØfE’ÉH

 í«ë°U êGhR ‘ É¡H ∫ƒNóŸG á≤∏£ŸG É¡©aôJ iƒYO :٥- نفقة متعة الطالق

.¥Ó£dG á©àÃ É¡«a ÖdÉ£J IOôØæŸG ¬JOGQEÉH É¡≤∏W …òdG É¡≤∏£e ó°V

 áë∏°üe ¬d øe É¡©aôj iƒYO :٦- إسقاط النفقة أو تخفيضها أو زيادتها

.≥HÉ°S ºµëH É¡H Ωõ∏ŸG ó°V IOÉjõdGhCG ¢†«ØîàdG Ö∏£H

 øµ°ùe ÒaƒàH ¬eGõdE’ É¡LhR ó°V áLhõdG É¡©aôJ IƒYO :٧ -نفقة السكنة

.øµ°ùe IôLCG hCG

. ¬Ñ°ùf  ôµæj  ÜCG ó°V

  É¡d Oƒdƒe  Ö```°ùf  »Øæ«d  ¬à≤∏£e ó```°V  πLôdG øe  ™aôJ  iƒYO  : نفى النسـب 

. ¬«dEG  ¬HÉ°ùàfG  »Yój  ôNBG ó°V  πLQ  É¡©aôj hCG  ¬«dEG  á≤∏£ŸG  ¬Ñ°ùæJ

مطالبات اخرى ذات عالقة  بالزوجية  أو انتهائها:
  á«LhR  ábÓY  äÉÑKE’  á«LhõdG  ábÓ©dG ‘ôW óMG  É¡©aôj iƒYO : ١-إثبات الزواج

. kÉ«ª°SQ  á≤Kƒe  ÒZ  á«Yô°T

 ó```°V  áLhõdG É¡©aôJ  iƒYO : ٢- المطالبـة بالمهـر  ( الصداق ) أو مؤجل المهر

.  É¡bGó°üH  ¬àÑdÉ£Ÿ  É¡≤«∏W ó°V  á≤∏£ŸG hCG  êhõdG

  ‘ôW óMG  É```¡©aôj iƒYO : ٣- تنفيـذ  شـرط  أو أكثـر  مـن شـروط  عقد الـزواج

  É¡«∏Y  ≥ØàŸG •hô°ûdG  hCG  •ô```°ûdG  ò«ØæàH  ¬eGõdE’  ôNC’G ó```°V  á«LhõdG  á£HGôdG

. ó≤©dG ‘

  êGhõdG ó```≤Y  ±GôWCG  ó```MG É```¡©aôj  iƒ```YO : ٤- إبطـال  أو فسـخ  عقـد الـزواج

. ¬dÉ£HEG hCG  êGhõdG ó≤Y  ï°ùØH  áÑdÉ£ª∏d

  áÑdÉ£ª∏d  ôNB’G ó°V  ÉªgóMCG , á≤∏£ŸG hCG ≥∏£ŸG É¡©aôj  iƒYO : ٥- إثبات الطالق

. É«ª°SQ  ≥KƒŸG ÒZ  ¥Ó£dG äÉÑKEÉH

 ÖÑ```°ùH  ¥Ó£dG É¡«a Ö∏£j  ÚLhõdG óMG  É¡©aôj iƒ```YO  : ٦- التطليـق  للضـرر

 áÑ«¨dG   hCG  á≤ØædG ΩóY hCG  Iô°û©dG  Aƒ°S  AGôL  ™bh  Qô°V

  øY áLhõdG  ´ÉæàeG äÉÑKE’  áLhõdG ó```°V  êhõdG  É©aôj iƒYO : ٧-إثبات النشـوز

. »Yô°T QÈe ¿hO  ¢SÉÑàM’G

  áYÉ£dÉH  õ°TÉædG  áLhõdG   ΩGõdE’  êhõdG  É¡©aôj iƒYO  : ٨- الطاعة

.ôNC’G ¢üîJh  ÚLhõdG  óMCG  Ió¡©H   : ٩- تسليم  أوراق  أو  مقتنيات   شخصية

  áªµëŸG  øe  ∫ƒ```°üë∏d  ≠dÉÑdG âæÑdG  É¡©aôJ  iƒ```YO :  ١٠- دعـوى  ا¶ذن  بالـزواج

  ¬fCG  ≈YóJ  ø```‡  É¡éjhõJ  Éª¡```°†aQh  ‹ƒdG  hCG  ÜC’G  â```æ©J  ø```e  á```jÉªM ≈```∏Y

. É¡d  DƒØch  ídÉ°U

المتطلبات :
 á«Hô©dG á¨∏dÉH Úàî°ùf øe IÉaƒà°ùe iƒYO áØ«ë°U -١

 ¬∏ã‡ hCG »YóŸG á«```°üî°T ≈∏Y áaô©ŸG á«ª```°SôdG äGóæà```°ùŸGh ≥FÉKƒdG ¥É```aQEG -٢

 á¨∏dÉH kÓ°UCG ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ¬JÉÑ∏£d áZƒ```°ùŸGh ¬àë∏°üeh ¬àØ```°üd áàÑãŸGh ÊƒfÉ≤dG

.ádhódG êQÉN øe IQOÉ°U âfÉc GPEG ábó°üeh É¡«dEG áªLÎe hCG á«Hô©dG

.á«fƒfÉ≤dG Ωƒ°SôdG OGó°S -٣

 ájƒ°ùJ πLCG øe …ô```°SC’G ¬«LƒàdGh ìÓ°UE’G º```°ù≤d ±GôWC’G Qƒ```°†M øe óH’ -٤

. ¢ùØf ∫GƒMCG ∞∏e íàØd ádÉMEG  QÉ£NEG QGó°UEG ºàj ájƒ°ùàdG ΩóY ∫ÉMh ÉjhO ´GõædG

الخطوات :
 ∫ÓN øe ÊhÎµdE’G π«é```°ùàdG hCG ájõcôŸG äÉ```eóÿG º```°ù≤H iƒYódG π«é```°ùJ -١

. âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe

.ÉgOÉ≤©fG ¿Éµeh ÉgOÉ©«Ã Ωƒ°üÿGh »YóŸG ø∏©j á°ù∏L ójó– -٢

.äQô≤J GPEG á«dÉàdG äÉ°ù∏÷Gh á°ù∏÷G Qƒ°†M -٣

.≈°†à≤ŸG Ö°ùëH ∂dP ÒZ hCG ºµM Qhó°üH »¡àæJ ≈àM iƒYódG ‘ ô¶æj -٤

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

تسجيل الدعاوى ا�سرية
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 ≈∏Y  ¬JÉÑ∏£d  áZƒ°ùŸGh  ¬àë∏```°üeh  ¬àØ```°üd  áàÑãŸGh  ÊƒfÉ≤dG  ¬∏ã‡ hCG  (Ö∏£dG

   IQOÉ```°U  âfÉc  GPEG  ábó```°üeh  É¡«dEG  áªLÎe hCG  á«Hô©dG á¨∏dÉH  Ó```°UCG  ¿ƒµJ ¿CG

.  ádhódG êQÉN

  .Úª∏°ùŸG Ò¨d á«fƒfÉ≤dG Ωƒ°SôdG OGó°S .٣

الخطوات :
 ™bƒe ∫ÓN øe ÊhÎµdE’G π«é```°ùàdG hCG ájõcôŸG äÉeóÿG º```°ù≤H Ö∏£dG Ëó≤J.١

 . âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ

 ÉgOÉ≤©fG ¿Éµeh ÉgOÉ©«Ã É¡«∏Y »YóŸGh »YóŸG ø∏©jh á°ù∏L Oó–.٢

 .  ÉgQ qô≤J ∫ÉM ‘ á«dÉàdG äÉ°ù∏÷Gh á°ù∏÷G Qƒ°†M .٣

. ≈°†à≤ŸG Ö°ùëH ∂dP ÒZh QGôb hCG ºµM Qhó°U ≈àM IOÉŸG ‘ ô¶æj.٤

 á```°ù∏÷G ‘ »```°VÉ≤dG ≈∏Y ¢Vô©dGh …CGôdG AGó```HE’ áeÉ©dG á```HÉ«æ∏d ∞```∏ŸG á```dÉMEG.٥

áeOÉ≤dG

أنواع الدعاوى  وتعريفاتها :
  ídÉ```°üe  ájÉª◊  ™ÑàŸG  ΩÉ¶ædG »g ájÉ```°UƒdG : ١. الوصايـة  علـى قاصـر أو  أكثر

ô°UÉ≤dG

  ¤EG »```°UƒdG hCG ‹ƒdG  ¬eó≤j  Ö∏W : ٢. ا�ذن  بالبيـع  أو الشـراء  لمصلحـة  قاصر

. ¬àë∏°üŸh  ô°UÉ≤dG  º°SÉH  AGô°ûdG hCG  ™«ÑdÉH  ¬d  ¿PCÉàd  áªµëŸG

  ¢üî°ûdG ƒg  ÖFÉ¨dG  : ٣. إثبات  الغيبة  للمفقود  أو الغائب   وتعيين وكيل  له

  ±ô©J ’  …ò```dG  ÖFÉ¨dG ƒg  Oƒ≤ØŸGh  ¬```àeÉbEG  π ’h  ¬```æWƒe  ±ô```©j ’  …ò```dG

. ¬JÉah  ’h  ¬JÉ«M

  ™æe ƒg  ô```é◊G ) : ٤. طلـب إيقـاع  حجـر وتعيين  قيـم  على المحجـور  عليه

 Ωƒµ hCG.( á∏ØZ  hCG ¬Ø```°S  hCG  ¬àY  hCG ¿ƒæ÷   ¬dÉe ‘  ±ô```°üàdG øe ¢üî```°ûdG

.øé°ùdÉH ¬«∏Y

  / ºµÑdG / º```°üdG ) ٥. تعيين  مسـاعد  قضائي  �صحاب  عاهتين  من عاهات

. ÉgÒZh  á«dÉŸG  äÉaô°üàdG ‘  ó«Øà°ùŸG  IOGQEG øY  ÒÑ©à∏d ) ( ≈ª©dG

المتطلبات :
 . É¡«∏Y ±QÉ©àŸG á¨«°üdÉHh á«Hô©dG á¨∏dÉH ´ƒÑ£e Ö∏W .١

 Ωó≤e) ≈YóŸG  á«```°üî°T  ≈∏Y áaô©ŸG  á«ª```°SôdG  äGóæà```°ùŸGh  ≥FÉKƒdG ¥ÉaQEG .٢

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
+9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

تسجيل دعاوى القصر
 وناقصي االهلية 
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الخطوات :
 øe ÊhÎµdE’G π«é°ùàdG hCG ájõcôŸG äÉeóÿG º```°ù≤H iƒYódG áØ«ë°U π«é```°ùJ .١

. âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN

 Oô÷G π```ª©d á«```°üî°ûdG ∫Gƒ```MC’G äÉjƒ```°ùJ º```°ùb ¤EG IOÉ```ŸG Ö```dÉW Qƒ```°†M .٢

.ô°ü◊Gh

 Ú«fƒfÉ≤dG º¡«∏ã‡ hCG áKQƒdG ™e äÉcÎdG ¬Lƒe ™ªàéj ô°ü◊G øe AÉ¡àf’G ó©H .٣

 ≈∏Y AÉæH á«Yô```°ûdG áÑ```°üfC’G ≥ah ácÎdG ™jRƒàd ájOƒdG ájƒ```°ùàdG ô```°† AGôLE’

 ™jRƒJh áª°ùb áYô°S ¿Éª```°†d »HO ºcÉ ¬àæÑJ πªY Üƒ∏```°SCG ƒgh  ±GôWC’G ≥aGƒJ

.  »°VÉ≤àdG äÉ°ù∏÷ áLÉ◊G ¿hO ácÎdG

. ôeC’G Ωõd ¿EG á«bÉØJ’G ¿ƒª°†e ò«Øæàd á«æ©ŸG äÉ¡é∏d äÉÑWÉîŸG QGó°UEG .٤

 ¢üàîŸG »```°VÉ≤∏d ´ƒ```°VƒŸG ∫Éëj áKQƒdG ÚH ¥ÉØJG ¤EG π```°UƒàdG ΩóY ∫É```M ‘ .٥

                        . äÉ°ù∏÷G ∫ÓN øe ácÎdG ∞∏e ô¶f á°ù∏L ójóëàd

التعريف:
 ójóëàd π≤à```°ùe ∞∏e π«é```°ùJ ∫ÓN øe Ö∏£j AGô```LEG : ácÎdG º«```°ù≤Jh ô```°üM

. áKQƒdG ≈∏Y É¡ª«°ù≤Jh ácÎdG ¿É«YCGh ô°UÉæY

 ®ÉØ◊Gh É¡JQGOEGh ácÎdG ≈∏Y ±Gô°TE’G ¬aóg AGôLEG :ácÎdG »°Uh â«ÑãJ hCG Ú«©J

 ÉjÉ°Uh ò«ØæJh ¿ƒjódG ájƒ°ùJ ó©H É¡à«Ø°üJh É¡ª«°ù≤J ΩÉ“ ≈àM áKQƒdG ídÉ°üe ≈∏Y

.áªµëŸG áHÉbQ â– ∂dPh çQƒŸG

.ácÎdG øe ÌcCG hCG ÚY Öæéàd AGôLEG :ácÎdG øe ÚY êGôNEG

 ΩÓYE’G ‘ ¬ª```°SG ôcòj ⁄ çQGh ∫É```NOEG πLCG øe AGô```LEG :çQGh êGô```NEGh ∫É```NOEG

.ΩÓYE’G ‘ çQGƒc ¬ª°SG ôcP ¢üî°T êGôNEG πLCG øe hCG çQGƒc

.çQƒŸG É¡ØbhCG ÚY ∫ƒM áYRÉæe :∞bƒdG iƒYO

المتطلبات :
 ¬∏ã‡ hCG áë∏°üŸG ÖMÉ```°U πÑb øe á«Hô©dG á¨∏dÉH Üƒ∏£ª∏d á«aƒà```°ùe áØ«ë```°U .١

.ÊƒfÉ≤dG

 áØ«ë```°üdG / Ö∏£dG Ωó≤e á«```°üî°T ≈∏Y áaô©ŸG äGóæà```°ùŸGh ≥FÉKƒdG ¥É```aQEG .٢

.¬àë∏°üeh ¬àØ°üd áàÑãŸGh

. ∞bƒdG iƒYO ¢Uƒ°üîH.á«fƒfÉ≤dG Ωƒ°SôdG OGó°S .٣

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

 تسجيل دعاوى حصر
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الخطوات :
 ™bƒe ∫ÓN øe ÊhÎµdE’G π«é°ùàdG hCG ájõcôŸG äÉeóÿG º°ù≤H º∏¶àdG π«é°ùJ .١

. âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ

 Ωƒ°üÿG ø∏©jh k’ÉM É¡H º∏¶àŸG ô£îjh º∏¶àdG É¡«a ô¶æj á°ù∏÷ OÉ©«e ójó– .٢

.¿ÓYE’G º°ùb ≥jôW øY

 ¤EG ôeC’G äQó```°UCG »àdG á```°üàîŸG áªµëŸG IôFGO πÑb øe º∏¶àdG ‘ ô¶ædG ºàj .٣

.¬°†aQ hCG º∏¶àdG ∫ƒÑ≤H ∂dP »¡àæj ¿CG

 »HO ºcÉ ™bƒe ∫Ó```N øe á«fhÎµdE’G äÉ```Ñ∏£dG äÉeóN øe √OÉØà```°S’G ø```µÁ

âfÎfE’G ≈∏Y

التعريف:
 øµÁh á°†jôY ≈∏Y ôeCG √ó°V Qó°üj øŸ ¿ƒfÉ≤dG ¬dƒN ø©£dG ¥ôW øe ≥jôW ƒg

.AGOCG ôeCG hCG ¢†FGôY ≈∏Y ôeCÉH QOÉ°U QGôb …G  ≈∏Y º∏¶àdG ™aQ

المتطلبات :
 áØ«ë```°üdG øe ï```°ùf Ëó≤J ≈YGôjh ¢üf IÉYGôe ™e  áHƒàµe áØ«ë```°üH º∏¶àdG .١

.Ωƒ°üÿG Oó©H

 ôeC’G IQƒ°U É¡æeh ¢Uƒ```°üÿG Oó©H ï```°ùf ™e º∏¶à∏d IójDƒŸG äGóæà```°ùŸG ¥ÉaQEG .٢

.øe º∏¶àŸG

. á«fƒfÉ≤dG Ωƒ°SôdG AGOCG .٣

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ
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المتطلبات :
 Ωƒ```°üÿG AÉª```°SCÉH á≤∏©àŸG äÉfÉ«ÑdG ≈```∏Y á∏ªà```°ûe ¢SÉªàd’G áØ«ë```°U OGó```YEG .١

 ÜÉÑ°SC’G ¿É«Hh  ” ób ¿ÓYE’G ¿Éc GPEG ¬fÓYEG ïjQÉJh  º¡æe πc ¿GƒæYh º¡JÉØ°Uh

 . ájõcôŸG äÉeóÿG º°ù≤H É¡∏«é°ùJh ¢ùªà∏ŸG äÉÑ∏Wh ¢SÉªàd’G É¡«∏Y »æH »àdG

 ¢üæd É≤ah  Éeƒj30 RhÉéàj ’ QÉ«©e øª°V ô¶ædG IOÉYEÉH ¢SÉªàdG π«é°ùJ ºàj ¿CG .٢

 . 1992áæ°ùd11 ºbQ á«fóŸG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb øe170 IOÉŸG

 . ¬∏«ch hCG ¢ùªà∏ŸG Qƒ°†M .٣

 á¨∏dG ¤EG á«fƒfÉb á```ªLôJ á«ÑæLC’G á¨∏dÉH á```eó≤ŸG äGóæà```°ùŸG áªLôJ •Î```°ûj .٤

 êQÉN øe IQOÉ```°U É¡fƒc ∫É```M ∫ó©dG IQGRhh á```«LQÉÿG øe É¡≤jó```°üJh á```«Hô©dG

.ádhódG

 . ¿ƒfÉ≤dG Ö°ùM IQô≤ŸG äÉæ«eCÉàdGh Ωƒ°SôdG ™aO .٥

الخطوات :
 . ájõcôŸG äÉeóÿG º°ùb iód ¢SÉªàd’G áØ«ë°U πé°ùJ .١

. ÉgOÉ≤©fG ¿ÉµÃh ÉgóYƒÃ Ωƒ°üÿG ø∏©jh ¢SÉªàd’G ô¶æd á°ù∏L ójó– ºàj .٢

التماس إعادة النظر في ا�حكام:
 ºµ◊G äQó```°UCG »àdG áªµëŸG ¤EG Ωó≤j º```µ◊G ≈∏Y ø©£dG ¥ôW øe ≥```jôW ƒ```g

 øe 169 IOÉŸG ¢üæH IOóëŸG  ä’É◊G ‘ ∂dPh iƒYódG ´ƒ°Vƒe π°UCG ‘ π°UÉØdG

. 1992 áæ°ùd11 ºbQ á«fóŸG  äGAGôLE’G ¿ƒfÉb

  : ƒg IOÉŸG ¢üfh

 للخصوم أن يلتمسـوا إعادة النظـر في ا�حكام 
الصادرة بصفة انتهائية في ا�حوال ا�تية :

.ºµ◊G ‘ ÒKCÉàdG ¬fCÉ°T øe ¿Éc ¢ûZ º°üÿG øe ™bh GPEG .١

 »°†b hCG ÉgôjhõàH QGôbEG √Qhó```°U ó©H π```°üM ¥GQhCG ≈∏Y »æH ób ºµ◊G ¿Éc GPEG .٢

 .QhR IOÉ¡°T É¡fCÉH √Qhó°U ó©H »°†b ógÉ°T IOÉ¡°T ≈∏Y »æH hCG ÉgôjhõàH

 ¬ª°üN ¿Éc iƒYódG ‘ á©WÉb ¥GQhCG ≈∏Y ºµ◊G Qhó°U ó©H ¢ùªà∏ŸG π°üM GPEG .٣

.É¡Áó≤J ¿hO ∫ÉM ób

.√ƒÑ∏W É‡ ÌcCÉH hCG Ωƒ°üÿG ¬Ñ∏£j ⁄ Å°ûH ºµ◊G ≈°†b GPEG .٤

.¢†©ÑdG ¬°†©H kÉ°†bÉæe ºµ◊G ¥ƒ£æe ¿Éc GPEG .٥

 É¡«a πNóJ hCG πNOCG ób øµj ⁄h ¬«∏Y áéM iƒYódG ‘ QOÉ°üdG ºµ◊G Èà©j øŸ .٦

.º«°ù÷G ¬dÉªgEG hCG ¬ÄWGƒJ hCG ¬∏ãÁ ¿Éc øe ¢ûZ äÉÑKEG •ô°ûH

 kÉë«ë°U kÓ«ã“ kÓã‡ øµj ⁄ …QÉÑàYG hCG »©«ÑW ¢üî°T ≈∏Y ºµ◊G Qó°U GPEG .٧

.iƒYódG ‘

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

التماس إعادة النظر
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الخطوات :
.¢üàîŸG º°ù≤∏d ¬∏jƒ–h  OQGƒdGh QOÉ°üdGh áÑ©°T iód  ÜÉ£ÿG ó«b .١

 .¢üàîŸG ò«ØæàdG  ≈°VÉb ≈∏Y ¬°VôYh ò«ØæàdG º°ùb iód áHÉfE’G ∞∏e  π«é°ùJ  .٢

. ò«ØæàdG  ≈°VÉb  √Qô≤j  …òdG  AGôLE’G  ò«ØæJ  .٣

áHÉfEÓd  Gò«ØæJ  â“  äGAGôLEG  ájCÉH  áÑ«æŸG  áªµëŸG  ¿ÓYEG  .٤

التعريف :
 ¢†jƒ©àdÉH hCG ¿ƒfÉ≤dG ¬Ñ∏£àj É```e hCG ¿ÓYEG hCG ôeCG hCG »FÉ¡f ºµM πµd äÉ```HÉf’G º```àJ

 ¬Ä«g øe á```HÉfE’G Qó```°üJh á«```°üî°ûdG ∫GƒMC’ÉH ≥∏©àj É```e hCG á```«FGõ÷G OGƒ```ŸG ‘

 ¤EG áÑ«æŸG áªµëŸÉH ò```«ØæàdG »```°VÉb ∫ÓN øe ádhódG äGQÉeEG ióMEG ‘ á«FÉ```°†b

 ™«ªL É¡H ≥aôJh  É¡JôFGO ‘ äGAGô```LE’G PÉîJG Üƒ∏£ŸG áªµëŸÉH ò«ØæàdG »```°VÉb

.Égò«Øæàd áHƒ∏£ŸG á«fƒfÉ≤dG äGóæà°ùŸG

  á«°SÉeƒ∏HódG ¥ô£dÉH iôNC’G ∫hódG ºcÉ øe á«FÉ```°†≤dG áHÉfE’G  ¿ƒµJ ¿CG øµÁh

.  iôNC’G ∫hódGh ádhódG ÚH áeÈŸG ¿hÉ©àdG äÉ«bÉØJG ÉgOó– »àdG ¥ô£dÉH hCG

المطلوب :
.áÑ«æŸG á¡÷G øe  á«fƒfÉ≤dG  äÉZƒ°ùŸÉH  ºYóŸG  ádÉME’G hCG  áHÉfE’G ÜÉ£N

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ
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 Iô◊G ≥WÉæŸG GóY »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› »æWGƒŸ hCG ádhódG »æWGƒŸ ’EG ™«ÑdG

. »°SÉ°SC’G øªãdG øe %02 øY π≤j ’ ¿CG OGõŸG ∫ƒNO ÚeCÉJ OGó°S •Î°ûj . ٣

¬FÉ£Y OÉªàYG ïjQÉJ øe ΩÉjCG 01 ∫ÓN kÓeÉc øªãdG OGõŸG ¬«∏Y »°SGôdG Oó°ùj .٤

 ≈∏Y ™«ÑdG ´É```≤jEÉH ¬ªµM Qó```°ü«d ∂dP ó©H ò«ØæàdG »```°VÉb ≈∏Y ∞```∏ŸG ¢```Vô©j .٥

. OGõŸG ¬«∏Y »°SGôdG

 ‘ QÉ≤©dG π«é°ùàd ò«ØæàdG »°VÉb øY ÜÉàch ºµ◊G øe IQƒ```°U …Î°ûª∏d º∏```°ùj .٦

. ∫ƒ°UC’G Ö°ùM ∑ÓeC’Gh »°VGQC’G IôFGO

 ´ƒaóŸG øªãdG (ô°ûY ) %10 áÑ°ùæH IOÉjõdG IójGõŸG øe ´ƒæ‡ ÒZ ¢üî°T πµd -

 IójGõŸG OÉ©Jh øªãdG πeÉc ´GójEG ºàjh AÉ£©dG OÉªàYG ïjQÉJ øe ΩÉjCG Iô```°ûY ∫ÓN

 OGõŸG ƒ```°SôH »```°VÉ≤dG ºµM , ÈcCG ¢Vô©H óMCG Ωó≤àj ⁄ GPEÉ```a ΩÉjCG á©Ñ```°S ∫Ó```N

... ¬«∏Y

بيع العقار 
التعريف :

 ò«Øæà∏d á```∏HÉ≤dG ájò«ØæàdG äGóæ```°ùdG ò```«ØæJ πFÉ```°Sh øe á∏«```°Sh QÉ≤©dG ™«H È```à©j

 QÉ≤©dG ≈∏Y õé◊ÉH ¬```≤M ≈∏Y ∫ƒ```°ü◊G øFGó∏d ¿ƒfÉ≤dG ¬dƒN ≥M ƒgh …È```÷G

. ™«ÑdG á∏«°üM øe ¬≤◊ kAÉ°†≤à°SG ¬©«Hh

المتطلبات :
 QÉ≤©dG ™«H º```àj ’EGh ≠«∏ÑàdG ï```jQÉJ øe ô¡```°T ∫ÓN øjódG AGOCÉ```H ø```jóŸG QÉ```£NEG .١

»æ∏©dG OGõŸÉH

 QÉ£NE’G Ióe AÉ°†≤fG ∫ÉM »æ∏©dG OGõŸÉH ™«ÑdÉH ò«ØæàdG »°VÉb øe QGôb Qhó```°U .٢

.¬°†aQ hCG ™«ÑdG AÉLQEÉH ÉÑ∏W ¬Áó≤J hCG øjóŸG ójó°ùJ ΩóYh

 áæjõN hCG áªµëŸG áæjõN ‘  IÈÿG áfÉeCG ´GójEGh QÉ≤©dG øªK ôjó≤àd ÒÑN Ú©j  .٣

 »```°VGQC’G IôFGóH á«æ©ŸG áæé∏d ÚªãàdG ÜÉ©JCG áeP ≈∏Y ∑ÓeC’Gh »```°VGQC’G IôFGO

∑ÓeC’Gh

(حجز العقار )

التعريف :
 ò«Øæà∏d á∏HÉ≤dG á```jò«ØæàdG äGóæ```°ùdG ò«ØæJ πFÉ```°Sh øe á∏«```°Sh QÉ≤©dG õéM Èà©j

 QÉ≤©dG ≈∏Y õé◊ÉH ¬```≤M ≈∏Y ∫ƒ```°ü◊G øFGó∏d ¿ƒfÉ≤dG ¬dƒN ≥M ƒgh …È```÷G

. ™«ÑdG á∏«°üM øe ¬≤◊ kAÉ°†≤à°SG ¬©«Hh

المتطلبات :
 òØæŸG ºµ◊G ájÉ¡f ≈∏Y ¬JGòH k’GO ájò«ØæàdG á¨«°üdÉH πjòe …ò«ØæJ óæ°S OƒLh .١

 …È÷G ò«Øæà∏d ¬à«∏HÉbh √É°†à≤Ã

kÓeÉ°T á«Hô©dG á¨∏dÉH kÉHƒàµe ò«ØæàdG (áØ«ë°U) Ö∏W Ëó≤J .٢

Éª¡fGƒæYh √ó°V òØæŸG º°SGh ò«ØæàdG ÖdÉW º°SG

…È÷G ò«Øæà∏d ¬à«∏HÉbh √É°†à≤Ã òØæŸG …ò«ØæàdG óæ°ùdG ¤EG IQÉ°TEG

¬H òØæŸG ≥◊G π«°UÉØJ

…ò«ØæàdG óæ°ùdG ¬H ≈°†b Ée OhóM ‘ ò«ØæàdG ÖdÉW äÉÑ∏W

ò«ØæàdG ÖdÉW áØ°U ≈∏Yh ÊƒfÉ≤dG π«ãªàdG ≈∏Y ∫GódG óæà°ùŸG hCG ábó°üŸG ádÉcƒdG ¥ÉaQEG .٣

 ºgGQO10¤EG áaÉ```°VE’ÉH Oƒ≤ædG øe ≥◊G áª«b øe %1 ™bGƒH ò«ØæàdG º```°SQ AGOCG .٤

áaô©ŸG º°SQ

 óæ```°ùdÉH kÉYƒØ```°ûe ò«ØæàdG »```°VÉb ¤EG QÉ≤©dG ≈∏Y õé◊ÉH kÉÑ∏W õLÉ◊G Ωó≤j .٥

 kÉeƒj 15 ∫ÓN AÉ```aƒdÉH ¬Ø«∏µJh ¬«∏Y õ```é◊G Üƒ∏£ª∏d ¬fÓYEG IQƒ```°Uh …ò```«ØæàdG

 Üƒ∏£ŸG á```«µ∏e óæ```°S øe á«ª```°SQ IQƒ```°U ¥ÉaQEGh ¿ÓYEÓd áeRÓdG Ió```ŸG ≈```°†eh

 ...¬«∏Y õé◊G

. ¢üàîŸG »°VÉ≤dG øe õé◊ÉH QGôb Qhó°U .٦

الخطوات :
 π«é°ùàd á```°üàîŸG IôFGódG ¤EG ÌcC’G ≈∏Y ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘ ò«ØæàdG QƒeCÉe ∫É≤àfG .١

 π«é```°ùàdG πª```°ûjh õé◊G ó«Øj ÉÃ ‹B’G Ö```°SÉ◊G ‘ QGô≤dÉH Ò```°TCÉà∏d äGQÉ≤©dG

¬àYÉ°Sh ¬îjQÉJ ójó–

 …QÉ≤©dG πé```°ùdG ™bGh ø```e »ª```°SQ ¿É«H ≈∏Y ∫ƒ```°ü◊G ò```«ØæàdG Qƒ```eCÉe ≈```∏Y .٢

¬∏ªY πh º¡æe πc øWƒeh Ió«≤ŸG ¥ƒ≤◊G ÜÉë°UCG ÚæFGódÉH

 õFÉ◊Gh øjóŸG øe πc ¿ÓYEÉH õé◊G øe ΩÉjCG á©Ñ°S ∫ÓN ò«ØæàdG QƒeCÉe Ωƒ≤j .٣

 ≈∏Y õé◊ÉH Ò°TCÉàdG ó«Øj Ée áæª°†àe õé◊G ô°† øe IQƒ°üH »æ«©dG π«ØµdGh

 . Ió«≤ŸG ¥ƒ≤◊G ÜÉë°UCG ¿ÓYEG Gòch QÉ≤©dG

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ
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بيع السفينة
التعريف :

 øjóŸG ∫GƒeCG ≈∏Y …È÷G ò«ØæàdG πFÉ```°Sh øe á∏«```°Sh kÉjò«ØæJ áæ«Ø```°ùdG ™«H Èà©j

. ™«ÑdG á∏«°üM øe øFGódG ≥M AÉØ«à°S’

المتطلبات :
õé◊G ô°†ëÃ á°UÉÿG äÉfÓYE’G AÉØ«à°SG .١

.∞∏ŸÉH ôjô≤àdG ¥ÉaQEGh áæ«Ø°ùdG º««≤àd …ôëH ÒÑN Ú«©J .٢

الخطوات :
 ™«ÑdG •hô°Th »°SÉ°SC’G øªãdG øª°†àj .. ò«ØæàdG »```°VÉb øe ™«ÑdÉH QGôb Qhó```°U .١

. IójGõŸG É¡«a …ôŒ »àdG IóŸGh

 øY IQƒ°U ≥°üdh á«eƒ«dG á«∏ëŸG ∞ë°üdG ióMEG ‘ ô```°ûædÉH ™«ÑdG øY ¿ÓYE’G .٢

. øØ°ùdG π«é°ùJ Öàµe ‘ ¿ÓYE’G

.ΩÉjCG á©Ñ°S É¡æe πc ÚH π°üØj äÉ°ù∏L çÓK ó©H ™«ÑdG ™bƒj .٣

 ≈∏Y ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘ áªµëŸG áfGõN ∞jQÉ°üŸGh øªãdGh OGõŸG ¬«∏Y »°SGôdG ´Oƒj .٤

.¬à«dƒÄ°ùe ≈∏Y ™«ÑdG OÉ©j ’EGh ÌcC’G

 øØ°ùdG π«é°ùJ Öàµe ¤EG ádÉ```°SQh ºµ◊G øe IQƒ°U OGõŸG ¬«∏Y »```°SGôdG º∏```°ùj .٥

 . ¬ª°SÉH áæ«Ø°ùdG á«µ∏e π≤æd

حجز السفينة تحفظيًا
التعريف :

 á∏é©à```°ùŸG QƒeC’G »```°VÉb øe hCG iƒYódG ô¶æJ »àdG áªµëŸG øe Ö∏£j ¿CG ø```FGó∏d

 kGAÉah ’EG õé◊G ™```bƒj ’h , áæ«Ø```°ùdG ≈∏Y »¶ØëàdG õé◊G ™«bƒJ ∫GƒMC’G Ö```°ùM

…ôëH øjód

المتطلبات :
 á«fóŸG áªµëŸÉH ¢üàîŸG »°VÉ≤dG øe á°†jôY ≈∏Y kÉ«¶Ø– õé◊ÉH ôeC’G Qhó°U 

 øjódG áª«bh ¬«a ƒ°SôJ …òdG AÉæ«ŸGh É¡«∏Y õé◊G OGôŸG áæ«Ø```°ùdG º```°SG ¬«a Éæ«Ñe

¬fGƒæYh øjóŸG º°SGh ¬H ÖdÉ£ŸG

الخطوات :
 áæ«Ø```°ùdG ™æe õé◊G ≈∏Y ÖJÎjh áæ«Ø```°ùdG ≈∏Y õéë∏d ò«ØæàdG Qƒ```eCÉe ∫É```≤àfG .١

ôØ°ùdG øe

 á«fÉK IQƒ°Uh ¬eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG áæ«Ø°ùdG ¿ÉHôd õé◊G ô°† øe IQƒ°U º∏°ùJ .٢

äÓ°UGƒŸG IQGRƒH π«é°ùàdG ÖàµŸ áãdÉK IQƒ°Uh AÉæ«ŸÉH á°üàîŸG ájôëÑdG á¡é∏d

 ºµ◊G ´Éª°ùd á«fóŸG áªµëª∏d Qƒ```°†◊ÉH ∞«∏µàdG ≈∏Y õé◊G ô°† πªà```°ûj .٣

. õé◊G ïjQÉJ øe kÉeƒj ¿ƒKÓK RhÉéàj ’ OÉ©«e á°ù∏é∏d Ú©jh , øjódG áë°üH

حجز السفينة
التعريف :

  øjóŸG ∫GƒeCG ≈∏Y …È÷G ò«ØæàdG πFÉ°Sh øe á∏«°Sh kÉjò«ØæJ áæ«Ø```°ùdG õéM Èà©j

. ™«ÑdG á∏«°üM øe øFGódG ≥M AÉØ«à°SGh ™«Ñ∏d Gó«¡“

المتطلبات :
 òØæŸG ºµ◊G ájÉ¡f ≈∏Y ¬JGòH ’GO ájò«ØæàdG á¨«°üdÉH πjòe …ò«ØæJ óæ```°S OƒLh.١

. …È÷G ò«Øæà∏d ¬à«∏HÉbh √É°†à≤Ã

. kÓeÉ°T á«Hô©dG á¨∏dÉH kÉHƒàµe ò«ØæàdG (áØ«ë°U) Ö∏W Ëó≤J.٢

.Éª¡fGƒæYh √ó°V òØæŸG º°SGh ò«ØæàdG ÖdÉW º°SG 

.…È÷G ò«Øæà∏d ¬à«∏HÉbh √É°†à≤Ã òØæŸG …ò«ØæàdG óæ°ùdG ¤EG IQÉ°TEG 

¬H òØæŸG ≥◊G π«°UÉØJ 

.…ò«ØæàdG óæ°ùdG ¬H ≈°†b Ée OhóM ‘ ò«ØæàdG ÖdÉW äÉÑ∏W 

 ÖdÉW áØ°U ≈∏Yh ÊƒfÉ≤dG π«ãªàdG ≈∏Y ∫GódG óæà°ùŸG hCG ábó°üŸG ádÉcƒdG ¥ÉaQEG.٣

.ò«ØæàdG

 ºgGQO10 ¤EG áaÉ```°VE’ÉH Oƒ≤ædG øe ≥◊G áª«b øe %1 ™bGƒH ò«ØæàdG º```°SQ AGOCG.٤

.áaô©ŸG º°SQ

 óæ°ùdÉH kÉYƒØ°ûe ò«ØæàdG »```°VÉb ¤EG áæ«Ø```°ùdG ≈∏Y õé◊ÉH kÉÑ∏W õLÉ◊G Ωó≤j.٥

 kÉeƒj 15 ∫ÓN AÉ```aƒdÉH ¬Ø«∏µJh ¬«∏Y õ```é◊G Üƒ∏£ª∏d ¬fÓYEG IQƒ```°Uh …ò```«ØæàdG

 á©HQCG »°†eh øjóª∏d áæ«Ø°ùdG á«µ∏e ó«Øj Ée ¥ÉaQEGh ¿ÓYEÓd áeRÓdG IóŸG »°†eh

.¬«ÑæàdG ≈∏Y πbC’G ≈∏Y áYÉ°S ¿hô°ûYh

.¢üàîŸG »°VÉ≤dG øe õé◊ÉH QGôb Qhó°U.٦

الخطوات :
.áæ«Ø°ùdG ƒ°SôJ å«M ¤EG ò«ØæàdG QƒeCÉe ∫É≤àfG.١

 É¡«∏Y É``` k°SQÉM ¿ÉHôdG Ú«©Jh á©ÑàŸG äGAGôLE’G ≥ah Qôëj ô```°†ëÃ õé◊G ºàj.٢

 á°üàîŸG ájôëÑdG á¡é∏d á«fÉK IQƒ°Uh º¡æe …C’ IQƒ```°U º∏```°ùJh ¬eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG

 äÓ°UGƒŸG IQGRƒH øØ°ùdG π«é°ùJ ÖàµŸ IQƒ°Uh õé◊G ¬«a ™bh …òdG AÉæ«ŸÉH

 15 øY π≤j ’ óYƒe ∫ÓN ™«ÑdÉH ºµ◊G ´Éª°ùd áªµëŸG ΩÉeCG Qƒ°†◊ÉH ∞«∏µàdG.٣

. ô¡°T øY ójõj ’h kÉeƒj

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
+9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ
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 º«∏°ùJh áfÉ°†◊Gh  ájDhôdGh  äÉ≤ØædÉc  Ióªà©ŸG äÉ≤«KƒàdG øe ÉgÒZh  É¡JGOÉ¡°TEG

. ÉgÒZh ∫ÉØWC’G

 êQÉN øe QOÉ```°U »ÑæLCG ºµM  ò«ØæàH  »HO ºcÉ ø```e QOÉ```°üdG ºµ◊G  ò```«ØæJ 

. »ÑæLCG  º«µ– QGôb  ò«ØæàH  QOÉ°üdG ºµ◊G  ò«ØæJ hCG, ádhódG

 IQƒ```°U  ÖLƒÃ ’EG  ¿ƒfÉ≤dG  ¢üæH  IÉæãà```°ùŸG  ∫GƒMC’G   ÒZ  ‘  ò«ØæàdG  Rƒéj ’h

 äÉ¡÷Gh  äÉ£∏```°ùdG ≈∏Y  { : á«JB’G ò«ØæàdG  á¨«```°U  É¡«∏Y  …ò«ØæàdG  óæ```°ùdG øe

 ≈∏Y  Ú©J ¿CG  É¡«∏Yh  √É°†à≤e  AGôLEGh  óæ°ùdG  Gòg  ò«ØæJ ¤EG  QOÉÑJ ¿CG  á°üàîŸG

  Ióe  âcôJ  GPEG  äGóæ```°ù∏d  ò«ØæJ ’h {  ∂```dP É¡æe  Ö∏W ≈àe  GÈ```L ƒ```dh  √ò```«ØæJ

  á∏eÉ©e ôNBG  ó©H  ÉeÉY ô```°ûY  á```°ùªN  âcôJ hCG  ò«ØæJ  ¿hO  ÉeÉY ô```°ûY  á```°ùªN

. ájò«ØæJ

التعريف :
 ádhódG á£∏```°S ¤EG »FÉ```°†b QGôb hCG ºµM ≈∏Y π```°UÉ◊G ≥◊G ÖMÉ```°U AÉéàdG ƒg

 AÉaƒdG ΩóY ∫ÉM GÈ```L á«fƒfÉ≤dG ¥ô£dÉH  ¬≤M AÉØ«à```°SE’  ò«ØæàdG »```°VÉ≤H ¬∏ã‡

  ΩÉµMCG ≥ah ò```«Øæà∏d πHÉb Êƒ```fÉb óæ```°S OƒLh ΩóY ∫ÉM ò«ØæàdG ø```µÁ ’h, É```jOh

  äGAGôLE’G ¿É°ûH  1992  áæ°ùd  11 ºbQ  …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG øe  225 IOÉŸG ¿ƒfÉ≤dG

 ≥◊  AÉ```°†àbG  …ò«ØæJ  óæ```°ùH ’EG  …È÷G  ò«ØæàdG  Rƒéj ’)) IOÉŸG ¢üf  á«fóŸG

. AGOC’G  ∫ÉMh  QGó≤ŸG  Ú©eh  OƒLƒdG  ≥≤

السندات التنفيذية  هي  :
. á«FÉ°†≤dG ôeGhC’Gh ΩÉµMC’G  .١

.≥jó°üàdGh  ≥«Kƒà∏d º¶æŸG  ¿ƒfÉ≤∏d É≤ÑW  á≤KƒŸG  äGQôëŸG  .٢

. ºcÉëŸG É¡«∏Y  ¥ó°üJ  »àdG  í∏°üdG ô°VÉ  .٣

 πª°ûJh  á≤Ø°üdG  √òg  ¿ƒfÉ≤dG  É¡«£©j  »àdG  iôNC’G  ¥GQhC’G .٤

. äGQÉéjE’G  áæ÷  äGQGôbh  ôeGhC’G 

 á«°SÉeƒ∏HódG ¥ô£dÉH äÉHÉf’G hCG ádhódÉH iôNCG ºcÉ øe á«FÉ```°†≤dG äÉHÉfE’Gh 

  iôNCG ∫hOh äGQÉeE’G ádhO ÚH ¿hÉ©J äÉ«bÉØJG ∑Éægh , iôNC’G ∫hódG ºcÉ øe

 ΩÉµMC’G ò«ØæJ äÉ«dBGh »FÉ```°†≤dG ¿hÉ©àdG ä’É› ìƒ```°VƒH Oó– äÉ«bÉØJ’G √ògh

. äGQGô≤dGh

 h  É¡eÉµMCG øY  áŒÉædG  äGóæ°ùdG  πª°ûjh  á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G ÉjÉ°†b ‘ ò«ØæàdG 

المتطلبات :
 kÓeÉ°T  á«Hô©dG á¨∏dÉH ÉHƒàµe  ò«ØæàdG  ( áØ«ë°U )  Ö∏£dG Ëó≤J  .١

 Éª¡fGƒæYh  √ó°V  òØæŸG º°SGh  ò«ØæàdG ÖdÉW º°SG 

 …È÷G  ò«Øæà∏d ¬à«∏HÉbh  ò«ØæàdG ´ƒ°Vƒe  …ò«ØæàdG  óæ°ùdG  ¤EG  IQÉ°TE’G

 ¬H  òØæŸG ≥◊G  π«°UÉØJ

 …ò«ØæàdG  óæ°ùdG  ¬H  ≈°†b Ée  OhóM ‘  ò«ØæàdG  ÖdÉW äÉÑ∏W

  áØ°U ≈∏Yh  ÊƒfÉ≤dG  π«ãªàdG ≈∏Y  ∫GódG  óæà```°ùŸG hCG  ábó```°üŸG  ádÉcƒdG ¥ÉaQEG  .٢

. ò«ØæàdG

  hCG  »```°UƒdG hCG  ‹ƒdÉc  ÉfƒfÉb  ¬æY  Üƒæj øe hCG  ¬∏«chh  ò«ØæàdG ÖdÉW  Qƒ```°†M  .٣

. ácô°ûdG øY  ôjóŸG hCG  á°ù°SDƒŸG øY  á°ù°SDƒŸG  ÖMÉ°U hCG  º«≤dG

.ÉfƒfÉb IQô≤ŸG Ωƒ°SôdG OGó°S   .٤

الخطوات :
  ájõcôŸG äÉeóÿG  º°ù≤H  ò«ØæàdG π«é°ùJ  .١

  √ó```°V  òØæŸG  ≈£©jh  AÉaƒdÉH  ∞«∏µàdGh  …ò«ØæàdG  óæ```°ùdÉH  ¿ÓYEG  OGóYEG ºàj  .٢

 ò«ØæàdG Ωƒ```°SQ  ¬«dEG ÉaÉ```°†e  òØæŸG  ≥◊ÉH  AÉaƒ∏d Éeƒj  15  É¡Jóe  á∏¡e  ¬ÑLƒÃ

 . …ò«ØæàdG óæ°ùdÉH ¿ÓYE’G ïjQÉJ øe

  . …ò«ØæàdG óæ°ùdÉH ¿ÓYE’G ïjQÉJ øe Éeƒj 30  QƒLCÉe  AÓNEG ò«ØæJ  á∏¡e

 )    ¿ÓYE’G º```°ùb  ≥jôW øY  ôcòdG ∞dÉ```°S ¿ÓYE’ÉH  √ó```°V òØæŸG ¿ÓYEG ºàj .٣

 ( ¿ÓYE’G ≈Hhóæe

  ™HÉàj  ¿ÓYE’ÉH  áë°VƒŸG  á∏¡ŸG   ∫ÓN  ≥◊ÉH AÉaƒdÉH  √ó°V  òØæŸG  º≤j ⁄ Ée  .٤

  äóLh ¿EG  √ó°V òØæŸG  ∫GƒeCG ≈∏Y  õé◊Gh  ΩÓ©à°S’G  äGAGôLEG  ò«ØæàdG  ÖdÉW

  ò«ØæàdG  ÖdÉ£d øµÁ  ’EGh  É```¡æªK øe  ≥◊G  AÉØ«à```°S’  ∫Gƒe’G √òg  ™```«H  Ö```∏Wh

 AÉaƒdÉH  Ωƒ≤j ≈àM  √ó°V  òØæŸG ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG Ö∏W

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ
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.  õé◊G ± ∑Gô°TEG Ö∏W-٢٠

.  ¬H òØæŸG ≥◊G ≈∏Y ≠∏Ñe ¬aÉ°VG Ö∏W-٢١

.¿ÓYEG IOÉYEG Ö∏W-٢٢

 ¬dÉM ‘ Ωƒ```°üÿG ¿Ó```YEG Ö```∏W-٢٣

.  º°üN ∫ÉNOEG

. ád’ódÉH ¿ÓYEG Ö∏W-٢٤

.  ô°ûædÉH ¿ÓYEG Ö∏W-٢٥

. õéM ô°† ¿ÓYEG-٢٦

. QÉ°†ME’G ôeCG AÉ¨dEG Ö∏W-٢٧

. ójGõe ÜÉë°ùfG Ö∏W-٢٨

.(»FÉ°†b ¢SQÉM) ¬°SGôM AÉ¡fEG Ö∏W-٢٩

.∫ƒ≤æe ∫Ée ™«H Ö∏W-٣٠

.QÉ≤Y ™«H  Ö∏W-٣١

.QÉ≤Y ‘ á°üM ™«H Ö∏W-٣٢

.  øjóe ¢ùÑM ójóŒ Ö∏W-٣٣

.RôM º«∏°ùJ Ö∏W-٣٤

 QÉ≤Y º«∏°ùJ Ö∏W -٣٥

. äGRƒé º«∏°ùJ Ö∏W-٣٦

.Ö£°ûdG øe iƒYO ójóŒ Ö∏W-٣٧

. á©aGôŸG ÜÉH íàa Ö∏W-٣٨

. ¬°ù∏L óYƒe Ëó≤J Ö∏W-٣٩

.  √ÈN ¬fÉeCG ±ô°U Ö∏W-٤٠

. ¬«aô°üe ¬dÉØc π«°ùJ Ö∏W-٤١

.ÒÑN Ú«©J  Ö∏W-٤٢

. øjóe ¢ùÑM  OGOÎ°SG  Ö∏W-٤٣

  .äÉÑcôe õéM Ö∏W-٤٤

. Ò¨dG iód øjóª∏d Ée õéM Ö∏W-٤٥

 ¬°SGô◊ Ú©ŸG ¢SQÉ◊G ∫õY Ö∏W-٤٦

. äGRƒéëŸG

. õéM ∂a Ö∏W-٤٧

 . ™jRƒàdG ¬ªFÉb ¢†aQ hCG ∫ƒÑb Ö∏W-٤٨

 .QÉ°†ME’G ¬dÉØc ∫ƒÑb  Ö∏W-٤٩

. OGó°S ¬dÉØc ∫ƒÑb Ö∏W-٥٠

.OGó°ù∏d ¬∏¡e Ö∏W-٥١

.ÉàbDƒe ò«ØæàdG äGAGôLEG ∞bh Ö∏W-٥٢

.É«FÉ¡f ò«ØæàdG äGAGôLEG ∞bh Ö∏W-٥٣

.±ô°üdG ∞bh  Ö∏W-٥٤

.º¡°SC’G ™«H  Ö∏W-٥٥

.¬Ñcôe ºbQ ™«H  Ö∏W-٥٦

¢SQÉM Ú«©J  Ö∏W-٥٧

.∞∏e º°V  Ö∏W-٥٨

 ¤EG »FÉ```°†b ¢SQÉM ¬```dÉMG  Ö```∏W-٥٩

الطلبات في دعاوى التنفيذ :
 GóY ò«ØæàdG ∞```∏e ∫ÓN øe Iô```°TÉÑe ò«ØæàdG »```°VÉ≤d Ωó≤J äÉÑ∏£dG √òg ™```«ªL

 ∞bƒdG QGôb Qhó°U ó©H ò«ØæàdG »```°VÉ≤d Ωó≤j å«M  ò«ØæàdG  äGAGôLEG  ∞bh Ö∏W

. ¢üàîŸG »°VÉ≤dG øe

أمثلـة للطلبات التـي يمكن تقديمهـا في ملف 
التنفيذ  :

  »```̀°VGQC’G - øØ```̀°ùdG - äÉÑcôŸG - πª```̀°ûJh  √ó```̀°V  òØæŸG  ∫GƒeCG øY  ΩÓ©à```̀°S’G Ö∏W-١

 iód  ájó≤ædG  ™FGOƒdGh  Ió°UQC’G - ájQÉªãà°S’G ∑ƒµ°üdGh äGóæ°ùdGh º¡°SC’G -äGQÉ≤©dGh

  ájQÉéàdG  ¢üNôdG - (πeÉ©dG hCG ∞XƒŸG ) √ó°V  òØæŸG äÉ≤ëà°ùeh äÉÑJôe - ∞jQÉ°üŸG

( ÉMÉHQCG hCG  É¡«a É°ü°üM  ∂∏Á hCG  √ó°V  òØæŸG  É¡µ∏Á  »àdG  á«æ¡ŸGh

. áÑdÉ£ŸG OhóM ‘ √ó°V òØæŸG äÉµ∏à‡h ∫GƒeCG ≈∏Y  õé◊G äÉÑ∏W-٢

.áHÉ«ædG

.¿ÓYEG á¡L ¬HÉfG  Ö∏W-٦٠

.äGRƒé º««≤J IOÉYEG  Ö∏W-٦١

.±ô°üdG  Ö∏W-٦٢

.»HO IQÉ```eEÉH ΩÓ©à```°S’G äÉ```Ñ∏W-٦٣

.¬Ñ°SÉ AGôLEG Ö∏W-٦٤

.IOÉjõdÉH √Oó°ùe ≠dÉÑe OGOÎ°SG  Ö∏W-٦٥

.¬```jQÉŒ ¬```°üNQ ó```jóŒ  Ö```∏W-٦٦

.¬```Ñcôe  ¬```«µ∏e  ó```jóŒ  Ö```∏W-٦٧

.¬«aô```°üe ¬```dÉØc ó```jóŒ Ö```∏W-٦٨

.ôjƒ°üJ Ö∏W-٦٩

 hCG ójóéà∏d RGƒ```÷G ∫É```°SQEG Ö```∏W-٧٠

.ádhódG ‘ áeÉbE’G ójóéàd

.ô```eC’G ¬```ª¡j ø```Ÿ IOÉ¡```°T Ö```∏W-٧١

 ¢SQÉM ôØ°S RGƒL ΩÓà°SG Ö∏W-٧٢

.á°SGô◊G øe AÉ¡àf’G ó©H »FÉ°†b

أمثلـة لطلبات تقـدم فـي قضايا تنفيـذ ا�حوال 
الشخصية   :

.Ëóà°ùe ±ô°U Ö∏W-١

 .º¡àjDhQ øe ÚµªàdG hCG Úfƒ°†ëŸG AÉæHC’G º«∏°ùJ Ö∏W-٢

.áfÉ°†ë∏d øµ°ùe ¬æjÉ©e Ö∏W-٣

. ∫ÉØWC’G º«∏°ùJ Ö∏W-٤

.áfÉ°†ë∏d øµ°ùe OGóYEÉH √ó°V òØæŸG ∞«∏µJ Ö∏W-٥

 . Iô°TÉÑe ò«ØæàdG ¬ÑdÉW ÜÉ°ùM ¤EG ájô¡°ûdG á≤ØædG πjƒ– Ö∏W-٦

المتطلبات  :
 ìƒ°VƒH  Üƒ∏£ŸG  AGôLC’G  Éæª°†àeh  äÉfÉ«ÑdG  É«aƒà°ùe Ö∏£dG  OGóYEG-١

 Ée  áë∏°üŸGh  áØ°üdG  âÑãJh  á«```°üî°ûdG ≈∏Y  ±ô©J »àdG  äGóæà```°ùŸG  ¥ÉaQEG-٢

 Qƒ```eC’G  )  πé©à```°ùŸG  Ö```∏£dG-٣

.  (á∏é©à°ùŸG

.   QÉ°†ME’G ôeCG Ö∏W-٤

.   ôØ°ùdG øe ™æe AÉ¨dEG  Ö∏W-٥

.  ò«ØæàdG ‘ ∑GÎ°T’G Ö∏W -٦

.  êGôaE’G Ö∏W-٧

. áHÉfE’G Ö∏W -٨

.  ÚªãàdG Ö∏W -٩

.  ôØ°ùdG øe ™æe ôeCG •É≤°SG  Ö∏W-١٠

.  §«°ù≤àdG Ö∏W -١١

.  á°SGôM áª¡e πHÉ≤e ôLCG Ö∏W-١٢

 QGôb ≈∏Y AÉæH QƒLCÉe AÓ```NEG Ö∏W-١٣

.  äGQÉéjE’G áæ÷

  .¢SQÉM ∫GóÑà°SG Ö∏W-١٤

  .ôØ°ùdG RGƒL ∫GóÑà°SG Ö∏W -١٥

  .π«Øc ∫GóÑà°SG Ö∏W-١٦

. OGó°S  ádÉØc ∫ƒÑb Ö∏W-١٧

. π«Øc ∫GóÑà°SG Ö∏W-١٨

 äGóæà°ùe ∫ƒ```°UCG ´ÉLÎ```°SG Ö∏W -١٩

.  ∞∏ŸG øe

  ¥ÉaQEGh Öéj  ä’Éµ```°TE’Gh äÉHÉfE’Gh ‘ , ò«ØæàdG ∞∏e πÑb øe  áXƒØ ø```µJ  ⁄

. Ö∏£dG  Æƒ°ùJ  »àdG  äGóæà°ùŸG

: äÉÑ∏£dG √òg GóY Éeƒ°SQ ÖLƒà°ùJ ’ ò«ØæàdG ∞∏e ‘ áeó≤ŸG äÉÑ∏£dG ™«ªL-٣

.±ÉæÄà°S’G  áªµëŸ ¬Áó≤J óæY ºgQO2.. ¬ª°SQ πé©ŸG PÉØædG  ∞bh  Ö∏£dG 

 øª°V õ««ªàdG áªµëŸ ¬Áó≤J óæY ºgQO2..  ¬ª°SQ ò«ØæàdG äGAGôLEG  ∞bh Ö∏W 

.iƒYódG áØ«ë°U

  .ΩÉµMEÓd á£«°ùÑdG Qƒ°üdGh ¬«aô°üe ¬dÉØc π«°ùJ Ö∏Wh πé©à°ùŸG Ö∏£dG 

الخطوات :
 ¢üàîŸG º°ù≤dG  iód  ¿Éeó≤j  ò«ØæàdG  AGôLEG  ∞bh  Ö∏Wh  πé©ŸG  PÉØædG  ∞bh 

.  ºcÉëŸÉH

 ∫GƒMC’G äÉ```eóN º```°ùb iód Ωó≤J á«```°üî°ûdG ∫Gƒ```MC’ ÉjÉ```°†b ò```«ØæJ äÉ```Ñ∏W 

. á«°üî°ûdG

.Iô°TÉÑe  ò«ØæàdG  IQGOEÉH  ¢üàîŸG  º°ù≤dG ¤EG  Ωó≤J  iôNC’G  äÉÑ∏£dG  ôFÉ°S  

  Ωó≤e  Qƒ```°†M ¿hO Iô```°TÉÑe Égô¶æjh ¢üàîŸG  »```°VÉ≤dG ≈∏Y  äÉÑ∏£dG ¢Vô©J 

.Qƒ°†◊G AÉ°†≤dG Qô≤j  ⁄  Ée AÉ°†≤dG  ΩÉeCG  Ö∏£dG

  ±ô°üJ øe  ¬°Uƒ°üîH  Ö∏£j  ób Ée  RÉ‚EGh  Ö∏£dG  ¢Uƒ°üîH  á©LGôŸGh  á©HÉàŸG  

. ÖdÉ£dG  ¬jODƒj AGôLEG hCG

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
+9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ
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الخطوات   :
. ájõcôŸG äÉeóÿG º°ùb iód ∫Éµ°TE’G π«é°ùJ .١

 ¿ÓYEG ºàjh ∫Éµ```°TE’G ‘ ô¶æ∏d á```°ù∏L ójó–h áØ«ë```°üdÉH ¿ÓYEG OGóYEG º```àj .٢

. ∂dòH Ωƒ°üÿG

. ∫Éµ°TE’G ‘ ò«ØæàdG »°VÉb ô¶æj .٣

التعريف :
 , ¬JGAGôLEG ∞```bh πLCG øe ¬«∏Y ¢VGÎYÓd ò```«ØæàdG ‘ á∏é©à```°ùe áYRÉæe πc ƒ```g

 ò«ØæàdG ∞bh ∫hC’G ∫Éµ```°TE’G ≈∏Y Ö```JÎj h , ò«ØæàdG »```°VÉ≤d Ö∏£dG Gòg Ωó```≤jh

 . ¿ƒfÉ≤dG Iƒ≤H

المتطلبات :
 :»∏j Ée áØ«ë°üdG √òg ‘ •Î°ûjh á«Hô©dG á¨∏dÉH áHƒàµe ∫Éµ°TE’G áØ«ë°U Ëó≤J

. ∫Éµ°TE’G ÜÉÑ°SCG øª°†àj ¿CG.١

. Ωƒ°üÿG Oó©H iôNCG ï°ùfh á«∏°UCG áî°ùf øe Ió©e ¿ƒµJ ¿CG.٢

 Ωƒ```°üÿG Oó©Hh á«Hô©dG á¨∏dÉHh äó```Lh ¿EG IójDƒŸG äGóæà```°ùŸG É¡©e ≥```aôJ ¿CG.٣

.kÉ°†jCG

 áØ```°U ≈∏Yh ÊƒfÉ≤dG π«ãªàdG ≈```∏Y ∫GódG óæà```°ùŸG hCG ábó```°üŸG ádÉcƒdG ¥É```aQEG .٤

. πµ°ûà°ùŸG

 hCG º«≤dG hCG »°UƒdG hCG ‹ƒdÉc kÉfƒfÉb ¬æY Üƒæj øe hCG ¬∏«ch hCG πµ```°ûà°ùŸG Qƒ```°†M .٥

. ácô°ûdG øY ôjóŸG hCG á°ù°SDƒŸG øY á°ù°SDƒŸG ÖMÉ°U

 (003) ™bGƒH Ωƒ°SôdG AGOCG Ö∏£àj √ó©H ∫Éµ°TEG πch ¬«∏Y Ωƒ°SQ ’ ∫hC’G ∫Éµ°TE’G .٦

. ºgQO

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ
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. ∞bƒdG øe π«é©J hCG  Ö£°ûdG øe ójóŒ Ö∏W .٢٢

.  ºµ◊G øe  á£«°ùH IQƒ°U  Ö∏W  .٢٣

. ∞∏ŸG øe  äGóæà°ùe ôjƒ°üJ    Ö∏W  .٢٤

. ôeC’G  ¬ª¡j  øŸ  IOÉ¡°T  Ö∏W .٢٥

المتطلبات :
  .áYƒÑ£eh  á«Hô©dG á¨∏dÉH áYƒÑ£e áØ«ë°üdG / Ö∏£dG .١

.  áØ°ü∏d áàÑãŸGh á«°üî°ûdG ≈∏Y áaô©ŸG  á«ª°SôdG  äGóæà°ùŸGh  ≥FÉKƒdG ¥ÉaQEG .٢

  . á«fƒfÉ≤dG Ωƒ°SôdG OGó°S .٣

الخطوات   :
.  á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G äÉeóN º°ù≤H  Ωó≤J  äÉÑ∏£dG ™«ªL .١

 . ¢üàîŸG »°VÉ≤dG ≈∏Y ¢Vô©Jh É¡JÉØ∏Ÿ äÉÑ∏£dG º°†J .٢

قضايا ا�سرة وتنفيذها  /التركات / القصر :
  ∑ƒæÑdG ‘  Ió°UQC’G  øY hCG  á«YÉæ°U hCG  á«æ¡e hCG  ájQÉŒ  ¢üNQ øY  ΩÓ©à°S’G .١

. á«æ©e  á¡L  ájCG áÑWÉ hCG  äGQÉ«°ùdGh  »°VGQC’Gh  äGQÉ≤©dGh  º¡°SC’Gh

. ºµ◊G Ò°ùØJ .٢

 hCG  ΩÉµ```MC’G hCG  äGQGô```≤dG ‘  ( »HÉ```°ùM hCG  »```HÉàc ) …OÉ```e  É```£N í«ë```°üJ .٣

.äÉ≤«KƒàdGh  äGOÉ¡°TE’G h  á«Yô°ûdG  äÉeÓYE’G

. ¬dGóÑà°SG hCG  ácôJ  ≈°Uh  ∫õY  .٤

. ácôJ  º«°ù≤J hCG êQÉîJ  äÉÑKEG .٥

. ácÎdG øe ±ô°üdG  .٦

. ácÎdG øe √ó°UQCG πjƒ–  .٧

. ≈aƒàe äÉfÉeCG ´GójEG .٨

.  ¬∏«LCÉJ hCG  ¬Ñjô≤J hCG  á°ù∏L óYƒe ójóŒ .٩

 . äGóæà°ùe ∫ƒ°UCG ´ÉLÎ°SG .١٠

. RôM  º«∏°ùJ .١١

. ( ó≤f ¤EG É¡∏jƒ– )  á©jOh π«Ñ°ùJ .١٢

. ájQÉªãà°SG  ™FGOh íàØd  ∑ƒæÑ∏d  ≠dÉÑe πjƒ–  .١٣

. ™FGOh  ìÉHQCG  ±ô°U .١٤

. iôNCG  ≥FÉKh  ájCG hCG  äÉÑcôe hCG  ájQÉŒ ¢üNQ  ójóéàH ¿PEG  .١٥

. Oƒ¡°T  AÉYóà°SG  .١٦

.  iƒYódG áØ«ë°U ‘  äÉÑ∏£dG  πjó©J Ö∏W   .١٧

. πNóàdGh  ∫ÉNOE’G äÉÑ∏W  .١٨

. πé©à°ùŸG Ö∏£dG  .١٩

.  ¢VQÉ©dG Ö∏£dG  .٢٠

. ºµ◊G  ¬∏ØZCG É‡  ÌcCG hCG  Ö∏W  ∑QGóJ Ö∏W  .٢١

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
+9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ
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  ¥Ó£dG  ¿Éc GPEGh (  ájò«ØæàdG  á¨«°üdÉH  πjòe  )  É«FÉ¡f  ¥Ó£dG ºµM  ¿ƒµj  ¿CG

. »°VÉ≤dG ΩÉeCG  á©LGôŸG ΩóY øe  ≥≤ëàdG  ºà«°ùa  É«©LQ

 øe  ÜÉ£N  QÉ```°†MEG •Î```°ûj  º∏```°ùe ÒZ  É¡«dhh  áª∏```°ùe áLhõdG  âfÉc GPEG  .٤

  á«YÉªàL’G á```dÉ◊G ¬«a Éæ«Ñe êGhõ```dG ≈∏Y  á```©fÉªŸG  ó```©H  á```°üàîŸG  á«∏```°üæ≤dG

  á«Hô©dG á¨∏dG ¤EG  ¬```àªLôJ ™e  á«LQÉÿG IQGRh  πÑb øe ¬«∏Y Ébó```°üe h á```Lhõ∏d

  πÑb øe  áªLÎdG ≈∏Y  ábOÉ```°üŸG ™e  á«Hô©dG  á¨∏dG Ò¨H  ¿Éc GPEG  á«fƒfÉb áªLôJ

. êGhõdG ‘  É¡d   É«dh ¿ƒµj  º∏°ùe  É¡d  Öjôb  OƒLh  ádÉM ‘h  ∫ó©dG IQGRh

 ôØ```°ùdG RGƒL π```°UCG hCG øjógÉ```°ûdGh áLhõdG ¤hh  ÚLhõ∏d ájƒ¡dG ábÉ£H RGôHEG  .٥

  Ëó≤J  ºà«a  §≤a  äGQÉeE’G ôØ°S RGƒL  ¿Óªëj  Éª¡fƒc ∫ÉM ‘h ,  ÚæWGƒŸG Ò¨d

. ádhódG  á«°ùæL ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G Ωó©H  QGôbEG

  IQƒ°U  RGôHEG  Ωõ∏«a  ÉgôØ```°S  RGƒL ‘  ¿hóe  ÒZ  áLhõdG ódGh  º```°SG  ¿Éc GPEG .٦

. OÓ«ŸG IOÉ¡°T øe

  ¿ÉªéY  IQÉeEG øe QOÉ```°U   ôØ```°S RGƒL  πªëj  …òdG  øWGƒŸG  êhõ∏d áÑ```°ùædÉH .٧

 øe  á©fÉ‡ ΩóY ÜÉ```£N  RGôHEG øe óHÓa  á«ÑæLCG  ICGô```eG øe   êGhõ```dÉH Ö```Zôjh

. á«Yô°ûdG  ¿ÉªéY   áªµ hCG  ¿ÉªéY  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿GƒjO

  »HO IQÉeEG øe IQOÉ```°U ádhódG ó«b á```°UÓNh  ôØ```°S RGƒL   πª–  »àdG  ICGôŸG  .٨

  iôNCG ádhO RGƒL π```eÉM hCG §≤a ádhódG ôØ```°S RGƒL  ¬jód ø‡  êGhõ```dÉH  Ö```ZôJh

 á«∏NGódG IQGRƒH á°UÉÿG ó¡©àdG áHÉàch êhõ∏d IÒ°S ø°ùM IOÉ¡°T Ëó≤J øe  óHÓa

   áªµ  á©LGôe  É```¡«∏©a  iô```NCG  IQÉ```eEG ø```e  GQOÉ```°U ÉgôØ```°S  RGƒ```L   ¿Éc GPEGh

. ôØ°ùdG RGƒL  É¡æe Qó°U  »àdG  IQÉeE’G

التعريف :
 ¿É```°üMEG ¬àjÉZh  ÉYô```°T  ôNB’ÉH  ÚLhõdG óMCG  ´Éàªà```°SG πM  ó«Øj ó≤Y  êGhõdG 

  Éª¡d  πØµJ  ¢ù```°SCG ≈∏Y   Iô≤à```°ùe  Iô```°SCG  AÉ```°ûfEGh  πFGPôdG ‘ ´ƒbƒdG øe ¢ùØædG

. áªMQh  IOƒÃ  IÉ«◊G AÉÑYCG  πª–

المتطلبات :
  ñC’G ºK  ø```H’G ¬JÉah  á```dÉM ‘h  ÜC’G ) á```LhõdG ô```eCG ¤hh  Ú```LhõdG Qƒ```°†M  .١

  º©dG ºK  ó÷G  ¬«∏«a  ñCG  óLƒj  ⁄ ¿Éa   ÜC’G IÉah IOÉ¡°T  RGôHEG ™e  ÜC’  ≥«≤°ûdG

   Ö«JôJ  Ö°ùM ≈∏Y  .. ºK  º©dG  øHG ºK  ÜC’ÉH  ¢UÉÿG  »Yô°ûdG  ΩÓYE’G  RGôHEG ™e

  ÉfƒfÉb   º¡æY Üƒæj øe hCG  ( ¬d  áj’ƒdG  ¿CG  ó«Øj Ée  RGôHEG ™e  çQE’G ‘  äÉÑ°ü©dG

  áLhõdGh  πcƒŸG  øjO ≈```∏Y  π«cƒdG ¿ƒµjh  êGhõdÉH  á```°UÉN ádÉcƒdG  ¿ƒµJ ¿CG ≈```∏Y

  . Úª∏°ùe  øjógÉ°T  QÉ°†MEG  ™e  É¡°ùØf

 GQOÉ```°U  ‹ƒdG  hCG  ÚLhõdG  óMCG  RGƒL ¿ƒµj  ¿CÉH  ≈Øàµj  ÚæWGƒª∏d  áÑ```°ùædÉH   .٢

  óMC’  ájQÉ```°S  áeÉbEÉH  »Øàµ«a  ÚæWGƒŸG  ÒZ ÉeCG  »HóH  Éª«≤e hCG  »HO IQÉeEG  øe

 Úaô£dG óMCG øµ°ùH IOÉaE’G Ú«é«∏î∏d ≈Øàµjh »HO øe  IQOÉ°U  ‹ƒdG hCG  ÚLhõdG

.»HO IQÉeEG ‘

 ≈∏Y  ∂dP  âÑãj Ée  Ëó```≤J øe óHÓa  á∏eQCG hCG á≤∏£e  áLhõdG ¿ƒ```c á```dÉM ‘  .٣

 êGhR ∂dòch  Ú«Ñ«∏dGh Ú```«æjôëÑdGh ÚjOƒ©```°ùdG  êGhR Oƒ≤Y  AGôLE’  •Î```°ûj .٩

 ÉeCG  ó∏H  πµ```d  á```°üàîŸG äÉ£∏```°ùdG øe  á≤aGƒe ÜÉ£N  RGôHEG  É```eƒªY  äÉ```«æª«dG

  ÜÉ£N  RGôHEG  Ωõ∏à```°ù«a   Ú«é«∏ÿG ÒZ øe  ¿ƒ«àjƒµdGh  ¿ƒjô£≤dGh  ¿ƒ```«fÉª©dG

 ó«b  RGôHEG øe  óHÓa äÉ«fÉæÑ∏d áÑ°ùædÉHh  ó∏H πµd  á°üàîŸG  äÉ£∏°ùdG øe á≤aGƒe

  Éª¡«∏Y  ¥ó°üe  Éfƒµj  ¿CG ≈∏Y  ô¡°TCG  áKÓK  √QGó°UEG  RhÉéàj ’  …Oôa ó«bh  »∏FÉY

  RhÉéàj ’  áHhõY IOÉ¡°T  RGôHEG  øe óH’  äÉ«Hô¨ª∏d  áÑ```°ùædÉH ÉeCG  ∫ƒ°UC’G Ö```°ùM

. ∫ƒ°UC’G Ö°ùM  É¡«∏Y ¥ó°üe  ô¡°TCG  áKÓK  ÉgQGó°UEG

  ¿hO  á«eƒµ◊G  äÉ«Ø```°ûà°ùŸG  ióMEÉH êGhõdÉH ¢UÉÿG »Ñ£dG ¢üëØdG  AGô```LEG .١٠

.  á«Hô©dG á¨∏dÉH óªà©ŸG êPƒªædÉH Ö«Ñ£dG IOÉaEG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y, ÉgÒZ

  IOÉ¡°T  RGôHEG øe óH’ ÉgôØ°S RGƒL  ‘  Qƒcòe ÒZ  áLhõdG  ódGh º°SG  ¿Éc GPEG .١١

Qôµe ±òM .  ÉgOÓ«e

  Qô≤ŸG º°SôdG  OGó°S  .١٢

الخطوات   :
. É«fhÎµdG hCG  á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G äÉeóN º°ù≤H ágÉØ°T  Ö∏£dG Ëó≤J .١

. •hô°ûdGh  äÉÑ∏£àŸG ≈∏Y ≥«bóàdG .٢

.  º°SôdG AÉØ«à°SGh  äÉfÉ«ÑdG  ∫ÉNOEG.٣

áªµëŸG ¿hPCÉe iód Oƒ¡°ûdGh ábÓ©dG …hP Qƒ°†ëH ó≤©dG AGôLEG.٤

. ±GôWCÓd º«∏°ùàdGh äÉ≤«KƒàdÉH »°VÉb øe ó≤©dG ≥jó°üJ .٥

 AGôLEG º¡æµÁh  ÊhÎµd’G IôFGódG ™bƒe ≈∏Y IOƒLƒe  º¡æjhÉæYh ÚfhPCÉŸG  áªFÉb  

 »HO IQÉeEG øe IQOÉ°U Úaô£dG áeÉbEG ¿ƒc •ô°T äÉ«°ùæ÷G ™«ª÷ êGhõdG ó≤Y

 »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G ∫ó©dG ÖJÉµdG äÉeóN ≈∏Y ´ÓWE’G øµÁ

 ΩGóîà°SG ≈Lôj  äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh  www.dc.gov.ae
+9714 334 7777 :∫É°üJ’G hCG info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdG
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 . (∫ƒNódG äÉÑKEG )  áLhõdÉH AÉæÑdG äÉÑKEG .٤

.πLôdG hCG ICGôŸG á«HhõY äÉÑKEG .٥

.ô¡ŸG ΩÓà°SÉH QGôbE’G .٦

.(¥Gó°üdG) ¬°UÉ≤fEG hCG ô¡ŸG IOÉjR äÉÑKEG .٧

.¥Gó°üdG ôNDƒe øY ∫RÉæJ äÉÑKEG .٨

.Ió©dG ∫ÓN á©LôdG OÉ¡°TEG .٩

.Ió©dG ∫ÓN ( ™LQG ¬fCG …CG) á©LôdG äÉÑKEG .١٠

.áeƒeC’G hCG IƒHC’G äÉÑKEG .١١

.ΩC’G á«°ùæéH O’hC’G ¥É◊EG øe á©fÉªŸG ΩóY .١٢

.áÑ¡dG .١٣

.á«°UƒdG äÉÑKEG .١٤

.¬Ñg øY ´ƒLôdG .١٥

. ádÉ◊G äÉÑKEG .١٦

. ô°UÉ≤dG ≈∏Y QÉà »°Uh Ú«©J .١٧

. ∞bƒdG äÉÑKEG .١٨

. ΩÓ°SE’G QÉ¡°TEG .١٩

. ΩÓ°SE’G äÉÑKEG .٢٠

. ó°TôdG äÉÑKEG .٢١

. ô°ûY áæeÉãdG ”CG ô°UÉ≤d QÉŒ’ÉH ¿PE’G .٢٢

. º°SG Ò«¨J .٢٣

.ádÉYEG .٢٤

. óMGh ≈ª°ùŸ Úª°S’G ¿CG äÉÑKEG .٢٥

التعريف :
 ∫GƒMC’ÉH á≤∏©àe ≥FÉKhh äGQôh äGQGôbE’ ≥«KƒJ ¿CÉ```̀°ûdG …hP Ö∏W ƒg OÉ¡```̀°TE’G 

 ∫ÓN øe áeóÿG √ò```̀g õéæJh ¢üàîŸG »°VÉ≤dG π```̀Ñb øe É¡≤jó°üJh á```̀«°üî°ûdG

 ≈∏Y AÉæH É¡fƒª°†Ã á«ª°SQ ≥FÉKh Qó```̀°üJ å«M  á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G äÉeóN º```̀°ùb

 √òg GóYÉe øjógÉ°Th ¥OÉ°üŸGh ó¡°ûŸG Qƒ°†M É¡©«ªL Ö∏£àJh ¿CÉ°ûdG …hP äÉÑ∏W

 ô¡ŸG ¢†Ñb - ∫ƒNódG äÉ```̀ÑKEG - á©LôdG OÉ¡°TEG) ø```̀jógÉ°T Ö∏£àJ Óa äGOÉ```̀¡°TE’G

 - º¡JódGh á«°ùæéH AÉæHC’G ¥É◊EG - É¡æY ∫RÉæàdGh áfÉ°†◊G äÉÑKEG - ¬æY  ∫RÉæàdGh

 ó°TQ äÉÑKEG - ô°UÉ≤d IQÉŒ ¿PEG - QÉà »°Uh Ú«©J- ¥ÓW hCG êGhR ádÉch OÉ¡°TEG

. ( …ô°SC’G ìÓ°UE’G á«bÉØJG - º°SG Ò«¨J QÉ¡°TEG - êGhR ájQGôªà°SG -

بعض أنواع ا	شهادات :
á«LhõdG ájQGôªà°SG äÉÑKEG  .١

. πeÎdG hCG ¥Ó£dG ó©H ICGôŸG êGhR ΩóY äÉÑKEG .٢

.1990 ΩÉY πÑb ΩÈe êGhR äÉÑKEG .٣

المتطلبات والخطوات العامة ل�شهادات   :
 á©LGôŸG óæY Ö∏£dG ºbQ RGôHEGh Ö∏£dG π«é°ùàd ºcÉëŸG ™bƒŸ ∫ƒNódG .١

  www.dc.gov.ae

 ≥FÉKhh (ÚæWGƒŸG Ò```¨d ôØ°ùdG RGƒ```L – ÚæWGƒª∏d ájƒ¡dG) ¬```«°üî°T äÉ```ÑKEG .٢

. á«°üî°ûdG ≈∏Y ∞jô©àdG

 ó≤Y, áfÉ°†◊G hCG ¥Ó£dG ºµM) πãe OÉ¡°TE’ÉH ábÓ©dG äGP äGóæà°ùŸG Ëó```≤J .٣

(.. Égƒëfh  IÉaƒdG ΩÓYEG , á«µ∏ŸG IOÉ¡°T ,êGhõdG

 »Yóà°ùJ ’ »```àdG äGOÉ¡°TE’G Gó```Y ¢üàîŸG »```°VÉ≤dG ΩÉeCG Oƒ```¡°ûdG ™```e ∫ƒ```ãŸG .٤

 .Oƒ¡°T

: ádÉY’G OÉ¡°TG ‘ á«aÉ°VG äÉÑ∏£àe .٥

. ádhódG RGƒ÷ ÓeÉM ¿CÉ°ûdG ÖMÉ°U ¿ƒµj ¿CG óH’  

. É¨dÉH ¿Éc ¿EG ∫É©ŸG Qƒ°†Mh áHGô≤dG áLQO äÉÑKEG  

 ÉÑJGQ ¬«°VÉ≤JhCG ∫É©ŸG πªY Ωó©H IOÉaEG  

. äGQÉ≤Y hCG ájQÉŒ ¢üNôd ¬cÓàeG Ωó©H IOÉaEG  

 . õé©dG ó«ØJ á«ÑW IOÉ¡°T Ëó≤J øjƒHC’G óMG ádÉYEG ∫ÉM  

. Ö∏£dG Ωó≤e øe ádÉYE’ÉH ≥MCG Qóà≤e Öjôb ∫É©ª∏d óLƒj ’CG  

. á«dÉŸG ¬JQó≤e ó«Øj Ée π«©ŸG Ωó≤j ¿CG  

. á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ádÉYEG ∫ÉM πeÎdG hCG ¥Ó£dG äÉÑKEG Ëó≤J   

مالحظة  :
 ádhO á«LQÉN IQGRh π```Ñb øe á```dhódG êQÉN øe IQOÉ```°üdG ¥GQhC’G ≥```jó°üJ Ö```éj

 É¡àªLôJ Öéj á```«Hô©dG á¨∏dG Ò¨H √Qô``` âfÉc GPEGh Ió```ëàŸG á«Hô©dG äGQÉ```eE’G

.∫ó©dG IQGRh øe áªLÎdG ≥jó°üJh ÊƒfÉb ºLÎe πÑb øe á«fƒfÉb áªLôJ

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

إشهادات ا�حوال الشخصية
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 Öéj  á«Hô©dG á```¨∏dG Ò¨H  IQô  â```fÉc GPEGh  IóëàŸG á```«Hô©dG  äGQÉ```eC’G  á```dhO

.∫ó©dG  IQGRh øe  áªLÎdG  ≥jó°üJh  ÊƒfÉb  ºLÎe  πÑb øe  É¡àªLôJ

 ájƒ°ùàdG ¥É```ØJG AGôLG øµÁ Úª∏°ùe Ò```Z Úaô£dG ¿ƒc ∫É```M : مالحظة
 »JGQÉe’G á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J GOGQCG GPG ’EG ÚLhõdG ÚH ≥jôØàdGh

التعريف :
. ÉYô°T  ¬d  áYƒ°VƒŸG  á¨«°üdÉH  í«ë°üdG  êGhõdG ó≤Y πM ƒg  ¥Ó£dG

المتطلبات :
  AóÑdG  πÑb ádÉMEG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊Gh  …ô°SC’G  ìÓ°UE’G  º```°ù≤d  ±GôWC’G Qƒ```°†M  .١

.  äGAGôLE’ÉH

. . ¿Éª∏°ùe  ¿GógÉ°T  Éª¡©eh  á≤∏£ŸGh ≥∏£ŸG Qƒ°†M .٢

  ßØëàd  øjógÉ°ûdGh  á```≤∏£ŸGh  ≥∏£ŸG  á«°üî°T  äÉ```ÑKEG ≥FÉKh  IQƒ```°U  Ëó```≤J .٣

 É¡dƒ°UCÉH  É¡à≤HÉ£e  ó©H

 É¡dƒ°UCÉH  É¡à≤HÉ£e  ó©H   ßØëàd  êGhõdG ó≤Y  á≤«Kh  øe IQƒ°U Ëó≤J .٤

  í°VGƒdG  É¡fGƒæY ¿É```«H Öéj ¥Ó£dG  äGAGôLEG  AÉ```æKCG  áLhõdG ÜÉ```«Z ∫É```M ‘ .٥

 .¥Ó£dÉH É¡fÓYEG ºà«d  É¡LQÉN hCG  ádhódG  πNGO AGƒ°S

  É¡æe πµd  Ée  ájƒ°ùJ hCG  ¥Ó£dG  πHÉ≤e  ∫RÉ```æJ hCG  ¥ÉØJG  Ú```LhõdG Ú```H ¿Éc GPEG .٦

. áLhõdG  Qƒ°†M øe  óH Óa  äÉÑLGhh  ¥ƒ≤M øe  ôNB’G ≈∏Y

. á«fƒfÉ≤dG  Ωƒ°SôdG  OGó°S .٧

الخطوات   :
  äÉÑKEG  ≥```FÉKhh  äÉÑ∏£àŸG  Ëó```≤Jh …ô```°SC’G ìÓ```°UE’G º```°ù≤H á```dÉ◊G π```«é°ùJ .١

 (ájƒ¡dG ábÉ£H)  á«°üî°ûdG

. í∏°üdG ádhÉh ±GôWCÓd ´Éªà°S’Gh …ô°SC’G ¬LƒŸG á∏HÉ≤Ÿ óYƒe ójó– .٢

 ¢Vô©Jh ¥Ó£dG ≈```∏Y áÑJÎŸG OƒæÑdG ≥«KƒJ º```àj ¥Ó£dG ≈∏Y ¥É```ØJ’G ∫É```M ‘ .٣

.øjógÉ°T Qƒ°†ëH ¥Ó£dG ≈∏Y ≥jó°üàdGh ¥ÉØJ’G OÉªàY’ ¢üàîŸG »°VÉ≤dG ≈∏Y

 ¿Éc GPEG ¥ÓW iƒYO ™aôd ±Gô```WC’G ∫Éëj ¥Ó£dG ≈∏Y ¥ÉØJ’G Ωó```Y ∫É```M ‘  .٤

.êhõdG πÑb øe ¢†aôdG

 á«LQÉN  IQGRh  πÑb øe  ¥ó°üJ ¿CG Öéj  ádhódG  êQÉN  øe  IQOÉ```°üdG  ≥```FÉKƒdG.٥

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
+9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

إشهاد الطالق
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الخطوات   :
.º°SôdG OGó°Sh á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G äÉeóN º°ùb iód Ö∏£dG π«é°ùJ .١

 äÉÑKEG ™e ¬jógÉ°Th ΩÓYE’G ÖdÉW Qƒ°†ëH ¢üàîŸG »°VÉ≤dG ≈∏Y Ö∏£dG ¢VôY .٢

. á«°üî°ûdG

. »Yô°ûdG ΩÓYE’G OÉ¡°TEG QGó°UEG .٣

التعريف :
.ácÎdG øe çQGh πc á°üM QGó≤eh ¬àKQh AÉª°SCG Oó–h ¢üî°T IÉah âÑãJ  á≤«Kh

المتطلبات :
 ádÉcƒdÉH ºgóMCG ø```Y kÉÑFÉf hCG áKQƒdG ó```MCÉc ¬àØ°Uh ¬eó≤e º°SG ø```ª°†àj Ö```∏W  .١

 äÉÑKEG ádÉ◊G √ò```g ‘ ¬«∏Yh A’Dƒ```g ÒZ øe hCG á```eGƒ≤dG hCG á```jÉ°UƒdG hCG á```j’ƒdG hCG

.ºgQÉªYCGh º¡JÉ«°ùæLh ¬«KQGh AÉª°SCGh ≈aƒàŸG º°SG Ö∏£dG øª°†àj Éªc ¬àë∏°üe

 Öé«a ádhódG êQÉN øe IQOÉ°U âfÉc GPEG, á«ª°SôdG IÉaƒdG IOÉ¡°T IQƒ°U ¥É```aQEG .٢

 á«fƒfÉb áªLôJ É¡àªLôJ ∂```dòch ádhódG á«LQÉN IQGRƒH AÉ¡àfG á```bó°üe ¿ƒ```µJ ¿CG

.∫ó©dG IQGRh iód É¡≤jó°üJh á¨∏dG √òg Ò¨H IQOÉ°U âfÉc GPEG á«Hô©dG á¨∏dG ¤EG

 áKQƒdGh Ö```∏£dG Ωó≤e á«°üî°T ≈```∏Y ±ô©J »àdG äGó```æà°ùŸGh ≥```FÉKƒdG ¥É```aQEG .٣

.áKQƒdG ÒZ øe ¿Éc GPEG ¬àë∏°üe âÑãJ hCG Ö∏£dG Ωó≤e áØ°U âÑãJh

..Úª∏°ùŸG Ò¨d á«fƒfÉ≤dG Ωƒ°SôdG OGó°S .٤

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

ا�عالم بالوفاة وحصر الورثة

20
11

ة  
سخ

ن

25
π°ù∏°ùàdG ºbQ



ضوابط قبول الشهادة :
 ÜÉÑ°SC’ ôNB’ ¢```üî°T IOÉ¡°T É¡«a π```Ñ≤J ’ »àdG ä’Éë∏d §HGƒ°V ™```°Vh ¿ƒ```fÉ≤dG

 »g á°üàîŸG áªµëŸGh Égƒëfh IhGó```©dGh áë∏°üŸG : ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y É¡æe á```æ«©e

 ∫GƒMC’G äGOÉ```¡°TEG ‘h , §HGƒ°†dG ∂```∏J ≥ah ¬dÉM πc ô```jó≤J ‘ ¿CÉ```°ûdG Ö```MÉ°U

 hCG ´ôØ∏d π°UC’G IOÉ```¡°T πÑ≤J ’ ¬fCG IÉYGôe Ö```éj GOƒ¡°T Ö∏£àJ »```àdG á```«°üî°ûdG

. º¡°†©Ñd êGhRC’Gh π°UCÓd ´ôØdG

حقوق الشاهد  :
 ihÉYódG π°üa ‘ º¡°ùJ »```àdG ™FÉbƒdG äÉÑKEG ‘ AÉ°†≤dG Ú©j ¢```üî°T ó```gÉ°ûdG  .١

 ógÉ°ûc ¬eÉ≤Ã ≥```«∏J á∏eÉ©e πeÉ©j ¿CG Ö```éj ≥∏£æŸG Gò```g øeh ádGó©dG ≥```«≤–h

. ∫ó©dG

.  ¬◊É°üÃ hCG »°ù◊G QGô°VE’G AGƒ°S  ógÉ°ûdÉH QGô°VE’G Rƒéj ’  .٢

. Úª¡àŸG øcÉeCG øY Ió«©Hh Oƒ¡°û∏d áÑ°SÉæe ¢Sƒ∏L øcÉeCG ÒaƒJ Öéj   .٣

. IOÉ¡°û∏d ¬àjOCÉJh AÉ°†≤∏d √Qƒ°†M óæY ¬d ájÉª◊G ÚeCÉJ Öéj   .٤

 É¡à°VÉb óMCG Üó```f áªµëª∏d RÉL Qƒ°†◊G ø```e ¬©æÁ Qò```Y ó```gÉ°û∏d ¿Éc GPEG    .٥

 ÚÑFÉ¨dG Ωƒ°üÿG QÉ```£NEGh ¬dGƒbCG ´Éª°S ¿Éµ```eh ïjQÉJ ójó– ó©H ¬dGƒbCG ´É```ª°ùd

. ∂dòH

 Rƒéj Qƒ°†◊G ¬«∏Y ≥°ûjh ÊÉµŸG ¢```UÉ°üàN’G êQÉN ógÉ°ûdG áeÉbEG â```fÉc GPEG .٦

 ‘ ¢UÉ°üàN’G á```¡L áªµëŸG áHÉfEG iƒ```YódG ±GôWCG hCG á```ªµëŸG Ö∏W ≈∏Y AÉ```æH

. á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G ≥ah É¡à«ÑãJh ógÉ°ûdG ∫GƒbCG ´Éªà°S’G

 ¬«∏Y ™«bƒàdGh ¬JAGô≤H ¬d ìÉª°ùdGh  ó```gÉ°ûdG ≈∏Y IOÉ¡°ûdG ô°† IhÓJ Ö```éj  .٧

 ¬ÑÑ°Sh ∂dP ôcP ™```«bƒàdG øY ™æàeG GPEGh , ¬```ë«ë°üJ Ωhõd iôj Ée í```«ë°üJ ó```©H

. ô°†ëŸG ‘

التعريف :  
 áªµëŸG √òîàJ AGôLE’G Gò```gh  ,áæ«©e á©bGh »Øf hCG äÉÑKE’  ¢üî°T ¬dƒ≤j É```e »```g

 Ö∏W ≈∏Y AÉ```æH hCG ¿ƒfÉ≤dG É```¡ª¶æj »àdG ä’É◊G ‘ É```¡°ùØf AÉ≤∏J ø```e á```°üàîŸG

 øŸ Rƒéjh ,äGOÉ¡°TE’G hCG ihÉ```YódÉH ábÓY äGP  ™```FÉbh »Øf hCG äÉÑKE’ ±Gô```WC’G

 √òg ´Éª°S áªµëŸG øe Ö∏£j ¿CG Oƒ¡°ûdG IOÉ```¡°ûH OÉ¡°ûà°S’G á°Uôa äGƒa ≈```°ûîj

 øe IOÉØà°SÓd á∏é©à°ùŸG QƒeC’G »°VÉ≤d Ωó≤j  πé©à°ùe Ö∏W ∫Ó```N øe IOÉ¡°ûdG

. á«Yƒ°Vƒe iƒYO ‘ É≤M’ äÉÑKE’G Gòg

واجبات على الشاهد  :
 É¡ª∏©j »àdG ≥FÉ≤◊G ôcPh ¥ó°üdG ó```gÉ°ûdG ≈∏Y Öéj Gòd áePh ¬fÉeCG IOÉ```¡°ûdG.١

 ájCG ‘ Gó°üb ≈£YCG øe πch ájhôNC’Gh ájƒ«fódG ¬JOÉ¡°T ÖbGƒY ™«ªL πªëàj ƒgh

 ™e äGAGôLE’G ∂∏J ‘ ájôgƒL ádCÉ°ùe ájCG ‘ ôKDƒJ áHPÉc IOÉ¡°T á«FÉ°†b äGAGôLEG

 ≥∏£j ájÉæL ÖµJQG ¬fCG Èà©j ,É¡àë°üH ó≤à©j ’ hCG á```HPÉc IOÉ¡°ûdG ∂∏J ¿CÉH ¬```ª∏Y

. ¢ùÑ◊G É¡àHƒ≤Yh QhõdG IOÉ¡°T ájÉæL º°SG É¡«∏Y

 º°üÿG á∏Ä°SCG ≈∏Y k’hCG ógÉ°ûdG Ö«éjh áªµëŸG øe ógÉ°ûdG ¤EG á∏Ä°SC’G ¬LƒJ  .٢

 GPEGh ,¬dGDƒ°S ó«©j ¿CG √ó```¡°ûà°SG øŸh ôNB’G º°üÿG á∏Ä°SCG ø```Y ºK ó¡°ûà°SG …ò```dG

 ¿PEÉH ’EG IójóL á```∏Ä°SCG AGóHEG ¬d Rƒéj Óa ógÉ°ûdG ÜGƒ```éà°SG øe º°üÿG ≈```¡àfG

. áªµëŸG

 äQôb IOóëŸG á°ù∏÷G ‘ Qƒ°†◊ÉH ¬Ø∏µj ⁄ hCG √ógÉ°T º°üÿG ô```°†ëj ⁄ GPEG .٣

 §≤°S π©Øj ⁄ GPEÉa iôNCG á°ù∏÷ Qƒ```°†◊ÉH ¬Ø«∏µàH hCG √QÉ°†MEÉH ¬eGõdEG á```ªµëŸG

. ÒNCÉàdG Gòg ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ¬ÑJôj AGõL …CÉH Gòg πîj ’h ¬H OÉ¡°ûà°S’G ‘ ≥◊G

 ∫GƒMC’G Ö°ùM ºàj áªµëŸG hCG º°üÿG IƒYód áHÉLEG Qƒ°†◊G ógÉ°ûdG ¢†aQ GPEG.٤

 áYÉ°S øjô°ûYh ™HQCÉH ¬YÉª°ùd Ú©ŸG ï```jQÉàdG πÑb IOÉ¡°ûdG AGOC’ Qƒ°†◊ÉH ¬```Ø«∏µJ

 áªµëŸG ôeCG ≈∏Y AÉæH ∫Éé©à°S’G ∫GƒMCG ‘ Rƒéjh ,áaÉ°ùŸG ó«YGƒe GóY πbC’G ≈∏Y

. ¢üàîŸG º°ù≤dG á£°SGƒH á«fhÎµd’G ¥ô£dÉH Qƒ°†◊G ógÉ°ûdG ∞«∏µJ

 áªµëŸG ¬«∏Y â```ªµM ô°†ëj ⁄h kÉë«ë°U kÉ```Ø«∏µJ Qƒ°†◊ÉH ó```gÉ°ûdG ∞```∏c GPEG .٥

 ‘h ,ø©£∏d kÓHÉb ¿ƒ```µj ’h á°ù∏÷G ô°† ‘ ºµ◊G âÑãjh á```«fƒfÉ≤dG á```eGô¨dÉH

 ‘ ÉeCG .ógÉ°ûdG QÉ°†MEÉH kGôeCG áªµëŸG Qó°üJ ¿CG Rƒéj ójó°ûdG ∫Éé©à°S’G ∫Gƒ```MCG

 ¿Éc GPEG Qƒ°†◊ÉH ó```gÉ°ûdG ∞«∏µJ IOÉYEÉH ôeDƒ«a ójó°ûdG ∫É```é©à°S’G ∫GƒMCG Ò```Z

 áeGô¨H ¬«∏Y ºµM ∞∏îJ GPEÉa ∞«∏µàdG ∂dP äÉahô°üe ¬«∏Y ¿ƒµJh ≈°†à≤e ∂dòd

√QÉ°†MEÉH ôeCG QGó°UEG áªµëª∏d Rƒéjh ø©£∏d kÓHÉb ºµ◊G ¿ƒµj ’h

. k’ƒÑ≤e kGQòY ióHCGh ô°†M GPEG áeGô¨dG øe ógÉ°ûdG ádÉbEG áªµëª∏d Rƒéj .٦

.á≤«≤◊G ∞°ûc ‘ Ió«Øe ÉgGôJ ógÉ°û∏d á∏Ä°SCG ájCG ¬«LƒJ  áªµëª∏d.٧

 áªµëŸG ¿PEÉH ’EG áHƒàµe äGô```còÃ áfÉ©à°S’G Rƒéj ’h kÉgÉØ°T IOÉ```¡°ûdG iODƒ```J .٨

 .á°üàîŸG

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ
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  الوكاالت : 
. É¡æe IQƒ°U ™e áØ°üdG ≈∏Y ádGódG äGóæà°ùŸG Ëó≤J 

  الوكاالت التجارية : 
. É¡æe IQƒ°Uh AÉcô°ûdG AÉª°SCÉH ∞°ûch á«∏°UC’G á°üNôdG Ëó≤J 

. É¡æe IQƒ°Uh äóLh ¿EG á«∏°UC’G ¬≤MÓeh ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y Ëó≤J 

  وكاالت الورثة : 
. ¬æe IQƒ°Uh »∏°UC’G »Yô°ûdG ΩÓYE’G Ëó≤J 

. (á°üàîŸG á¡÷G á≤aGƒeh º¡JGRGƒL Qƒ°U Ëó≤J) ô°üb äóLh ¿EG 

.¬æe IQƒ°Uh ( ájÉ°UƒdG ™aQh ó°TôdG äÉÑKEG Ëó≤J ) ó°TôdG ø°S ô°UÉ≤dG ≠∏H ¿EG 

  ا�قرارات : 
. É¡æe IQƒ°U ™e áØ°üdG ≈∏Y ádGódG äGóæà°ùŸG Ëó≤J 

  تصديق محاضر اجتماعات الشركات : 
. á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°†ëŸG áYÉÑW 

. É¡æe IQƒ°Uh AÉcô°ûdG AÉª°SCÉH ∞°ûch ácô°ûdG ó≤Y ™e á°üNôdG Ëó≤J 

  عقود زواج الكنائس المعتمدة في إمارة دبي : 
. êGhõdG IOÉ¡°T øe Úà«∏°UCG Úàî°ùf Ëó≤J 

. áLhõdGh êhõdG RGƒL IQƒ°U 

. kÉfƒfÉb ábó°üe á«Hô©dG á¨∏dÉH á≤«KƒdG áªLôJ 

  التصديق على وصية لغير المسلمين : 
  ∫ÉMh É¡H ≈°Uƒª∏d »°UƒŸG á«µ∏Ÿ áàÑãŸG á«∏°UC’G äGóæà°ùŸG Ëó≤J 

   áªLÎdG øe óH Óa ádhódG êQÉN øe IQOÉ°U äGóæà°ùŸG  ¿ƒc

 التعريف :
 á«éM äGQôëŸG ÜÉ°ùcE’ ∂dPh ∫ó```©dG ÖJÉµdG IQGOEG ∫ÓN øe Ωó≤J äÉeóN »```g

 ïjQÉJ äÉÑKEGh äÉ```©«bƒàdG ≈```∏Y ≥jó°üàdÉH ∫ó```©dG ÖJÉµdG ¢```üàîj å«M  á```«fƒfÉb

 á∏eÉ©e ájCG AGôLEÉHh ¿ƒfÉ≤dG Gòg ‘ ¬«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ƒëædG ≈∏Y á«aô©dG äGQô```ëŸG

 .É¡FGôLEÉH ¿ƒfÉ≤dG √ôeCÉj iôNCG

 á«ªæàdG IôFGO ‘ »gh ´hôa 3 ¬```̀dh »HO ºcÉ ≈æÑÃ ∫ó©dG ÖJÉµdG IQGOE’ ¢```̀ù«FôdG õ```̀côŸG

.…QÉéàdG QGƒ£dG õcôe ≈æÑe h AÉ°TÈdG ‘ …QhôŸG §Ñ°†dG IQGOEG ≈æÑÃh ájOÉ°üàb’G

 الخدمات الرئيسة :
 äGQôëŸGh Oƒ≤©dG ‘ äÉ©«bƒàdG ≈∏Y ≥jó°üàdG .١

 á«aô©dG äGQôëŸG ‘ ïjQÉàdG äÉÑKEG .٢

 ≥ah ∂dPh , »```HO ‘ Ióªà©ŸG ¢ùFÉæµdG ø```Y IQOÉ°üdG êGhõdG ≥```FÉKh ≥```jó°üJ .٣ 

.¬JÓjó©Jh Ω 1991 áæ°ùd 22 ºbQ ∫ó©dG ÖJÉµdG ¿ƒfÉb ‘ IOó §HGƒ°V

 المتطلبات العامة لجميع التصديقات  :
. á«Hô©dG á¨∏dÉH ≥FÉKƒdGh äGQôëŸGh Oƒ≤©dG áYÉÑW  

. º¡FÓch hCG ¿CÉ°ûdG …hP Qƒ°†M  

 . É¡æe IQƒ°Uh á«∏°UCG á«°üî°T äÉÑKEG Ëó≤J  

 متطلبات إضافية للتصديقات التالية  :
.äÉcô°ûdG ¢ù«°SCÉJ Oƒ≤Y »g : العقود 

. •É°ûæ∏d áª¶æŸG á¡÷G øe á«FóÑŸG á≤aGƒŸG 

 عقود البيع  : 
. …QÉéàdG •É°ûædG ™«H ≈∏Y á«FóÑŸG á≤aGƒŸG 

. É¡æe IQƒ°Uh äÉcô°ûdG AÉª°SCÉH ∞°ûch á«∏°UC’G á°üNôdG Ëó≤J 

. É¡æe IQƒ°Uh äóLh ¿EG á«∏°UC’G ¬≤MÓeh ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y Ëó≤J 

. á«LQÉÿGh ∫ó©dG IQGRh øe ábó°üŸG á«fƒfÉ≤dG

  إثبات تاريخ  في محرر أو عقد : 
. á«Hô©dG á¨∏dÉH ïjQÉJ äÉÑKEG Ö∏W Ëó≤J 

. ÌcCG hCG áî°ùf ¤EG áaÉ°VE’ÉH QôëŸG øe á«∏°UC’G áî°ùædG ¥ÉaQEG 

  التصديق على الترجمة  : 
. ºLÎŸG  Qƒ°†M 

. É```¡æe IQƒ```°Uh ∫ó```©dG IQGRh ø```e IQOÉ```°üdG ¢```ü«NÎdG á```bÉ£H RGô```HEG 

. ádhódÉH á«LQÉÿG IQGRh øe kÉbó°üe »ÑæLC’G QôëŸG π°UCG ™e á«Hô©dG áªLÎdG 

 ا�نذارات العدلية : 
 QGòfE’G πãe á¡L hCG ±ô£d É«ª°SQ ¥ó°üe QGòfEG ¬«LƒJ ‘ ¢üî°T …CG áÑZQ ∫ÉM  

 .. Égƒëfh á≤ëà°ùe ∫GƒeCG º«∏°ùJ hCG ácGô°ûdG ó≤Y AÉ¡fEG hCG øµ°ùe  AÓNEÉH

. á«Hô©dG á¨∏dÉH QGòfE’G áYÉÑW 

.¬«dEG ô¶æŸG ¿GƒæY ójó–  

 .¬∏«ch hCG kÉ«°üî°T QGòfE’G ÖdÉW Qƒ°†M 

∫ó©dG ÖJÉµdG iód É≤HÉ°S ¥ó°üŸG ≥FÉKƒ∏d ∂dPh :π°UC’G ≥ÑW IQƒ°U Ö∏W 

.±GôWC’G óMCG øe ™bƒe π°UC’G ≥ÑW IQƒ°U Ö∏W  Ëó≤J 

. π°UC’G ≥ÑW IQƒ°U ΩÓà°S ’ ¬∏«ch hCG ±ô£dG Qƒ°†M 

 مالحظات عامة :
 ájõ«∏‚E’Gh á«Hô©dG hCG á«Hô©dG á¨∏dÉH äGQôëŸG ™«ªL áYÉÑW 

.≥jó°üàdG âbh á∏eÉ©ŸG ±GôWCG ™«ªL Qƒ°†M 

 ¬à«MÓ°Uh ô°VÉ◊G ¢üî°ûdG áØ°U âÑãJ »àdG á«∏°UC’G äGóæà°ùŸG Ëó≤J 

.≥jó°üàdG äÉZƒ°ùe øe Æƒ°ùªc ßØëàd É¡æY IQƒ°U Ëó≤Jh ™«bƒà∏d 

. äGQôëŸG ™«ªL ‘ ájƒ¡dG ábÉ£H hCG ôØ°ùdG RGƒL IQƒ°U Ëó≤J 

. πbC’G ≈∏Y Qô hCG ó≤Y πc øe ï°ùf çÓK áYÉÑW 

 ádhódG êQÉN øe IQOÉ°üdGh ≥jó°üà∏d äÉZƒ°ùªc áeó≤ŸG äGóæà°ùŸG ™```«ªL 

: »JB’G IÉYGôe Öéj

. á«Hô©dG á¨∏dÉH  ¿ƒµJ ¿CG 

 á«LQÉÿG IQGRh øe ÉgOÉªàYG ºàj (( ádhódG áLQÉN øe OQGƒdG )) äGó```̀æà°ùŸG 

 á¨∏dG ¤EG É¡àªLôJ º```̀K á«LQÉÿG IQGRh øe ÉgOÉªàYG Ö```̀éj á«ÑæLCG á¨∏H É¡fƒc ¬```̀dÉMh

. ∫ó©dG IQGRh iód áªLÎdG OÉªàYGh á«Hô©dG

 ≈∏Y Ú«eƒµ◊G ÚØXƒŸG ™```̀«bGƒJ ≥jó°üJ ∫ó©dG ÖJÉµdG ¢```̀UÉ°üàNG øe ¢```̀ù«d  

 áeƒµ◊G äÉ¡÷G  øe IQOÉ°üdG ¥GQhC’G øe ÉgÒZh äGOÉ¡°ûdGh äÉÑWÉîŸGh äGóæà°ùŸG

 ≈∏Y á«fhÎµd’G ºcÉëŸG á```̀HGƒH ∫ÓN øe Iôaƒàe ∫ó©dG ÖJÉµd á«fhÎµd’G äÉ```̀eóÿG

 π«é°ùJ áeóN øe IOÉØà°S’G AÓª©dG ™«ª÷ øµÁh (www.dc.gov.ae) ™bƒŸG

 ∫ƒÑ≤dG QÉ```̀£NEG ∫ƒ°Uh ó```̀©Hh  É«fhÎµdG  Ωƒ```̀°SôdG ™aOh äGó```̀æà°ùŸG ¥É```̀aQEGh äÉ```̀Ñ∏£dG

 óYƒŸG ‘ Qƒ°†◊Gh  É«fhÎµdG ∫ó©dG ÖJÉµdG ´ôah óYƒŸG ójó– π«ª©∏d øµÁ á∏eÉ©ª∏d

. ´ô°SCGh π¡°SCG IQƒ°üH ≥jó°üàdG ΩÉ“E’  á«∏°UC’G äGóæà°ùŸG ÉÑë£°üe

  الفروع وأوقات الخدمة  :
 ≈Ø°ûà°ùe πHÉ≤e  Ωƒàµe ∫BG ô°ùL ÖfÉéH »HOôH ‘ øFÉµdG »HO ºcÉ ≈æÑÃ  : »°ù«FôdG ´ôØdG 

. Gô¡X 1^30 ¤EG ÉMÉÑ°U 8^00 øe : áeóÿG äÉbhCG - +97143347777    : ∞JÉg ó°TGQ

  √ôjOôH ‘ øFÉµdG ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IôFGódG ≈æÑÃ : ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IôFGO ´ôa 

. Gô¡X 1^30 ¤EG ÉMÉÑ°U 8^00 øe : áeóÿG äÉbhCG -   +97142020150 ∞JÉg

 +97144020209   : ∞JÉ¡dG  QGƒ£dG á≤£æe ‘ øFÉµdG …QÉéàdG QGƒ£dG õcôe ≈æÑÃ  :QGƒ£dG ´ôa  

AÉ°ùe 8,00 ¤EG ô¡¶dG ó©H 4^00 øe -  Gô¡X 1,00 ¤EG ÉMÉÑ°U 8^00 øe   áeóÿG äÉbhCG -

 äÉbhCG  +97143111300 AÉ°T ÈdG ‘ …QhôŸG §Ñ°†dG IQGOEG ≈æÑÃ  : AÉ```̀°T ÈdG ´ô```̀a  

AÉ°ùe 8^00 ¤EG ô¡¶dG ó©H 4^00 øe-  Gô¡X 1,00 ¤EG ÉMÉÑ°U 8^00 øe  áeóÿG

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

توثيق المحررات
والعقود لدى الكاتب العدل 
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  الخطوات :
.(www.dc.gov.ae) ™bƒŸG ≈∏Y á«fhÎµd’G ºcÉëŸG áHGƒH ¤EG ∫ƒNódG  .١

. ∫ó©dG ÖJÉµdG áeóN QÉ«àNG ºK áeÉ©dG á«fhÎµd’G äÉeóÿG π≤M QÉ«àNG .٢

 êPÉªædG øe IOÉØà°S’G øµÁh IôaƒàŸG äÉ```Ø«æ°üàdG Ö°ùM á∏eÉ©ŸG ´ƒf QÉ```«àNG  .٣

. IôaƒàŸG ájQÉ«àN’G

. kÉ«fhÎµdEG Ωƒ°SôdG ™aOh äGóæà°ùŸG ¥ÉaQEGh á∏eÉ©ŸG äÉfÉ«H π«é°ùJ  .٤

∫ó©dG ÖJÉµdG IQGOEG πÑb øe É«fhÎµdEG á∏eÉ©ŸG á©LGôe ºàj  .٥

. Ö∏£dG AÉØ«à°SG ∫ÉM »FóÑŸG ∫ƒÑ≤dÉH ±ô£dG QÉ£NEG .٦

 ÖJÉµdG ´ôah óYƒŸG ójó– π«ª©∏d øµÁ á```∏eÉ©ª∏d ∫ƒÑ≤dG QÉ£NEG ∫ƒ°Uh ó```©Hh  .٧

. kÉ«fhÎµdG ∫ó©dG

 ΩÉ“E’ á«°üî°ûdG äÉ```ÑKGh á«∏°UC’G äGóæà°ùŸG kÉ```Ñë£°üe óYƒŸG ‘ Qƒ```°†◊G  .٨

. ábó°üe á∏eÉ©ŸG ΩÓà°SGh  ´ô°SCGh π¡°SCG IQƒ°üH ≥jó°üàdG

 الخدمات االلكترونية للكاتب العدل :
 ÖcGƒàd Ú∏eÉ©àª∏d É¡eó≤J »àdG äÉeóÿG π«¡°ùJ ¤EG »HO ºcÉ »©°S ∫ÓN ø```e

 øY ΩGôµdG É¡FÓª©d ø∏©J ¿CG Égô°ùj ,Ò°ù«àdGh π```«¡°ùàdG øe ójõe ƒëf äÉ```©∏£àdG

 ∫ó©dG ÖJÉµdG π```àëj É¡dÓN øe »```àdGh á«fhÎµd’G ∫ó©dG Ö```JÉµdG äÉeóN ìô```W

 »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Yh áMhô£ŸG É¡JÉeóÿ π```eÉ°ûdG ÊhÎµd’G ∫ƒëàdG ‘ IOÉ```jôdG

 ójó–h ≥Ñ°ùŸG ≥«bóàdG ó©H äÉeóÿG ÒaƒJ ºàj å«M ,AÓª©dG äÉ©∏£J ÖcGƒj ÉÃ

 . »FÉ¡ædG ≥jó°üàdGh OÉªàY’G ¬∏Môe πÑb ∫ó©dG ÖJÉµdG ΩÉeCG Qƒ°†ë∏d óYƒe

.. ™ªàéŸG äÉÄa ™«ªL äÉLÉ«àMG »Ñ∏Jh ¬Yƒæàe É¡fCÉH á«fhÎµd’G ÉæJÉeóN õ«ªàJ

  أبرز ما يميز خدماتنا :
 .∫ó©dG ÖJÉµdG äÓeÉ©Ÿ á«fhÎµdG êPÉ‰ ôaƒJ   

 . ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG á∏«W áYÉ°S (24) á«fhÎµd’G äÉÑ∏£dG πÑ≤à°ùf   

 . ∂à∏eÉ©Ÿ ≥Ñ°ùŸG ≥«bóàdGh á©LGôŸG   

 .≥FÉbO ‘ ∂à∏eÉ©e RÉ‚EG   

 .¿ÉeõdGh ¿ÉµŸG QÉ«àNG ∂æµÁ   

 .øeB’G ÊhÎµd’G ™aódG    

. á«fhÎµd’G äÉeóÿG Ëó≤àd á°UÉN ÖJÉµeôaƒàJ   

 »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G ∫ó©dG ÖJÉµdG äÉeóN ≈∏Y ´ÓWE’G øµÁ

 ΩGóîà°SG ≈Lôj  äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh  www.dc.gov.ae
+9714 334 7777 : ∫É°üJ’G hCG info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdG

الخدمات االلكترونية للكاتب العدل
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 ∂dPh ,»HO IQÉ```eE’ »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G QGô```≤à°S’G ºYO ¤EG õcôŸG ±ó```¡jh

:≥jôW øY

 .á∏jóÑdG ¥ô£dG π«©Øàd ô°ù«e πjóH »FÉ°†b QÉ°ùe ÒaƒJ.1

.áØ∏µJ πbCÉHh »°VÉ≤à∏d ádÉME’G πÑb á∏jóÑdG ¥ô£dÉH äÉYGõædG ájƒ°ùJ Ò°ù«J.2

.…QƒØdG …ò«ØæàdG óæ°ùdG Iƒ≤H É¡∏©Lh äÉjƒ°ùàdG ≥«Kƒàd á©jô°S á«dBG ÒaƒJ.3

 …OÉ```°üàb’G QGô```≤à°S’G º```«YóJ ‘  á```«FÉ°†≤dG á```°ù°SDƒŸG äÉ```ªgÉ°ùe ô```jƒ£J.4

  .IQÉeE’G ‘ »YÉªàL’Gh

 

اختصاصات مركز التسوية الودية للمنازعات:

:á«dÉàdG äÉYRÉæŸG ‘ ô¶ædÉH »HO ºcÉ ¢ù«FQ QGôb ≈∏Y kAÉæH õcôŸG ¢üàîj

.™FÉ°ûdG ∫ÉŸG áª°ùb äÉYRÉæe.1

ºgQO ∞dCG øjô°ûY É¡«a øjódG π°UCG áª«b RhÉéàJ ’ »àdG äÉYRÉæŸG.2

.õcôŸG ΩÉeCG Égô¶f ≈∏Y É¡«a ±GôWC’G áaÉc ≥Øàj »àdG äÉYRÉæŸG.3

 :∂dP øe ≈æãà°ùjh

.á«àbƒdGh á∏é©à°ùŸG …hÉYódGh ôeGhC’G.1

 ájƒ```°ùJ ΩÉ¡e ¬H •Éæàd äÉYRÉæª∏d ájOƒdG ájƒ```°ùàdG õcôe »HO º```cÉ âKóëà```°SG

 ´GõædG ±Gô```WCG ™e π```°UGƒàdG ÈY ∂dPh ,»```°VÉ≤à∏d ádÉME’G πÑb É```jOh äÉ```YGõædG

 ádGó©dG CGóÑe ≥≤ëj É```Ã á«fƒfÉb º¶fh íFGƒd ≈∏Y áªFÉb ájƒ```°ùJ OÉéjEG ‘ å```ëÑdGh

 OóY á£```°SGƒH äÉYRÉæŸG ô¶f ºàjh .»```°VGÎdÉH º¡bƒ≤M ±Gô```WC’G πµd øª```°†jh

 iƒYódG ó«≤J ’h .¢üàîŸG »°VÉ≤dG ±Gô```°TEG â– IÈÿG πgCG øe Úë∏```°üŸG øe

 É¡```°VôY ó©H ’EG õcôŸG ¢UÉ```°üàNG øª```°V πNóJ »àdG …hÉYódG øe ºcÉëŸG ió```d

 OóŸG ∞bƒJh .á```°üàîŸG áªµëŸG ¤EG ´GõædG ádÉMEÉH ¬æe QGôb Qhó```°Uh ,õcôŸG ≈∏Y

 ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ```°üæŸG ΩOÉ≤àdG Oóe ∂dòch ,iƒYódG ´Éª```°S Ωó©d IQô≤ŸG á```«fƒfÉ≤dG

 iƒYódG ádÉMEG ï```jQÉJ ≈àMh õcôŸG ΩÉ```eCG ´GõædG ó«b ïjQÉJ ø```e ájQÉ```°ùdG ÚfGƒ≤dG

 ∫ÓN …Oh πµ°ûH ´GõædG πM ≈∏Y õcôŸG πª©jh .á°üàîŸG áªµëŸG iód É¡∏«é```°ùJh

 Úë∏°üŸG ΩÉeCG ±GôWC’G Qƒ```°†M ïjQÉJ øe ÌcC’G ≈∏Y óMGh ô¡°T ÉgÉ```°übCG Ióe

 ” GPEÉa .¢üàîŸG »```°VÉ≤dG øe QGô≤H Ì```cCG hCG á∏KÉ‡ IóŸ á```∏¡ŸG √òg óe Rƒ```éjh

 É¡«∏Y ™bƒj í∏°U á«bÉØJG ÖLƒÃ ∂dP äÉÑKEG ºàj ¬fEÉa ,´GõædG ±GôWCG ÚH í∏```°üdG

 √ò¡d ¿ƒµjh º```°SôdG ∞```°üf OQ ºàjh ,¢üàîŸG »```°VÉ≤dG Égóªà©jh ´GõædG ±GôWCG

 ´GõædG ádÉMEG ºàj kÉjOh ´GõædG ájƒ°ùJ Qò©J ∫ÉM ‘h .…ò«ØæàdG óæ```°ùdG Iƒb á«bÉØJ’G

.á°üàîŸG áªµëª∏d

.É¡«a ÉaôW áeƒµ◊G ¿ƒµJ »àdG …hÉYódG.2

.ºcÉëŸG ¢UÉ°üàNG øY êôîJ »àdG …hÉYódG.3

.¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉµMCÉH πª©dG πÑb ºcÉëŸG iód Égó«b ” »àdG …hÉYódG.4

.á«dÉª©dG äÉYRÉæŸG.5

.á«°üî°ûdG ∫GƒMC’ÉH á≤∏©àŸG äÉYRÉæŸG.6

متطلبات قيد النزاع:

 √ó```°V ´RÉæàŸGh ´RÉæàŸG º```°SG πª```°ûJ áHƒàµe Úàî```°ùf øe ´Gõf áØ«ë```°U Ëó≤J.1

.äÉÑ∏£dGh ™FÉbƒdGh í«ë°üdG Éª¡fGƒæYh ÊhÎµdE’G ÉªgójôHh

.(Ωƒ°üÿG) ºgó°V ´RÉæàŸG Oó©J ∫ÉM ´GõædG áØ«ë°U øe á«aÉ°VEG ï°ùf ¥ÉaQEG.2

 øe OóYh õcôª∏d ¤hCG áî°ùf øe ¿ƒµàJ å«ëH ´RÉæà∏d IójDƒŸG äGóæà```°ùŸG ¥ÉaQEG.3

 ¿CG Öé«a á«ÑæLC’G á¨∏dÉH äGóæà°ùŸG âfÉc GPEGh ºgó°V ´RÉæàŸG OóY …hÉ°ùj ï°ùædG

.∂dP õcôŸG Ö∏W GPEG á«fƒfÉ≤dG É¡àªLôJ ™e Ωó≤J

 hCG º«≤dG hCG »```°UƒdG hCG ‹ƒdÉc kÉfƒfÉb ¬æY Üƒ```æj øe hCG ¬∏«ch hCG ´RÉ```æàŸG Qƒ```°†M.4

.ácô°ûdG øY ôjóŸG hCG á°ù°SDƒŸG øY á°ù°SDƒŸG ÖMÉ°U

.ÊƒfÉ≤dG π«ãªàdG ≈∏Y ádGódG äGóæà°ùŸG hCG ábó°üŸG ádÉcƒdG ¥ÉaQEG.5

الخطوات:

.õcôŸÉH á©HÉàŸGh ó«≤dG º°ùb ¤EG É¡JÉ≤aôeh ´GõædG áØ«ë°U Ëó≤J.1

.kÉfƒfÉb º°SôdG øe IÉØ©ŸG äÉÑ∏£dGh äÉYGõædG õcôŸG »YGôjh á«fƒfÉ≤dG Ωƒ°SôdG AÉØ«à°SG.2

.´RÉæàŸG É¡H ø∏©j ô¶æ∏d á°ù∏L ójó–h π«é°ùàdG ºàj.3

 É¡«a ÉÃ ∫É°üJ’G ¥ôW áaÉµH É¡«a ô¶æ∏d IOóëŸG á```°ù∏÷ÉH √ó```°V ´RÉæàŸG ø∏©j.4

.¿ÓYE’G

 ¤EG ádÉME’ÉH QGôb hCG í∏```°üdÉH QGôb Qhó```°üH »¡àæj ¿CG ¤EG ´GõædG ‘ ô¶ædG ºàj.5

.´Gõf πc ±hôX Ö°ùëHh á°üàîŸG áªµëŸG

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ
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  سعر البرنامج :

(I pad)سعر البرنامج لجهاز آي باد  
  . 2009 - 1988 áæ°S øe äGó∏éª∏d Q’hO299^99  

. áãjó◊G äGQGó°UEÓd Q’hO 29^99  

(I phone) ي فون�سعر البرنامج لجهاز ا  
. 2009 - 1988 áæ°S øe äGó∏éª∏d  Q’hO 199^99  

. áãjó◊G äGQGó°UEÓd Q’hO  19^99  

  برنامج مبادئ  :
 ôéàe ™bƒe ÈY Ωó≤j »HóH õ««ªàdG áªµ ÇOÉÑe ¢VGô©à```°S’ ÊhÎµdEG èeÉfôH

. ÊhÎµd’G πHG

   مضمون البرنامج :
 á«dÉª©dGh ájQÉéàdGh á«fóŸGh á«FGõ÷G OGƒŸG ‘ á«fƒfÉ≤dG ÇOÉÑŸG h ΩÉµMC’G øª°†àj

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód »HO ‘ õ««ªàdG áªµ øY IQOÉ°üdG á«°üî°ûdG ∫GƒMC’Gh

. 1988 áæ°S øe GAóH IóëàŸG

  كيفية الحصول على البرنامج :
 Iõ¡LCG ≈```∏Y (apple store) π```HBG ôéàe ™```bƒe øe èeÉfÈdG π```jõæJ ø```µÁ

 á©jô```°S áeó≤àe åëH á«dBGh ¢üFÉ```°üN èeÉfÈdG øª```°†àjh ,OÉH …B’Gh ¿ƒ```a …B’G

.áHÉéà°S’G

  ميزات البرنامج :
. kÓ«°üØJ ºµ◊G ¢üfh ÉgõLƒeh IóYÉ≤dG ≈∏Y ´ÓW’G èeÉfÈdG í«àj  

.ΩÉµMC’Gh  ÇOÉÑŸG ≈∏Y ´ÓW’Gh ¢Sô¡ØdG á£°SGƒH íØ°üàdG á«fÉµeEG   

.´ƒædGh áæ°ùdGh ø©£dG ºbQ á£°SGƒH åëÑdG á«fÉµeEG  

.á«fƒfÉ≤dG IOÉŸG ºbQ hCG á∏ª÷G hCG áª∏µdG á£°SGƒH åëÑdG á«fÉµeEG  

âfÎfE’G ≈∏Y »HO ºcÉ ™bƒe ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G äÉÑ∏£dG äÉeóN øe IOÉØà°S’G øµÁ

info@dc.gov.ae  ÊhÎµd’G ójÈdGh  www.dc.gov.ae
 +9714 334 7777 : ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

سعر البرنامج :

تحميل مبادئ 
محكمة التمييز

 على اجهزة أبل (أي فون و أي باد)
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100 سؤال وجواب
 في اجراءات التقاضي



1- ف�ي حال صدور الحكم في دعوى عمالية كم من المدة 
يتطلب حتى ينفذ الحكم؟

  ا�صبوع من تاريخ �صدور احلكم.

2- امرأة تريد عمل وكالة لزوجها؟
   يجب عليها اأن تذهب مراجعة ق�ص����م خدمات الأحوال ال�صخ�ص����ية  بح�ص����ور 

وليها ال�صرعية لعمل الوكالة م�صطحبة جواز ال�صفر)بطاقة الهوية للمواطنني( 

، اأو اإح�صار وكالة زواج م�صدقة من وليها ال�صرعية حال كونه خارج البالد .  

3- مصرية تريد إصدار شهادة إثبات غيبة؟
  عليها طباعة الطلب ورفع دعوى يف ق�صم الت�صجيل  دعوى اأحوال مال ت�صمى  

اإثبات غيبة .

4- مطلوب صورة طبق األصل من الجواز لخارج الدولة؟
  ه����ذا لي�ص من اخت�ص����ا�ص املحكمة ، عليه اأن ي�ص����دق ال�ص����ورة من الهجرة 

واجلن�صية وخارجية الدولة.

5- بخصوص إلغاء توكيل، هل يتوجب إبالغ الموكل  أم ال؟؟
امل�صتندات املطلوبة:  

  �صوره من الوكالة اإذا وجد .                   

  بطاقة الهوية بالن�صبة للمواطنني.

  كاتب العدل فرع الدائرة القت�صادية:�ص����وف يوقع �صاحب الوكالة على تعهد 

اأن يعلن املوكل .

  كاتب العدل فرع الطوار : �صوف يتم اإعالن  املوكل عن طريق حم�صر .

6- ه�ل هن�اك رس�وم عن�د انتق�ال كات�ب الع�دل لمكان 
اإلقامة إلنهاء المعاملة؟ وهل تتضمن كبار الشخصيات؟

  خدمة النتقال تكون بر�صوم رمزية وقدرها 100 درهم وهي حلالت املر�صى 

يف امل�صت�صفيات والعجزة يف املنازل بعد اإح�صار التقرير الطبي واملراأة املعتدة، 

اأما احلالت الأخرى فهي مقت�ص����رة على اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ يف اإمارة دبي 

وال����وزراء ومدراء الدوائر احلكومي����ة يف الإمارة بالإ�ص����افة اإىل اأعيان الإمارة 

املعروفني لدينا وتكون بنف�ص الر�ص����وم ال�ص����ابقة ، علمًا باأن مكان الخت�صا�ص 

هو حدود اإمارة دبي فقط .

7- ه�ل تص�در ش�هادة عدم عم�ل للذين ال يحمل�ون أوراق 
ثبوتيه )البدون( من كاتب العدل ؟

  نع����م ميكن الت�ص����ديق عل����ى اإقرار بعدم العم����ل ملن ل يحمل����ون اأوراق ثبوتية 

�صريطة حتديد اجلهة الطالبة لهذا الإقرار.

8- ه�ل القنصلية التونس�ية في اإلمارات تس�تطيع قبول 
وكال�ة من مواطن تونس�ي لفت�ح قضي�ة والمراجعة في  
المحاكم في نفس الموضوع وهل المحاكم توافق على 

ذلك؟ 
  نعم املحاكم توافق على اأن تكون القن�صلية وكيل يف ق�صية.

9- بخصوص إق�رار عدم ممانعة من الوال�د البنه أن يحمل  
جنسية اإلمارات ، هل يتم في كاتب العدل ؟؟

  هذا النوع من الإقرار يكون من اخت�صا�ص اإدارة الأحوال ال�صخ�صية اأما اإذا 

كانت الأم غري مواطنة فيكون الخت�صا�ص للكاتب العدل.

10- يرجى تحديد الخدم�ات التي  يقدمها كاتب العدل  في 
الفرع الرئيسي و الخدمات التي  تقدم من األفرع )البرشاء 

و الطوار و الدائرة االقتصادية( ؟
  خدمات املركز الرئي�صي هي : خدمة ت�صديق الإنذارات العدلية للمحامني ، خدمة 

ت�صديق الوكالة يف الق�صايا للمحامني اإذا كانت الق�صية موعد جل�صتها منظورة يف 

نف�ص اليوم ، خدمة ت�صديق التنازلت عن الق�صايا والبالغات املنظورة يف النيابة 

العامة اأو املحاكم اأو مراكز ال�ص���رطة ، خدمة النتقال مل�صت�ص���فى را�ص���د واملناطق 

القريب���ة جدا ، خدمات الفروع الأخرى هي : جميع اأنواع اخلدمات املذكورة اأعاله 

بالإ�صافة اإىل جميع اأنواع الت�صديقات الأخرى واملعتمدة لدى الكاتب العدل .



الدي�ون  لتس�جيل  مديوني�ة  إق�رار  عم�ل  ممك�ن  ه�ل   -11
المستحقة على األشخاص؟ وهل ممكن عمل إنذار عدلي 
إذا ل�م يلتزم الط�رف األخر بدف�ع المبل�غ المنصوص عليه 

في إقرار مديونية؟
  نعم.

12- ه�ل ممك�ن فت�ح دع�وى جزائي�ة في ح�ال وج�ود إقرار 
مديونية؟

  ل غري ممكن فتح دعوى جزائية)ممكن رفع دعوى مدنية(.

13- عميل يسأل كم قيمة المطالبة في الدعاوي المدنية 
والتجارية ورسومها؟

  اإذا كانت قيمة املطالبة اقل من) مئة األف درهم( وغري �ص����املة وغري �صاملة 

لطلب غري مقدر القيمة الدعوى )جزئية(

  اإذا كانت املطالبة اأكرث من مئة األف درهم اأو �صاملة لطلب غري مقدر القيمة 

تعترب الدعوى )كلية( وبالن�ص����بة للر�ص����وم يتم احت�صاب الر�صم بواقع 7،5% من 

قيمة املطالبة والطلبات الغري مقدرة القيمة يتم اأخذ ر�صم عليها وقدره)750( 

درهم مثل)تعيني خبري ، ا�ص����رداد جواز ال�ص����فر ، �ص����طب عالمة جتارية( يف 

ح����ال وجود طلب م�ص����تعجل يتم اخذ ر�ص����م وقدره )500( دره����م احلد الأدنى 

للر�صوم )10(دراهم واحلد الأق�صى للر�صوم )30،000( درهم.

14- متى يتم تحديد مواعيد الجلسات في الدعاوي ؟
  يتم حتديد املواعيد على ح�صب عنوان املدعي عليه اإذا كان داخل الإمارة ليقل عن )10( 

اأي����ام ول يزي����د عن )20( يوم واإذا كان خ����ارج الإمارة ويف حال وجود مذك����رة تبليغ لدائرة 

حكومية يف دبي واملوعد ليقل عن )15( يوم ول يزيد عن )30( يوم

  اأما اإذا كان يف خارج الدولة ،دولة عربية، والدول املجاورة للدولة بعد )3( اأ�صهر ، الدول 

البعيدة ن�صبيًا عن الدولة يكون موعد بعد )6( اأ�صهر .

15- في حال وجود طلب مستعجل فكم تكون الرسوم؟
  يتم اخذ ر�صم وقدره ) 500درهم(.

16- ما هي متطلبات التصديق العقود؟
  طباعة العقد باللغة العربية.

  ح�صور ذوي ال�صاأن اأو وكالئهم.

  تقدمي اإثبات �صخ�صيه اأ�صليه و�صوره منها.

  املوافقة املبدئية من جهة املعنية.

17- كيف تكون متطلبات عقود البيع والمالحق ؟
  طباعة العقد باللغة العربية.

  ح�صور ذوي ال�صاأن اأو وكالئهم.

  تقدمي اإثبات �صخ�صيه اأ�صليه و�صوره منها.

  املوافقة املبدئية على البيع لبع�ص الن�صاطات التجارية.

   تقدمي الرخ�صة ال�صليه وك�صف باأ�صماء ال�صركاء و�صوره منها.

  تقدمي عقد التاأ�صي�ص ومالحقه ال�صليه اإن وجدت و�صوره منها.

18- ماهي متطلبات الوكاالت ؟
  طباعة العقد باللغة العربية.            

  ح�صور ذوي ال�صاأن اأو وكالئهم.

  تقدمي اإثبات �صخ�صيه اأ�صليه و�صوره منها.

  تقدمي امل�صتندات الدالة على ال�صفة  مع ال�صورة منها.

19- في حالة الوكاالت التجارية ماهي اإلجراءات؟
  تقدمي الرخ�صة ال�صليه وك�صف باأ�صماء ال�صركاء و�صوره منها.

  تقدمي عقد التاأ�صي�ص ومالحقه ال�صليه اإن وجدت و�صوره منها.

 20- في حاله وكاالت الورثة ماهي اإلجراءات الالزمة؟
  تقدمي الإعالم ال�صرعي الأ�صلي و�صوره منه

  اإن وجد ق�صر )تقدمي �صوره جوازاتهم وموافقة اجلهة املخت�صة (.

  اإن بلغ القا�صر �صن الر�صد ) تقدمي اإثبات الر�صد ورفع الو�صاية ( و�صوره منه.



21- ماهي متطلبات اإلقرارات ؟
  كتابه الإقرار باللغة العربية

  ح�صور املقر �صخ�صيا اأو وكيله

  تقدمي اإثبات �صخ�صيه اأ�صليه و�صوره منها

  تقدمي امل�صتندات الدالة على ال�صفة  مع ال�صورة منه

 22- كيف يتم تصديق محاضر االجتماعات؟
  طباعة املح�صر باللغة العربية.

  ح�صور ذوي ال�صاأن اأو وكالئهم.

  تقدمي اإثبات �صخ�صيه اأ�صليه و�صوره منها.

  تقدمي الرخ�صة مع عقد ال�صركة وك�صف باأ�صماء ال�صركاء و�صوره منها.

 23- ماهي إج�راءات عقود زواج الكنائ�س المعتمدة في 
إمارة دبي؟

  تقدمي ن�صختني اأ�صليتني من �صهادة الزواج.

  �صوره جواز الزوج والزوجة.

  ترجمه الوثيقة باللغة العربية م�صدقه قانونيًا.

 24- كيف يتم إثبات تاريخ ؟
  اإعداد طلب اإثبات تاريخ باللغة العربية.

  اإرفاق الن�صخة ال�صليه من املحرر بالإ�صافة اإىل ن�صخه اأو اأكرث.

  تقدمي اإثبات �صخ�صيه اأ�صليه و�صوره منها.

 25- كيف يتم التصديق على الترجمة ؟
  ح�صور املرجم.

  اإبراز بطاقة الرخي�ص ال�صادرة من وزارة العدل و�صوره منهًا.

  الرجمة العربية مع اأ�صل املحرر الأجنبي م�صدقا من وزارة اخلارجية بالدولة.

26- ماهي متطلبات اإلنذارات العدلية ؟
  طباعه الإنذار باللغة العربية.

  حتديد عنوان املنذر اإليه.

  ح�صور املنذر �صخ�صيا اأو وكيله.

  تقدمي اإثبات �صخ�صيه اأ�صليه و�صوره منها.

27- كي�ف يت�م طل�ب ص�وره طب�ق األص�ل ف�ي كات�ب 
العدل؟ 

  اإعداد طلب �صوره طبق الأ�صل موقع من احد الأطراف.

  ح�صور الطرف اأو وكيله ل�صتالم ال�صور طبق الأ�صل.

  تقدمي اإثبات �صخ�صيه اأ�صليه و�صوره منها.

 28- ش�خص كانت لدي�ه قضية عمالي�ه والقضية انتهت 
متى يستطيع أن ينفذ الحكم ؟

  اإذا كانت قيمة املطالبة املالية اأكرث من 20،000 ي�صتطيع اأن ينفذ على الفور

  اإذا كان����ت ق�ص����يمة املطالب����ة املالية اأكرث م����ن 20،000 علي����ه اأن يعمل اإعالن 

وينتظر ثالثني يوم من تاريخ احلكم .

29- ش�خص  لدي�ه جوازي�ن كندي ومص�ري ويريد ش�هادة 
تثبت انه مصري؟ 

  عليه مراجعة قن�صلية دولته لن كاتب العدل ل ي�صدر مثل هذه ال�صهادة.

30. هل يتم إرس�ال معاملة تغير القبيلة للهجرة عن طريق 
صاحب الطلب؟

  ل يتم اإر�صال املعاملة عن طريق ال�صادر والوارد .

31. بالنس�بة للش�يكات المقدم�ة للمحكم�ة ه�ل يكتب 
على الشيك اسم صاحب الحق ؟

  ل يكتب على ال�صيك ا�صم حماكم دبي .

32.هل ممكن دفع رسوم القضايا عن طريق بطاقة الفيزا ؟
  ل ، الدفع نقدًا.



33.هل يمكن عمل إقرار عمل في كاتب العدل ؟
  ل ميكن اإجراء اإقرار عمل .

34.كيف يتم اس�تبدال جواز سفر كفل بجواز سفر أخر ، هل 
يتم تقديم طلب؟

  نعم يتم تقدمي الطلب وموافقة القا�صي على الطلب.

35.عميل يسأل عن رسوم اإلفالس من المفلس؟
  250 درهم للر�صوم.

36.رسوم استئناف الدعاوي؟
  امل�صتعجلة 100 درهم.

37.ما هي متطلبات الدعاوي المستعجلة ؟
  تق����دمي �ص����حيفة الدعوى من قبل املدع����ي اأو من ميثله مبراع����اة ن�ص املادة 

رقم )42( من قانون الإجراءات املدنية رقم )11( ل�ص����نة 1992م وت�صمل ا�صم 

املدع����ي و املدعي عليه كامال وعنوانهما ال�ص����حيح والوقائع والطلبات ويراعى 

تقدمي ن�صخ اإ�صافية بعدد اخل�صوم.

  اإرفاق امل�صتندات املوؤيدة للدعوى مع ن�صخ بعد املدعي عليهم .

  اإرفاق الوكالة امل�صدقة اأو امل�صتندات الدالة على التمثيل القانوين .

  اأداء الر�صوم القانونية.

38.ما هي إجراءات اإلشكاالت في التنفيذ؟
تق����دمي �ص����حيفة الإ�ص����كال مكتوب����ة باللغ����ة العربية �ص����املة وي�ص����رط يف هذه 

ال�صحيفة ما يلي :

  اأن تت�صمن اأ�صباب الإ�صكال.

  اأن تكون معدة من ن�صخ اأ�صلة ون�صخ اأخرى بعدد اخل�صوم.

  اأن ترفق معها امل�صتندات املوؤيدة اأن وجدت وباللغة العربية وبعدد اخل�صوم اأي�صًا .

  ميكن للم�صت�ص����كل اإن يبدي اإ�صكاله ملندوب التنفيذ وذلك عند �صروع مندوب 

التنفيذ باإجراءات احلجز اأو اأثناء قيامه بهذه الإجراءات.

  اإرفاق الوكالة امل�ص����دقة اأو امل�ص����تند الدال على التمثيل القانوين وعلى �صفة 

امل�صت�صكل.

  ح�صور امل�صت�صكل اأو وكيله اأو من ينوب عنه قانونا كالويل اأو الو�صي اأو القيم 

اأو �صاحب املوؤ�ص�صة عن املوؤ�ص�صة اأو املدير عن ال�صركة.

39.اإلنابات واإلحاالت كيف ماهي متطلباتها؟
  عر�����ص اخلط����اب عل����ى رئي�����ص املحكم����ة البتدائي����ة للنظر والت�ص����رف قيد 

اخلطاب. بوارد و�صادر دائرة املحاكم لتوريده ح�صن الأ�صول.

  ت�صجيل الإنابة يف ق�صم الت�صجيل.

  حتويل ملف الإنابة اإىل ق�صم التنفيذ للعر�ص على قا�صي التنفيذ.

  يتم اتخاذ الإجراء الذي يقرره قا�صي التنفيذ.

  يتم اإعالن املحكمة املنيبة باأية اإجراءات تتم تنفيذا لالإنابة. 

40. بالنس�بة للتن�ازل ع�ن وس�ائل النق�ل المائية )س�فن، 
قوارب، دراجات مائية(؟

  اإذا كان����ت املركبة غري م�ص����جله يف املوا�ص����الت )اأي لتوج����د ملكية( يتطلب 

اإح�ص����ار فات����ورة املركبة املائية  وت�ص����ديقها م����ن غرفة  جتارة و�ص����ناعة دبي 

وم����ن ث����م ترجمة الفات����ورة وت�ص����ديقها بعد ذلك م����ن وزارة الع����دل اإذا كانت 

بالجنليزية.

   واإذا كان����ت املركبة م�ص����جلة يف املوا�ص����الت ، يتطلب اإبراز �ص����هادة �ص����طب 

املركبة من املوا�صالت فقط. 

  ويف حال كانت املركبة م�ص����توردة من خارج الدولة يتطلب اإبراز اإقرار بالبيع 

+ ر�ص����الة م����ن غرف����ة جتارة البلد امل�ص����تورد من����ه املركبة+ ت�ص����ديق من وزارة 

اخلارجية و�ص����فارة الإماراتي����ة و وزارة خارجية الإم����ارات + ترجمة قانونية + 

ت�صديق من وزارة العدل.

41. بالنس�بة للتن�ازل عن وس�ائل النق�ل البرية )س�يارات ، 
دراجات هوائية( ؟

   ل يتم التنازل يف كاتب العدل ولكن يتم يف RTA  ولكن يتم اإعطاء الوكالة 

للت�صرف ف املركبة يف كاتب العدل فقط ولي�ص التنازل.



42. كم مدة تنفيذ الحكم في قضية مدنية؟
  ثالثون يوما من تاريخ �صدور احلكم .

43. شخص يريد التنازل عن الوكالة ؟
  اإح�صار ورقة الوكالة الأ�صلية

  طباعة طلب اإلغاء الوكالة

  اإح�صار الهوية واجلواز .

44. شخص يريد إصدار إقرار سكن  ؟
   يتم اإ�ص����دارها يف الكاتب العدل، ما عدا الق�ص����ر يتم اإ�ص����دار �صهادة اإقرار 

�صكن من ق�صم خدمات الأحوال ال�صخ�صية و يتطلب اإح�صار �صهود .

45- متطلبات أمر على عريضة ؟
  ح�ص����ور املدعي اأو وكيله اأو من ينوب عنه قانونيا كالويل اأو القيم اأو �ص����احب 

املوؤ�ص�صة عن املوؤ�ص�صة اأو املدير عن ال�صركة.

  اإرفاق الوكالة امل�صدقة اأو امل�صتندات الدالة على التمثيل القانوين.

  تق����دمي العري�ص����ة مكتوب����ة باللغ����ة العربية تت�ص����من نوع العري�ص����ة واأ�ص����ماء 

اخل�صوم وعناوينهم وتف�صيل بطلبات طالب الأمر.

  اإرفاق امل�ص����تندات املوؤدية للطلب بحيث تتكون من ن�ص����ختني واإذا كانت باللغة 

الأجنبية يجب ترجمتها اإىل اللغة العربية.

  �صداد الر�صوم القانونية.

46- متطلبات الحجز التحفظي ؟
  تقدمي طلب العري�صة احلجز التحفظي من قبل طالب احلجز اأو من ميثله وت�صمل 

ا�صم املدعي واملدعي عليه  كامال وعنوانهما ال�صحيح والوقائع والطلبات.

  اإرفاق م�ص����تندات الطلب يف حافظه م�صتندات وترجمتها القانونية اإىل اللغة 

العربية اإذا كانت باللغة الأجنبية.

  اإرفاق �صخ�صيه مقدم الطلب )�صوره جواز اأو الهوية(.

  اإرفاق كفاله عطل و�صرر.

  يج����ب اأن ت�ص����تمل العري�ص����ة على بيان����ات وافيه عن املنقولت اأو ال�ص����فينة اأو 

ال�صيارة اأو الطائرة املطلوب  حجزها مع بيان �صبب احلجز.

  اإرفاق الوكالة امل�صدقة اأو امل�صتندات الدالة على التمثيل القانوين.

  اأداء الر�صوم القانونية .

47- متطلبات تظلم من قرار؟
  التظل����م ب�ص����حفيه مكتوبة مبراعاة ن�ص املادة )42( م����ن قانون الإجراءات 

املدني����ة رقم )11( ل�ص����نه 1992م    ويراعى تقدمي ن�ص����خ من ال�ص����حيفة بعدد 

اخل�صوم.

اإرفاق امل�ص����تندات املوؤيدة للتظلم مع ن�ص����خ بعدد اخل�ص����وم ومنها �صوره الأمر 

املتظلم منه.

  اأداء الر�صوم القانونية.  

48   . يريد عمل إنذار عدلي وهو والمنذر إليه خارج الدولة؟
  اإح�صار الهوية و�صورة اجلواز. 

  طباعة الطلب .

  ويت����م اإعالن املنذر اإلي����ه عن طريق املنذر وذلك من خالل عهده مب�ص����وؤولية 

تو�ص����يل الإن����ذار اأم����ا   اإذا كان م����ن  نف�����ص الإم����ارة فيت����م اإن����ذاره ع����ن طريق 

)املح�ص����رين( اأم����ا اإذا كان م����ن اإم����ارة اأخرى فيت����م اإنذاره عن طريق ق�ص����م 

)ال�صادر والوارد(.

      

49. شخص يريد عمل وكالة خاصة ألخيه للتصرف بسيارته 
أثناء سفره؟

  طباعة الطلب .

  اإح�صار الهوية و�صورة اجلواز.

  اإح�صار ملكية ال�صيارة مع بطاقة رخ�صة القيادة. 

 0 5. الطع�ن )المدن�ي – التج�اري – العق�اري – العمالي – 
أحوال شخصية( كم الرسوم ؟ 

  ر�ص����م التميي����ز )500 دره����م( + تاأمني) 1000 دره����م( + )200 درهم( يف 

حالة وجود طلب وقف تنفيذ .



51. طعن العمالي المقدم من العامل هل لها رسوم معينة؟ 
  )معفى من الر�صم( .

52. رسم التماس إعادة نظر في حكم الطعن؟
  ن�صف ر�صم الطعن + تاأمني مببلغ .

  وقدره 500 درهم + طلب وقف تنفيذ 200 درهم. 

53. طلب اإلذن ببيع المال المرهون كم رسومها ؟
  1% م����ن قيمة املال املرهون املطلوب بيعه احل����د الأدنى )10 دراهم( واحلد 

الأق�صى )5000 درهم(.

54. أي إشكال يلي اإلشكال األول هل لها رسوم معينة؟
  )300درهم( الر�صوم. 

  55. إخراج الش�ريك الغير مواطن ف�ي حالة وجود أكثر من 
شريكين في الشركة لها رسوم؟

  نعم، الر�صم على ح�صته بواقع  %7.5. 

     

 56. ف�ي حالة أن المدعية ) الش�ركة ( كم قيمة المطالبة 
بديون عمالية فيها؟

  5% من قيمة املبلغ بحد اأق�صى 30.000 درهم. 

        

57. دعاوي األحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين 
مثل)الط�الق – الحضان�ة – ج�واز س�فر – مؤخ�ر الص�داق – 
حس�ن معاش�رة – رؤية – اس�تالم أصول المس�تندات( كم 

قيمة الرسوم فيها؟
  )100درهم( الر�صوم. 

58. دعاوي النفقة مثل )نفقة أوالد – نفقة زوجية – سكن 
لمرة واحدة – أجرة حضانة – أجرة خادمة – س�كن الحضانة 

– أجرة س�ائق – بدل أثاث – س�داد الفواتير( هل لها رسوم 
معينة؟

  )10 دراهم( الر�صوم . 

59. هل اإلعالم الشرعي لدى الغير مسلمين لها رسوم ؟
  نعم لغري امل�ص����لمني لها ر�ص����وم )100درهم( اأما الإعالم ال�صرعي للم�صلمني 

تكون )بدون ر�صم(. 

60. إدخ�ال وإخ�راج وارث مس�لمين أو غي�ر مس�لمين ك�م 
الرسم؟

  )100درهم( الر�صوم.

         

61. رس�م التنفيذ المدني والتجاري والعقاري والمستعجل 
والعمالي من قبل الشركة ؟

  1% م����ن اإجم����ايل املبالغ احلد الأدنى )10 دراهم( واحلد الأق�ص����ى )5000 

درهم(. 

والمجوه�رات  المالي�ة  والس�ندات  النق�ود  62.إي�داع 
والمصوغات هل توجد لها رسوم ؟

  )150 درهم( الر�صوم.

63. ماه�ي المس�تندات و األوراق المطلوب�ة في تس�جيل 
الدعاوي ؟

  طباعة الالئحة و تكون باللغة العربية ) اأ�صماء الأطراف ، العناوين، الطلبات 

اخلتامية(.

  العناوين )املدعي و املدعي عليه(.

الوكال����ة )فق����ط ملحامي معتمد من قبل الدائرة اأو لأح����د الأقارب )اأب اأو اأخ اأو 

اأخت اأو اأم (.

  اإثبات الهوية )�صورة جواز اأو �صورة بطاقة الهوية(.



64. متطلبات الدعاوي المدنية و التجارية ؟
  اإذا كان����ت قيم����ة املطالب����ة اق����ل م����ن )مئ����ة األ����ف دره����م ( تعت����رب الدع����وى 

)جزئية(.

  اإذا كانت املطالبة اأكرث من )مئة األف درهم( تعترب الدعوى )كلية(.

  الر�صوم  بواقع 7.5% من قيمة املطالبة .

  ر�صوم الطلبات الغري مقدرة القيمة )750درهم(.

  ر�صوم الطلبات امل�صتعجلة  )500درهم(.

65. ماهي إجراءات الدعاوي العقارية؟
  اإذا كانت قيمة املطالبة اقل من )مئة األف درهم ( تعترب الدعوى )جزئية(.

  دع����اوي ف�ص ال�ص����يوع بني الورث����ة تقي����د كدعوى)جزئية(مهم����ا كانت قيمة 

املطالبة.

  اإذا كانت املطالبة اأكرث من )مئة األف درهم( تعترب الدعوى )كلية.(.

  الر�صوم  بواقع 7.5% من قيمة املطالبة .

  ر�صوم الطلبات الغري مقدرة القيمة )750درهم(.

  ر�صوم الطلبات امل�صتعجلة  )500درهم(.

66.إجراءات الدعاوي العمالية ؟
 اإذا كانت قيمة املطالبة اقل من )مئة األف درهم ( تعترب الدعوى )جزئية(.

 اإذا كانت املطالبة اأكرث من )مئة األف درهم( تعترب الدعوى )كلية(.

 الر�صوم  بواقع 7.5% من قيمة املطالبة.

 ر�صوم الطلبات الغري مقدرة القيمة )500درهم (.

67.ماهي متطلبات تسجيل دعاوي األحوال الشخصية ؟
 )دعاوي اأحوال نف�ص م�صلمني اأو غري م�صلمني (.

 ت�صنيف الطلب من حيث )م�صلمني اأو غري م�صلمني( على ح�صب الأطراف .

 �صورة من عقد الزواج )دعوى اإثبات �صحة الزواج(.

 �صورة من جواز املدعي و املدعي عليها .

 اأ�صل اإر�صالية من التوجيه الأ�صري اإل يف دعاوي الإثبات مثل )اإثبات الطالق، 

اإثبات الزواج، اإثبات ن�صب الخ..(

الر�صوم:-

 ر�صوم )100درهم( م�صلمني اأو غري م�صلمني .

 ر�صوم الطلبات مثل النفقة )10دراهم( .

 ر�صوم الطلبات امل�صتعجلة  )500درهم( .

68. اإلعالم الشرعي )مسلمين و غير مسلمين(؟
 الالئحة ت�صمل ا�صم املتوفى و ا�صم وعنوان طالب املادة و اأ�صماء الورثة.

 �صورة من �صهادة الوفاة باللغة العربية. 

 �صورة من وكالة املحامي يف حالة توكيل حمامي و تكون م�صدقة من كاتب العدل .

 �صورة من جوازات الورثة و املتوفى و طالب واملادة .

 ت�ص����تقبل الطلب����ات من خالل ق�ص����م خدم����ات الحوال ال�صخ�ص����ية وي�ص����در 

اإ�صهادباإعالم ح�صر الورثة .

 الر�صوم:-اإعالم م�صلمني بدون ر�صوم و)100درهم ( لإعالم غري م�صلمني .

 69. تركة )مسلمين و غير مسلمين(؟

 ت�صنيف الطلب من حيث )م�صلمني اأو غري م�صلمني( على ح�صب الإعالم ال�صرعي .

 الالئحة و ت�صمل ا�صم املتوفى وا�صم و عنوان طالب املادة واأ�صماء الورثة.

 �صورة من الإعالم ال�صرعي باللغة العربية .

 �صورة من وكالة املحامي يف حالة توكيل حمامي.

 �صور من جوازات الورثة و املتوفى و طالب املادة.

 الر�صوم:- تركة امل�صلمني بدون ر�صوم و )100درهم ( لركة الغري م�صلمني.

70. إجراءات أحوال مال )مسلمين و غير مسلمين(؟
 ت�صنيف الطلب من حيث )م�صلمني اأو غري م�صلمني( على ح�صب ديانة طالب املادة.

 الالئحة وت�صمل ا�صم طالب املادة اأو املدعي، و ا�صم القا�صر اأو املدعي علية و عنوانه .

 �صورة من الإعالم ال�صرعي باللغة العربية .

 �صورة من وكالة املحامي يف حالة توكيل حمامي .

 �ص����ورة من جوازات الق�صر و املتوفى و طالب املادة )يف حالة طلب فتح ملف 

اأحوال مال الق�صر املتوفى( .

 �ص����ورة من جواز طالب املادة و القا�ص����ر )يف حالة طلب بيع ح�ص����ة القا�صر 



،اإذن بالتجارة(.

 �صورة من جواز املدعي و املدعي عليه )يف حالة طلب تعيني قيم(

 الر�ص����وم:-اأحوال مال م�صلمني بدون ر�صوم و)100 درهم(مللفات اأحوال مال 

الغري م�صلمني .

العمال�ي،  التج�اري،  )المدن�ي،  التنفي�ذ  متطلب�ات   .71
العقاري، الشرعي(؟

 الالئحة و ت�صمل )اأ�صماء الأطراف ح�صب احلكم ، العناوين، جدول التنفيذ، 

ال�صيغة التنفيذية(توقيع املنفذ اأو توقيع وكيله .

 العناوين)عنوان املنفذ و املنفذ �صده( .

وكال����ه فقط ملحام����ي معتمد من قبل الدائرة اأو لأحد الأق����ارب الدرجة الرابعة 

)اأب اأو اأخ اأو اأخت اأم( فقط.

 جميع امل�صتندات املرفقة .

 اإي�صالت املبالغ املطالب فيها بالتنفيذ.

 اأ�صل الأحكام و اأ�صل ال�صيغة التنفيذية .

 يت����م اإع����الن املنفذ مبتابع����ة الإعالن مع ق�ص����م الإعالن، و يج����ب على املنفذ 

املتابعة مع ق�صم التنفيذ بعد الإعالن ب�15يوم.

الر�صوم:-

 )1% من اإجمايل املبالغ(- العامل معفي من الر�صوم.

 ر�صم )150درهم (على الطلبات الغري مقدرة القيمة.

 ر�صم غري مقدر القيمة يف تنفيذ ال�صرعي يبلغ )20درهم( فقط.

72. ماهي متطلبات االس�تئناف ) مدني، تج�اري، عمالي، 
عقاري، أحوال شخصية(؟

 الالئحة و ت�ص����مل )اأ�ص����ماء الأط����راف، العناوين،الطلب����ات اخلتامية( تكون 

باللغة العربية ،توقيع امل�صتاأنف اأو توقيع وكيله .

 اأ�صماء الأطراف على ح�صب جواز ال�صفر .

 العناوين )عنوان امل�صتاأنف و امل�صتاأنف �صده( .

 اإثبات الهوية)�صورة اجلواز اأو �صورة بطاقة الهوية(

 وكال����ه فقط ملحامي معتمد من قبل الدائرة اأو لأحد الأقارب الدرجة الرابعة 

)اأب اأو اأخ اأو اأخت اأم( فقط .

 جميع امل�صتندات املرفقة.

 �صورة من احلكم البتدائي اأو ملخ�ص لبيانات الق�صية .

 الر�صوم )1% من قيمة املطالبة ( .

 الطلب����ات الغري مقدرة يتم اأخذ ر�ص����م عليها و قدره )150 درهم( مثل تعيني 

خبري ،جواز ال�صفر،�صطب عالمة جتارية،الخ..

الر�صوم:-

 ال�صتئناف العمايل املقدم من العامل بدون ر�صم.

 ال�ص����تئناف املقدم من ال�صركة �ص����د العامل علية ر�صم بواقع 1.5%من قيمة 

املطالبة .

يف حالة وجود طلب وقف تنفيذ يتم اأخذ ر�صم )200درهم(.

73. الطع�ون )مدن�ي، تج�اري، عمال�ي، عق�اري، أح�وال 
شخصية(؟

 الالئحة و ت�صمل )اأ�صماء الأطراف، العناوين، الطلبات( توقيع املحامي.

 اأ�صماء الأطراف ح�صب جواز ال�صفر .

 العناوين )عنوان املدعي و املدعي عليه (.

 �ص����ورة من وكالة املحامي يف حالة توكيل حمامي و تكون م�ص����دقة من كاتب 

العدل .

 ل يقبل ت�صجيل ملف الطعن بدون حمامي .

 جميع امل�صتندات املرفقة .

 اإرف����اق خم�����ص ن�ص����خ من الالئح����ة، �ص����ورة احلك����م البتدائي، �ص����ورة حكم 

ال�صتئناف يف ملف الطعن ،ن�صخ اإ�صافية بعدد املطعون �صدهم .

 ل بد اأن تكون قيمة املطالبة يف الدعوى البتدائية )200.000 درهم(

الر�صوم:-

 العامل معفي من الر�صوم .

 مبلغ )500درهم( ر�صم الطعن.

 مبلغ )1000درهم (تاأمني.

 يف حالة وجود طلب وقف تنفيذ يتم اأخذ ر�صم )200درهم(  .



74.عمي�ل يس�أل والده يري�د أن يعم�ل له  وكال�ة والكن 
حالت�ه الصحي�ة التس�مح ب�أن يحض�ر لكاتب الع�دل  فهل 

ممكن لكاتب العدل الحضور له فالبيت ؟
 نعم ، يجب عليه تقدمي طلب انتقال.

75. ش�خص يريد عمل وكالة وهو غي�ر مقيم فالدولة هل 
يستطيع عمل وكالة ؟

 نعم، ي�صتطيع عمل وكالة.  

 76. استفسار عن حجز سيارة؟
 اإعطاء رقم وملكية ال�صيارة .

 ر�صائل التحري )بالن�صبة للمدعي عليه(. 

 77. شخص يريد تغيير االسم األول )خاص لمواطني إمارة 
دبي(؟ 

 تقدمي طلب يف ق�صم الت�صجيل ودفع ر�صوم ) 300درهم(.

 خماطبة كل من النيابة العامة +اجلوازات+التحريات.

 بعد ورود الإفادات الت�صال ب�صاحب العالقة لالإعالن يف جريدتني ر�صميتني.

 يف حال���ة ع���دم وجود اعرا�ص من اجلهات املخت�ص���ة يتم حتويل ال�ص���خ�ص اإىل 

ق�صم   الإ�صهادات بح�صور ال�صخ�ص  مع الهوية + �صاهدين +اإح�صار ال�صحيفة. 

78. استفسار عن فقدان جواز؟
 اإح�صار ورقة من مركز ال�صرطة على اأن تكون خمتومة ختم ملحاكم دبي.

 خمتومة ختم النيابة من حماكم دبي .

 ثم التوجه اإىل ق�صم الت�صجيل.

 79. شخص يريد فتح قضية عمالية ؟ 
 اإح�صار ر�صالة من وزارة العمل والعمال .

 انتظار الرد خالل ا�صبوع تقريبًا .

 اإح�صار �صحيفة الدعوى من الطباعة. 

 80. متطلبات تعيين أمانة خبير ؟
 قرار من القا�صي مببلغ الأمانة 

 الورود عن طريق الكمبيوتر

 الدفع عن طريق ق�صم الت�صجيل.

81. متطلبات قضايا اإليجارات؟
 اإح�صار ر�صالة من البلدية مثل )ورقة من البالغ( .

 الدفع يكون عن طريق املحكمة .

                   

82. متطلبات رسم الوكالة ؟
 اإح�صار اإي�صال الوكالة من كاتب العدل.

 مبلغ )10دراهم( ر�صوم املحكمة.

 اإح�صار رقم ق�صية املوكل.



83. هل يجوز للوصي على القاصر توكيل الغير ؟
 ل ، اإل يف حال وجود قرار من املحكمة املخت�صة .  

84. هل ممكن كتابة الوكالة باليد ؟
 ل ميكن كتابتها يدويًا .  

85.عمي�ل يس�أل ه�ل الف�رع الرئيس�ي يعمل�ون الفت�رة 
المسائية؟

 ل يعملون الفرة امل�ص����ائية املبنى الرئي�ص����ي+ فرع الدائرة القت�ص����ادية فقط 

الرب�صاء والطوار.              

               

86.عميل يسأل عن الفترة التي يتم فيها إنذار المنذر إليه؟ 
 مدة التبليغ عن طريق املح�صرين )ا�صبوع( 

 اأما عن طريق ال�صادر والوارد تكون ملدة )�صهر( . 

87.كم هي رسوم اإلنذار العدلي؟
 ) 85( درهم الر�صوم. 

88.هل الوكالة لها مدة معينة أم هي سارية ؟
 ل ، لي�ص لها مدة معينة فهي �صارية املفعول حتى ممات ال�صخ�ص . 

89.شخص يريد عمل وكالة وهو مسجون ؟
 ي�ص���تطيع ولكن يجب عليه خماطبة اإدارة ال�ص���جن ومن ثم يتم حتويلها لكاتب 

العدل . 

90.هل انتقال كاتب العدل لها رسوم معينة ؟
 نعم ، )100درهم( + ر�صم اإجراء املعاملة .

91.شخص يريد عمل إقرار بعدم عمل+ إثبات حالة اجتماعية 
لجهة معينة هل تكون في كاتب العدل ؟
 ل، يجب عليه التوجه اإىل  ق�صم ال�صهادات ال�صرعية  . 

92.شخص يوجد لديه مبلغ معين في ذمته لحساب شخص 
آخر ويريد عمل إقرار مديونية ؟ 

 يقدم طلب ويتم طباعتها عند الطباعني .

 اإح�صار اإثبات الهوية اأو �صورة اجلواز .

 اإح�صار �صيك اأو اإثبات اإن وجد  .

93.عمي�ل م�ن الجنس�ية ) الفلبينية( يريد تصديق ش�هادة 
زواج صادرة من الكنيسة ؟

 اإح�صار ر�صالة من الكني�صة  + �صهادة الزواج . 

94.ش�خص م�ن فئة )الب�دون ويريد عمل  إق�رار بعدم عمل 
هل يحتاج لشهود؟ 

 نعم ، يحتاج ل�صاهدين للذين ليحملون الأوراق الثبوتية. 

 95.ثالث ش�ركاء في ش�ركة واحد الشركاء يريد االنسحاب 

وبيع حصته وتعيين شريك جديد ؟
 طباعة ثالث ن�ص����خ لل�صركاء + ح�صور جميع الأطراف + واإح�صار الإثباتات + 

�صورة من عقد التاأ�صي�ص القدمي. 

96.شخص يريد اعتماد توقيعه لجهات معينة هل يستطيع 
اعتماد هذا التوقيع ؟

 نعم ويجب عليه تقدمي الطلب يف كاتب العدل واإح�صار الهوية اأو �صورة اجلواز. 

97.ماهي إجراءات عقد رب عمل )للخادمة( ؟ 
تقدمي طلب + اإح�صار عقد العمل + طباعة ن�صختني +اإح�صار الهوية اأو اجلواز.

 

98.كفالة ورعاية لقيط ؟
 احل�صول على موافقة م�صبقة من النيابة العامة. 

 ح�صور طالبة الإ�صهاد مع جواز �صفرها و�صاهدين .

 تختار طالبة املادة ال�صم الأول للطفل وتكمل املحكمة ا�صمه وا�صم والدته . 



99.إثبات اسمين لمسمى واحد ؟
 ح�صور طالب الإ�صهاد مع جوازه ) ال�صادر من دبي( اأو من ينوب عنه قانونيًا 

مع �صاهدين.

 �صورة من الأوراق وامل�صتندات التي تدل على وجود ا�صمني .

 يف حالة وفاة ال�ص����خ�ص املطلوب اإثبات ا�صمه يتم تعديل يف الإعالم ال�صرعي 

اخلا�ص باملتوفى بعد تقدمي امل�صتندات املوؤيدة للطلب .

100.يريد طلب تعجيل موعد الجلسة؟
 ي�صم للملف ويتم عر�صه للقا�صي وعلى اأمني ال�صر اإعالم مقدم الطلب هاتفيا.

ميكن ال�ستفادة من خدمات الطلبات الإلكرتونية من خالل موقع حماكم دبي على الإنرتنت

info@dc.gov.ae  والربيد اللكرتوين  www.dc.gov.ae
ملزيد من املعلومات الت�سال : 7777 334 9714+
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100 سؤال وجواب في
 مسائل األحوال الشخصية



سؤال ما هي متطلبات الزواج ؟
 �إح�ش���ار فح����ص طب���ي للزوجني م���ن م�شت�ش���فى حكوم���ي بالدول���ة وال يقبل من 

م�شت�شفى خا�ص.

  ح�ش���ور �لزوجني مع جو�ز�ت �ل�ش���فر �أو �شور عنها مع �شرورة �إبر�ز �أ�شل بطاقة 

�لهوية بالن�شبة للمو�طنني.

  ح�شور ويل �لزوجة ) و�لدها ( �أو وكيل مفو�ص عنه بوكالة ر�شمية م�شدقة.

  �إذ� كان���ت هن���اك وكالة �أو م�ش���تند�ت �ش���ادرة من بلد خارج �لدول���ة فال بد من 

ت�ش���ديقها من �جلهات �لتالية : وز�رة �خلارجية بالبلد �ملعني + �ش���فارة �الإمار�ت 

بالبل���د �ملعني + وز�رة خارجية �الإمار�ت + ترجمتها �إىل �للغة �لعربية لدى مرتجم 

قانوين وت�شديق �لرتجمة من وز�رة �لعدل .

  يف حالة وفاة و�لد �لزوجة ال بد من ح�ش���ور �لويل �الأقرب للزوجة ) �الأخ ثم �بن 

�الأخ ثم �لعم ثم �بن �لعم ( �أو وكيل مفو�ص عنه بوكالة ر�شمية ) وفق �لبند 4 ( مع 

�إح�شار ما يفيد وفاة �لو�لد �أو �لويل �الأقرب.

  �إذ� كان���ت �لزوج���ة مطلقة �أو �أرملة ال بد من �إح�ش���ار ما يفيد ذلك على �ن يكون 

�لطالق نهائي.

  ح�شور �شاهدين م�شلمني.

  بالن�ش���بة للم�ش���لمة �جلديدة ال يتطلب ح�ش���ور وليها ويكتفي باإح�ش���ار �ش���هادة 

باحلال���ة �الجتماعي���ة )غري متزوجة( من بلدها �أو �ش���فارة بلدها مع ترجمتها �إىل 

�للغة �لعربية وت�شديق �لرتجمة لدى وز�رة �لعدل.

متطلبات خا�شة  : 

  �إذ� كانت �لزوجة لبنانية ال بد من �إح�ش���ار �لقيد �لفردي مل يتعدى ثالثة ��ش���هر 

و�لعائلي م�شدقني وفق �لبند 4.

  �إذ� كانت �لزوجة مغربية عزباء ال بد من �إح�شار �شهادة �لعزوبة م�شدقة وفق �لبند 4 

  ي�ش���رتط لزو�ج �ملو�طنة من غري �خلليجيني وجود �إقامة ر�شمية للزوج + �شهادة 

ح�شن �شرية و�شلوك.

  ال ي�ش���مح ب���زو�ج �ل�ش���عوديني و�لليبي���ني م���ن غري جن�ش���ياتهم �إال بت�ش���ريح من 

�ل�شلطات �ملخت�شة.

  ال ي�شمح بزو�ج �لقطريني و�لكويتيني و�لعمانيني من غري �خلليجيني �إال بت�شريح 

من �ل�شلطات �ملخت�شة.

  ال ي�شمح بزو�ج �لبحرينيني و�ليمنيات �إال بت�شريح من �ل�شلطات �ملخت�شة.

1-هل جميع معامالت اإلشهادات تحتاج إلى شاهدين ؟
  نع���م جميع معامالت �الإ�ش���هاد�ت حتتاج �إىل �ش���اهدين  با�ش���تثناء �الإ�ش���هاد�ت 

�لتالية:

�إثبات �لبناء بالزوج ) �أي �أن �لدخول مت (. 1 .

�إيقاع �لطالق حال ح�شور �لطرفني. )�ملق�شود �إيقاع �لطالق �أمام �لقا�شي  2 .

وهذ� ال ي�شمل �إثبات طالق وقع قبل �حل�شور للمحكمة(.

تغيري �ال�شم �الأول . 3 .

�إرجاع �لزوجة بح�شور �لطرفني . 4 .

�إقر�ر بالتنازل عن �ملهر �أو قب�شة . 5 .

�إحلاق �الأوالد بجن�شية و�لدتهم بح�شور �لطرفني . 6 .

تعيني ويل خمتار بح�شور �الأب فقط . 7 .

�إ�شهاد ��شتمر�رية �لزوجية ما مل يكن هناك مانع �شرعي. 8 .

�إ�شهاد �إثبات ر�شد. 9 .

�إ�شهاد �إثبات �إذن بالتجارة. 10 .

�إ�شهاد �إ�شهار �الإ�شالم. 11 .

2- أن�ا غير مواطن أو غير حامل لجنس�ية الدول�ة أو حامل جواز 
دون جنس�ية وأرغ�ب الزواج من مواطنة جنس�يتها  صادرة من 

غير إمارة دبي ؟
  �إن كان ج���و�ز �لبنت �ش���ادر� من غري �إمارة دبي فيج���ب مر�جعة حمكمة الإمارة  

�لتي �ش���در منها جن�ش���ية �لبنت  ملعرفة �الإجر�ء�ت حيث �إن �الإذن بالزو�ج ي�ش���در 

للبنت تباعا لالإمارة  �لتي �شدر منها جو�زها وجن�شيتها .   

سؤال : هل يجوز أن يشهد األب البنه والعكس ؟
  ال  يقبل �ش����هادة �البن الأبيه و�الأب البنه يف �الإ�ش����هاد�ت �إال يف �إ�ش����هاد و�حد 

فقط وهو �إثبات �لبناء بالزوجة )�إثبات �لدخول( حيث يطلب  �شندوق �لزو�ج 

�أن يكون �حد �الأطر�ف  من �أقارب �لزوجة  ويف هذه �حلالة يقبل �أن يكون �الأب 

هو �حد �ل�شهود.



3-ت�م عمل الفحص الطبي وت�م إعطائي تقرير به  مالحظة 
هل هذا كافي ؟

  الب���د من �إب���ر�ز  نتيجة �لتقرير �لنهائية وفق �لنموذج �ملعتمد   حيث مينع �إجر�ء 

�لعقد يف هذين �حلالتني :

  �إذ� تب���ني �إ�ش���ابة �لطرف���ني �أو �حدهم���ا م�ش���اب و�الأخر حام���ل الإمر��ص �لدم 

�لور�ثية .

  �إذ� تب���ني �أن �ح���د �الأطر�ف م�ش���اب باإمر��ص معدية حمتم���ل �نتقالها للطرف 

�الآخر .

4-ه�ل لدين�ا إج�راء بالموافق�ة على إلح�اق األوالد بجنس�ية 
والدتهم؟

  نعم ،ويلزم ح�شور �لو�لدين مع �شهاد�ت ميالد �الأوالد ويتطلب ح�شورهم يف حالة 

كان �لعمر �أكرث من 18 �ش���نة �إثبات �ل�شخ�ش���ية للمو�طن���ني �لهوية وغري �ملو�طنني 

جو�ز �شفر مع �إقامة بدبي جميع �ملعامالت لدينا تتطلب �شاهدين م�شلمني.

5- رج�ل يحم�ل ج�واز اليمن وعقد ال�زواج صادر م�ن أبو ظبي 
،حص�ل على ج�واز دول�ة اإلمارات ويري�د أن يت�م التعديل في 

عقد الزواج حسب الجنسية الجديدة؟
  ال ي�شتطيع تغيري �لعقد ،ولكن ي�شتطيع �أن يعمل ��شتمر�رية زو�ج ح�شب �الإجر�ء�ت 

�لعادية �ملتبعة وهي: ح�ش���ور �لزوجني مع �إح�ش���ار �إثبات �شخ�شية،�شهادة �لزو�ج 

�الأ�شلية، �شاهدين.

6-مواطن�ه تزوج�ت وتريد فصل جنس�يتها عن والده�ا وإدارة 
الجنسية يريدون موافقة من المحكمة, هل تصدرون موافقة 

بخصوص فصل جنسية االبنة عن والدها بعد زواجها أو ال؟,,
  ال يدخل �شمن �خت�شا�ص حماكم دبي.

7-مواطن من دبي يريد الزواج من يمنية مقيمة
  �إجر�ء�ت �لزو�ج �لعادية ولكن ي�ش���رتط منها �إبر�ز خطاب مو�فقة من �ل�شلطات 

�ملخت�شة ببلدهم.

8-أردني مقيم ف�ي دبي يريد الزواج م�ن لبنانية ليس لديها 
إقامة زيارة فقط ؟

  يكف���ي �إقام���ة �أحد �لطرفني يف دبي ولكن مطلوب م���ن �للبنانية �إبر�ز قيد عائلي  

وقيد فردي مل مي�ص على �شدوره ثالثة �أ�شهر.

9-مواطن من عجمان يريد الزواج من امارتية مقيمة في دبي 
لديها جواز ومرسوم ؟

  ال مان���ع )�إجر�ء�ت �لزو�ج �لعادية(.: ي�ش���مح ملو�طني �إمارة عجمان �لزو�ج من 

�ملو�طن���ات ومو�طن���ات دول جمل�ص �لتع���اون وخالف ذلك علي���ه مر�جعة حمكمة 

عجمان �ل�شرعية.

10-تريد الزواج من أصحاب المراس�يم فهل المطلوب مرسوم 
األب أو تلزم من تريد الزواج بمرسوم لها شخصيًا؟

  يكفي �ملر�شوم �أو �إقر�ر �ملخطوبة �أو وليها باأنها حتمل جو�ز دون جن�شية.

11-هل يجوز أن يشهد األخ في إثبات حاله )مطلقة – أرملة(؟
  يجوز لالأخ �أن ي�شهد.

12-مقدار المهر المطلوب من الغير مسلمين؟
  ال يتم عقد زو�ج لغري �مل�ش���لمني يف حماكم دبي. ي�ش���رتط الإجر�ء عقد �لزو�ج �أن 

يكون �لزوج م�شلم و�ن تكون �لزوجة �إما م�شلمة �أو م�شيحية �أو يهودية فقط.

13-ش�خص مواط�ن يري�د ال�زواج ولك�ن تبي�ن ف�ي الفحص 
الطبي انه مصاب بمرض معين على سبيل المثال)الزهايمر 

أو غيره( فما اإلجراءات التي تتخذ في هذه الحالة؟
  يتم تقدمي �الأور�ق �ملطلوبة �إىل ق�شم �ال�شهاد�ت �ل�شرعية ومن ثم �شينظر رئي�ص 

�ملحكمة �ل�شرعية يف طلبه.



14-مقدار المهر المطلوب من المواطنين وغير المواطنين؟
  �ملو�طنني 50 �ألف 20 مقدم و30 موؤخر .

  غري �ملو�طنني مهر مفتوح بدون حتديد.

15-رج�ل لدي�ه جواز ومرس�وم م�ن دب�ي والفتاة  تحم�ل جواز 
وجنسية من أبوظبي؟

  يجب عليه مر�جعة حمكمة �أبوظبي .

 

16-إثبات صلة القرابة ؟
  ملو�طني دبي فقط .

17-إشهاد إعالة ؟
  ح�ش���ور طالب �الإ�ش���هاد مع جو�ز �ش���فره و�ش���اهدين م�شلمني وح�ش���ور �ملعال �إن 

كان بالغًا ،تقدمي �ش���هادة ر�تب للمعيل،�أن ال يكون لل�شخ�ص �ملعال م�شدر دخل وال 

رخ�ص جتارية. على �ن يكون �حد �الأطر�ف مو�طن .

18-هل يتم عمل وصية لغير المسلمين؟
  �لو�شية للم�شلمني فقط.

19-ام�رأة تريد الزواج وليس لديها أب وأخوها يبلغ من العمر 20 
سنة

  ال مانع مع �بر�ز �شهادة وفاة �الب .

20-طلب استمرارية زواج والزوج غير موجود ؟
  يج����ب ح�ش����ور �لزوج ويف ح����ال عدم متكنه من �حل�ش����ور يج����ب عمل وكالة 

خا�شة بهذ� �خل�شو�ص.

21-هل يتم تغيير االسم األول للوافدين ؟
  تغيري �ال�شم �الأول فقط حلاملي خال�شة �لقيد �ل�شادرة من دبي.

22-امرأة مطلقة تريد ورقة إثبات سكن مع أبنائها ؟
  ح�شورها و �إح�شار بطاقة �لهوية وح�شور �الأبناء �إذ� بلغو� �لثامنة ع�شرة فما فوق 

مع بطاقة �لهوية وتقدمي �شهادة �لطالق وبطاقة �لهوية مع �شاهدين م�شلمني.

23-رجل يريد تعيين وصي مختار على أبنائه ؟
  ح�ش���ور و�لد �الأوالد �لق�ش���ر مع بطاقة �لهوية مع �ش���اهدين م�ش���لمني ، �إح�شار 

�شهادة ميالد �الأبناء وح�شور �لو�شي �ملختار.

24-هل موظف المحكمة  ينتقل إلى المنزل لكتابة وصية؟
  �شكل عام مت وقف �النتقال ويف حاالت �شيقة وبناء على ظروف �أ�شحاب لعالقة 

يتم مر�جعة مبنى �ملحكمة مع �إح�شار �الأور�ق كاملة باالإ�شافة ما يفيد �شبب عدم 

�ملقدرة على �حل�شور ملبني �ملحاكم.

25-سيدة متزوجة عمرها 19 سنة تريد أخذ قرض من البنك هل 
يجب حضور األب أم حضور الزوج يكفي؟

 يجب مو�فقة و�لد �لقا�شر الإجر�ء هذ� �لنوع من �ملعامالت.

26-هل يتطلب حضور ولي األمر في حال إرجاع الطليقة بعد 
الطلقة األولى مع العلم انتهاء مدة العدة؟

  يجب ح�شور ويل �الأمر، �إذ� �نق�شت �لعدة �ل�شرعية )عقد زو�ج جديد(.    

27-ت�م عقد القران بين مواطن ومغربية بمهر 20 ألف مقدم 
و30 أل�ف مؤخر ولكن تري�د المغربية مؤخر 300 ألف هل ممكن 

أن يتم إصدار إشهاد هذه الورقة باالتفاق بين الزوجين؟ 
  ميكن للطرفني �حل�شور و�إجر�ء معاملة �إ�شهاد زيادة مهر.

28-في حال صدور الحكم ف�ي دعوى عمالية كم من المدة 
يتطلب حتى ينفذ الحكم؟

  ��شبوع من تاريخ �شدور �حلكم.



29-ش�خص غي�ر اس�مه وه�و يري�د أن يغي�ر اس�مه ف�ي عقد 
الزواج؟

  ال ي�ش���تطيع تغري �ال�ش���م يف عقد �لزو�ج ،ي�ش���تطيع �إ�ش���د�ر �ش���هادة ��ش���تمر�رية 

زوجية. 

30-سوري لديه عقد زواج مدني من قبرص يريد تصديق العقد؟
  لي�ص لدينا زو�ج مدين ، ير�جع �ل�شفارة �ل�شورية .

31-بعد الفح�ص الطبي للزواج ثبت وجود مرض الثالس�يميا 
ف�ي الطرفي�ن هل يت�م عقد ال�زواج؟ م�ا هي األم�راض التي 

يمكن أن يتم فيها عقد الزواج؟ 
  يف حالة وجود مر�ص مانع من �لزو�ج يتم �إفهام �الأطر�ف من خالل �مل�شت�ش���فى 

�ل���ذي �أج���رى �لفح�ص ولزيادة من �الإي�ش���اح ميكن لل�ش���ائل مر�جع���ة �ملحكمة مع 

نتيجة �لفح�ص �لطبي و�شيتم �إر�شاده.

32-ام�رأة لديه�ا جواز وجنس�ية وطليقها بدون، يري�د إرجاعها 
ولديهما طفالن  ؟

  �لنظام ال ي�ش���مح حيث �نه لن يرجعها و�إمنا �ش���يتزوجها من جديد عليه مر�جعة 

رئي�ص �ملحكمة �ل�شرعية مع جميع �الأور�ق.

33-رج�ل يمني ت�زوج في اليمن من يمنية ث�م طلقها هناك 
طلق�ة أولى يريد أن يطلقه�ا 3 طلقات في محاكم دبي مع 

العلم مكان سكنه في دبي وهي موجودة في اليمن؟
  عليه مر�جعة ق�شم �لتوجيه �الأ�شري.

34-رج�ل يري�د إعال�ة والدت�ه المطلق�ة ، لديه�ا 7 أطف�ال و 
تس�تلم معاش من الش�ئون االجتماعية ويرد أيضا إعالة أخته 

المطلقة وتستلم أيضًا معاش من الشئون االجتماعية؟
  ي�ش���رتط يف �ملع���ال �أن ال يك���ون لدي���ه دخل عل���ى �الأخ مر�جعة �ملحكم���ة مع كافة 

م�شتند�ته للنظر يف �أمره.

35-هل يس�مح للمأذون الذهاب لعقد القران في المنزل إذا 
كان الزوج مواطن والزوجة وافدة ؟

  نعم ب�ش���رط �أن تكون �ملخطوبة لديها �إقام���ة بدبي مع تقدمي طلب �نتقال ماأذون 

�شرعي يعتمد من قبل رئي�ص �ملحكمة.

36-رج�ل مواطن متزوج ف�ي بريطاني�ا ولديه اتفاقية ال�زواج وليس 
الشهادة ،ويريد تسجيل الزواج في المحكمة ، ما هو اإلجراء ؟

  �إذ� مل يكن عقد ر�شمي مو�فق لقانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية �الإمار�تي عليه ت�شجيل 

دعوى �إثبات �شحة زو�ج.

37-رجل من الشارقة ابنته تريد الزواج من وافد وهو رافض ؟
  من �شروط �لزو�ج مو�فقة ويل �الأمر وحاملي جن�شية �ل�شارقة .

38-كم المدة لتغيير االسم األول؟
  بع����د تق����دمي �لطل����ب يت����م خماطبة كل م����ن �لنياب����ة و�جل����و�ز�ت و�لتحري����ات وال يوجد 

حد �أق�ش����ى لورود �الإفادة وذلك ح�ش����ب �أنظمة �لعمل لديهم خا�ش����ة �أنه����ا تتعلق بالبحث 

و�لتحري. 

بعد ورود �الإفاد�ت يتم �الت�ش���ال ب�شاحب �لعالقة لالإعالن يف جريدتني ر�شميتني 

ليوم و�حد ثم ينتظر مدة �ش���هر من تاريخ �الإعالن كفرتة �عرت��ص للعامة يف حالة 

عدم وجود �عرت��ص يتم �إجر�ء �الإ�ش���هاد بح�ش���ور �ش���احب �لعالقة و�شاهدين مع 

�إبر�ز �ل�شحف .

39-رج�ل لدي�ه ش�هادة كفال�ة ورعاية ويري�د ش�هادة ال مانع 
إلصدار جواز سفر للطفل )جهة الطلب الهجرة( ؟

  �للقي����ط ينطبق عليه قانون خا�ص باللقطاء عليه مر�جعة �إد�رة �جلن�ش����ية و�الإقامة وفيما 

يتعلق مبتابعة �شوؤون �للقيط عليه مر�جعة ق�شم �لرعاية �الجتماعية بالنيابة �لعامة.

40-إجراء انتهاء العدة ؟
  يف حال �نتهاء �لعدة و�لرغبة يف �إثبات ذلك يتم ��شدر ��شتمر�رية طالق ح�شب 

�الإجر�ء�ت �ملعروفة.



41-بخص�وص ش�هادة حضانة هل ممكن أن يت�م بصورة من 
شهادة ميالد األوالد بدل من األصل؟    

  نعم

42-في حال انتهاء العدة هل يتم مراجعة قسم التصديقات 
إلثبات عدم الرجعة؟

  �الأ�ش���ل يف �لطالق ع���دم �لرجعة ويف حالة �لرجعة يتوجب عل���ى �لزوج �أن يثبت 

�لرجع���ة يوج���د لدين���ا �إ�ش���هاد �أنها مل تت���زوج بعد طالقه���ا وهذ� �الإ�ش���هاد خا�ص 

باملو�طنات �أو �ملطلقات من �ملو�طنني.

43-هل ممكن إخراج ش�هادة إذن بالتج�ارة إذا كان جوازه من 
الشارقة والسكن أيضا في الشارقة؟

  غري ممكن .

44-ت�م إصدار إعالم ش�رعي، ولكن لم يت�م إدراج وصية  من 
وصاي�ا المتوف�ى ف�ي ش�هادة اإلع�الم الش�رعي ، علم�ًا أن 
الوصي�ة موجهة لزوجته وه�ي تحمل الوصي�ة و مصدقه من 

الجهات الرسمية ، و أيضا هي  تعتبر احد الورثة ؟
   �لو�ش���ية لي����ص له���ا عالقة باالإعالم �ل�ش���رعي وعلى �ش���احب �لو�ش���ية �أن يقدم 

�لو�ش���ية يف مل���ف �لرتكة ويطلب من قا�ش���ي �لرتكة تنفيذ �لو�ش���ية وتوزيع �لرتكة 

وفق ما ورد فيها .

45-هل ممكن لشخص أن يشهر اإلسالم ويتزوج في نفس اليوم؟
  نعم .

46-تغيي�ر الوص�ي عل�ى القاص�ر ،علم�ًا ان�ه الوص�ي على 
القاصر كانت األم وهي توفت ،، فما هي اإلجراءات  ؟

  يتم تقدمي طلب تعيني و�ش���ي من خالل ملف �أحو�ل مال �أو يتم تعيني و�ش���ي على 

�لق�شر من خالل �الإعالم �ل�شرعي لالأم �ملتوفاة .

47-هل يتم قبول وكالة من الوصي لعمل إذن بالتجارة؟
  نعم، على �أن يكون �ملوكل وكل ب�شفته و�شي على �ملطلوب �الإذن له.

)و�شي�ًا على �ملطلوب...(

48-بالنسبة للبنانيين : هل يتم الزواج في حال وجود القيد الفردي 
المصدق، وعدم توفر القيد العائلي لصعوبة السفر و إبرازه؟

  �إن كانت �ملخطوبة لبنانية ، فهذ� من ��ش���رت�طات �حلكومة �للبنانية حيث يجب 

�إبر�ز قيد فردي و عائلي.

49-ه�ل يجوز أن يك�ون اإلبن ولي لوالدت�ه علما ً بأن االبن 
عمره )18سنة(؟

  نعم يجوز

50-ه�ل يتم إص�دار ش�هادة إثب�ات والدة في دب�ي لفتاة من 
مواليد 1975 وهي من بنجالديش؟  

  عليها مر�جعة �لطب �لوقائي ، هم جهة �الخت�شا�ص.

51-الوكاالت في الزواج و الطالق ؟
  ي�شرتط يف وكاالت �لزو�ج �أو �لطالق �أن تكون �لوكالة خا�شة ، ويجب �ن يتم ذكر 

��شم �لزوج �مل�شرح للتزويج به يف �لوكالة �ل�شادرة من �لويل، كما يجب ذكر ��شم 

�لزوجة يف وكالة �لطالق.

52-هل يمكن استخراج شهادة إثبات حضانة لمطلقة مع العلم 
أن أبنائها ب�ُ�لغ )  طلب مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان( ؟

  ميكن لها �أن ت�شدق �إقر�ر� ب�شكن �أبنائها معها لدى �لكاتب �لعدل.

53-مواط�ن يريد إصدار ج�واز لزوجته العمانية )تم إصدار ش�هادة 
استمرارية  زواج( طلب توقيع القاضي على عقد الزواج األصلي ؟

  ال ميك���ن �إ�ش���افة �أي توقي���ع �أو عب���ارة عل���ى �لعقد �الأ�ش���لي، �الإجر�ء �ل�ش���حيح 

��شتمر�رية زو�ج.



54-ه�ل يمكن اتم�ام معامالت إش�هار اإلس�الم وال�زواج اذا 
كانت اإلقامة أو الزيارة منتهية؟

   ال ميك���ن �إج���ر�ء معامالت زو�ج لالأ�ش���خا�ص �ملخالفني لقان���ون �الإقامة يف دولة 

�المار�ت.

55-هل يلزم موافقة من الديوان بخصوص إثبات اسمين ؟
  ال، ب�شرط �أن يكون مو�طن من دبي ويربز ما يثبت �ال�شمني

56-عمان�ي يري�د إص�دار ما يثب�ت بأن لي�س لديه س�وى ابنة 
واحدة

  ميك���ن للرجل �أو �ملر�أة �إ�ش���د�ر �ش���هادة �إثب���ات �أمومة /�أبوة ب�ش���رط �أن يكون له 

عالقة بدبي، وعلى �أن يكون �لولد حا�شرً� يف حال كون عمره �أكرث من 18 �شنة.

57-فلبينية أسلمت وهي متزوجة من مسيحي في الفلبين، 
تريد أن تتزوج من مسلم ؟

  عليها رفع دعوى ف�شخ عقد �لنكاح.

58-مواطن�ة تحم�ل ج�واز ابوظبي ومتزوجة م�ن مصري في 
مصر وشهادة الزواج مصدقه من الجهات الرسمية ، علمًا أنهم 
مقيمي�ن في دب�ي ، هل تصدر ش�هادة اس�تمرارية الزواج  من 

محاكم دبي ؟
  يف حال���ة زو�ج �ملو�طن���ات من غ���ري �ملو�طنني خارج دولة �الم���ار�ت ويرغبون يف 

�إ�ش���د�ر �ش���هادة ��ش���تمر�رية زو�ج عليهم مر�جعة حمكمة �الإمارة �لتي �شدر منها 

جو�ز �شفر �لزوجة.

59-ش�خص يريد تغيير اس�مه ف�ي اإلعالم الش�رعي بموجب 
شهادة تغيير االسم الذي لديه؟

  �إذ� مت �إ�شد�ر �الإعالم �ل�شرعي قبل تاريخ �لتغيري ال يغري وعليه �إبر�ز ورقة تغيري 

�ال�شم عند تقدمي �الإعالم الأي موؤ�ش�شة.

60-هل ممكن ختم )طبق األصل( لش�هادة استمرارية زواج أو 
غيرها من قسم الحفظ؟ وكم الرسوم؟

   ممكن ، و�لر�شوم 25 درهم.

61-امرأة تريد إصدار شهادة استمرارية زواج مع العلم أن زوجها 
مسجون؟ 

  على �لزوجة �لتن�شيق مع �جلهة �مل�شجون فيها �لزوج الإح�شاره.

62-هل يلزم وكالة خاصة للتصديقات الشرعية؟
  فيم���ا يتعل���ق بالزو�ج و�لطالق يجب �أن تكون خا�ش���ة وما ع���د� ذلك ميكن وكالة 

عامة ب�شرط وجود �ل�شفة فيها و�شاحلة للمو�شوع �ملر�د �إجر�ءه.

63-هل صحيح ف�ي الزواج يجب أن يكون عم�ر الخاطب أكثر 
من 21 سنة، والفتاه أكثر من 18 سنة؟

  عمر �لزو�ج 18 �شنه ويف حالة كان �لعمر �أقل ي�شرتط مو�فقة �ملحكمة قبل �لزو�ج.

64-ما ه�ي المس�تندات المطلوب�ة بخصوص طل�ب حضور 
مأذون للبيت لعقد القران؟

  هي �مل�ش���تند�ت �ملطلوبة للزو�ج + يتم تقدمي طلب يف �الأحو�ل �ل�شخ�ش���ية ويجب 

�أن يو�ف���ق علي���ه رئي����ص �ملحكمة �ل�ش���رعية �إذ� كان �ح���د �أطر�ف �لعق���د من غري 

�ملو�طنني �أو �خلليجيني.

65-هل يلزم موافقة خطية من إدارة الجنسية واإلقامة لتغيير 
اسم القبيلة؟

  نعم البد من �ملو�فقة.

66-هل يشهد الزوج لزوجته في إشهاد إثبات الرشد؟
  ال يحتاج �شهود 



67-ش�خص يريد تغيير اس�مه في اإلعالم الش�رعي بموجب 
شهادة تغيير االسم الذي لديه ؟

  �إذ� مت �إ�ش���د�ر �الإعالم �ل�ش���رعي قب���ل تاريخ �لتغيري ال يغري، وعلي���ه �إبر�ز ورقة 

تغيري �ال�شم عند تقدمي �الإعالم الأي موؤ�ش�شة.

68-مواطن�ة متزوج�ة من واف�د تريد إص�دار ش�هادة إعالة أم 
زوجها ؟

  ال ميكن �إعالة �أم �لزوج �إال يف حالة �إثبات �أن �لزوج غري قادر على �لعمل.

69-هل ممكن إصدار إقرار سكن وحضانة بموجب وكالة؟
  نعم، ب�شرط �أن تكون �شفة �حل�شانة موجودة يف �لتوكيل.

70-بخص�وص إق�رار ع�دم ممانعة م�ن الوالد البن�ه أن يحمل  
جنسية اإلمارات ، هل يتم في كاتب العدل ؟

  ه���ذ� �لن���وع من �الإقر�ر يكون من �خت�ش���ا�ص �إد�رة �الأحو�ل �ل�شخ�ش���ية �أما �إذ� 

كانت �الأم غري مو�طنة فيكون �الخت�شا�ص للكاتب �لعدل.

71-هل ممكن أن يعمل شخص إثبات أمومه في حال األم قد ماتت؟
  �الأم هي من ت�شهد �أن ) �ص ( من �لنا�ص ولدها ،عليه رفع دعوى �إثبات ن�شب.

72-هل ممكن تقديم صورة من شهادة حسن سيرة وسلوك 
ألنه عراقي يريد الزواج من مواطنه بحكم القانون من دبي؟

  يجب تقدمي �أ�شل �ل�شهادة �شارية.

73. ش�خص يري�د ان يك�ون ش�اهد ف�ي عق�د زواج اخت�ه هل 
يستطيع أن يكون شاهدًا؟
  نعم ، ي�شتطيع �أن يكون �شاهدً� . 

74. مواطن من الشارقة يريد إصدار إذن بالتجارة في محاكم دبي ؟
  ي�شتطيع الأنه ي�شرتط �أن يكون من مو�طني �إمارة دبي . 

75. مواط�ن من إمارة دب�ي يريد الزواج ولك�ن بطاقة الهوية 
لديه مفقودة هل يمكنه الزواج ؟ 

  نع���م ، ولكن بعد �إح�ش���ار ورقة �لتي مت فيها تقدمي بالغ بفق���د�ن �لبطاقة وفيها 

رقم �الإي�شال . 

76. هل يشترط بأن يكون الشاهد من مواطني الدولة ؟ 
  ال ي�شرتط �أن يكون من مو�طني �لدولة . 

77. ال�زوج يس�أل هل يت�م تحديد مص�روف الزوج�ة في عقد 
الزواج ؟ 

  اليتم �لتحديد بل يكون �تفاق بني �لزوجني . 

78. مواطن�ة من إمارة دبي تريد الزواج ولكن ولي أمرها خارج 
الدول�ة فه�ل يمكن ألخيه�ا أن يك�ون وكيلها في ال�زواج مع 

العلم بأنه لديه وكالة عامة ؟ 
   الي�شتطيع �إال �إذ� كانت وكالة خا�شة .

79. يمنية الجنسية تسأل إذا تستطيع الزواج وباقي على مدة 
انتهاء إقامتها شهر ؟

  نعم ميكنها �لزو�ج قبل �نتهاء مدة �الإقامة. 

80. مواط�ن من دبي يريد الزواج من يمنية وعمرها )17 س�نة( 
وبع�د ش�هر تصب�ح )18 س�نة( ه�ل تحت�اج موافقة م�ن رئيس 

المحكمة الشرعية ؟
  نعم حتتاج مو�فقة من رئي�ص �ملحكمة �ل�شرعية . 

81. مواطن�ة م�ن إم�ارة دب�ي تري�د ال�زواج من س�عودي فهل 
ممكن للمأذون الذهاب للبيت؟

  نعم ممكن للماأذون �لذهاب للبيت .



82. مغربي مقيم في دبي يريد الزواج من اس�بانية أس�لمت 
في الس�عودية ومصدقة فقط من الجهة التي أسلمت فيها 

هل يتم قبولها في المحكمة ؟ 
  ال، الأن يجب ت�شديقها من �خلارجية �ل�شعودية و�ل�شفارة �الإمار�تية وبعدها يتم 

ت�شديقها يف �لوز�رة �خلارجية �الإمار�تية .  

83. مواطنة من دبي تريد تغير االسم األول وعمرها )17 سنة( 
وولي أمرها غير موافق ؟

  الت�شتطيع بدون مو�فقة ويل �الأمر. 

84. بريطاني يريد عمل إثبات حالة بأنه غير متزوج ؟
  ال يجب عليه مر�جعة �ل�شفارة �لربيطانية .

85. يريد التنازل عن نصيبه من اإلرث ؟
  يجب عليه �إجر�ء �إعالم �ش���رعي  ثم فتح ملف تركة و�إذ� لزم �الأمر يعر�ص على 

قا�شي تركات لفتح ملف تنازل عن تركة.

86. مواطن من دبي يريد الزواج من وافده ويريد أن يعمل لها أقامه 
زوجيه ولكن بعد الزواج, هل ممكن أن يتزوج باإلقامة المنتهية؟

  �الأ�شل �نه ال يتم ��شتقبال �ملخالفني لقانون �جلن�شية و�الإقامة.

87. األرض منحه من البلدية والبناء منحه من مشروع الشيخ زايد، 
ودائرة األراضي واألمالك رفضت إصدار شهادة الحق في التصرف 

ألنها منحه, هل ممكن عمل الهبة دون هذه الشهادة؟
  ال يتم ت�شجيل �أن يت�شرف على عقار �إال مبو�فقة د�ئرة �الأر��شي و�الأمالك.

88. عق�د زواج ص�ادر م�ن محاك�م دب�ي و الزوج�ة تحم�ل جواز 
ومرس�وم دب�ي وال�زوج مواطن م�ن إم�ارة الفجيرة يري�د تغيير 
الصيغ�ة م�ن) اإلمارات_جواز( ال�ذي تم صيغت�ه فالعقد ألنه لم 
يتم قبوله في جوازات الفجيرة إلى أنها ال تحمل أوراق ثبوتية ؟

  ال ميكننا تغيري �ل�شيغة حيث �أن �لو�قع �أنها حتمل جو�ز �شفر �الإمار�ت.

89. مواطن�ة تري�د معرف�ة اإلج�راءات الالزمة لفت�ح ملف في 
التوجيه األسري ؟

   يتم ��شتقبال �حلاالت �جلديدة من �ل�شاعة 7:30حتى �ل�شاعة 11

  �الأور�ق �لالزم���ة لفت���ح مل���ف يف �لتوجيه �الأ�ش���ري جو�ز �ل�ش���فر وعق���د �لزو�ج 

و�ملو�طنني عليهم �إبر�ز �لهوية.

  يتم حتديد ثالث جل�ش���ات لل�ش���لح لكن يف حال �إمكانية �لت�ش���الح ممكن متديد 

�جلل�شات �إىل �أربع جل�شات ح�شب �حلالة. 

90. ه�ل ممكن زواج رجل حامل م�رض الهيموجلوبين والمرأة 
حامله مرض الثالسيميا بالوراثة؟

  عليهم مر�جعة �ملحكمة.

91. يري�د إخ�راج إذن بالتجارة مع العل�م أن األب متوفى وهو 
ابنه بالتبني.

  يجب عليه �إح�شار �شهادة �لوفاة و�شهادة )�لكفالة و�لرعاية(، ال يحتاج �شهود.

92. روسية أسلمت وتريد إخراج شهادة عزوبة للزواج مع العلم 
بأنها راجعت السفارة الروسية وهم ال يتم إصدار هذه الورقة؟

  يجب عليها �إح�شار هذه �لورقة من رو�شيا.

93. وافد يريد تغيير اسم ابنته مع العلم هي من مواليد دبي؟
  عليه مر�جعة �ل�شفارة، الأن تغيري �ال�شم للمو�طنني فقط.

94. مواطنة تريد الزواج ووالدها متوفى وولي أمرها هو أخوها 
من األم ؟

  ال ت�شتطيع �لزو�ج �إال بوكالة خا�شة من �أخوها باالأب.



95. تريد تغير صيغة ش�هادة رعاية وكفال�ة  من معلومة األم 
إلي مجهولة األبوين؟

  يجب عليها مر�جعة �لنيابة �لعامة.

96. إثبات اسمين لشخص واحد ؟
  ح�ش���ور �ل�شخ�ص مع �إثبات �شخ�شية و�شاهد�ن و�الأور�ق �لثبوتية لال�شم �لقدمي 

على �ن يكون من مو�طني �مارة دبي. 

97. مواطن يريد ش�هادة اس�تمرارية زواج علما بأنه ليس لديه 
عقد زواج )عقد زواجه صادر من السودان( ؟

  رف���ع دعوى �إثب���ات زو�ج وعليه �حل�ش���ور يف �ملوع���د مع �لزوج���ة وبطاقة �لهوية 

و�شاهد�ن. 

98. مواط�ن يري�د إص�دار ش�هادة إق�رار ع�دم دخ�ول )لل�زواج 
الجماعي( ؟

  ح�شور �ل�شخ�ص مع �لزوجة، بطاقة �لهوية، عقد �لزو�ج و�شاهد�ن. 

99. ه�ل يجوز ف�ي حال�ة زواج األم الحاضن�ة من آخر , اس�تمرار 
حضانة األبناء لديها ؟

  �الإجابة : يجوز يف حال مو�فقة �الأب.

100. ش�خص اصدر ش�هادة فقدان الهوية من هيئة الهوية هل 
هذه الشهادة تكفي إلصدار تغير القبيلة؟

  نعم وعليه �إح�شار �جلو�ز.

 

ميكن ال�ستفادة من خدمات الطلبات الإلكرتونية من خالل موقع حماكم دبي على الإنرتنت

info@dc.gov.ae  والربيد اللكرتوين  www.dc.gov.ae
ملزيد من املعلومات الت�سال : 7777 334 9714+
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