


الخدمات اإللكترونية2

عزيزي املتعامل:

�إميانا منها بنهج �لتطوير �مل�ستمر و�الحتكام �إىل 

و�حلر�ص  �خلدمات،  يف  �جلودة  معايري  �أعلى 

�ل�سمو  �ساحب  بروؤى  �اللتز�م  على  �لكبري 

رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 

رعاه  دبي  حاكم  �لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �لدولة 

�لدقة  �أطر  خمتلف  مو�كبة  �إىل  �إ�سافة  �هلل، 

و�لتميز للنظام �لعديل يف �لدولة. تقدم حماكم 

من  كبري  لعدد  نوعية  �لكرتونية  خدمات  دبي 

توفر  حيث  و�ملتطلبات.  و�الحتياجات  �لق�سايا 

�لطلبات  ت�سجيل  �إمكانية  للعامة  �خلدمات  هذه 

�لق�سائية �إلكرتونيًا من خالل �لبو�بة �اللكرتونية 

و��ستخد�مها  طباعتها  ثم  ومن  دبي  ملحاكم 

يوفر  مما  �الإجر�ء�ت  ��ستكمال  يف  للمر�جعة 

�جلهد و�لوقت و�لتكلفة.

خطوات تقدمي الطلبات الإلكرتونية

تقدم هذه �خلدمات بعد ت�سجيل �لق�سايا ح�سرً� 

وذلك ح�سب �خلطو�ت �لتالية:

عند �إدخال عنو�ن موقع �ملحاكم

 www.dc.gov.ae 

�ستظهر �ل�سا�سة كما يف �ل�سكل )1(:

�أخرت �للغة �لتي تنا�سبك
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ت�ستطيع  �سا�سة  �أمامك  �ستظهر  �للغة  �ختيارك  بعد 

من خاللها �لو�سول �إىل �خلدمات �الإلكرتونية �لعامة 

للمحاكم.

ح�سب �لرقم )2(
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كيفية تقدمي الطلبات اإلكرتونيًا

�إ�سغط على »�خلدمات �اللكرتونية �لعامة« 

ح�سب �لرقم )3(.

 تظهر �سا�سة فرعية تت�سمن �لعديد من �خلدمات 

�اللكرتونية يف ماهية عمل �ملحاكم، ومن �سمنها 

»طلبات �لق�سايا«. 

ح�سب �لرقم )4(

�أ�سفلها  يف  �سيظهر  �لق�سايا  طلبات  على  بالنقر 

�سريط يحتوي على  �الأق�سام �لرئي�سية  �لتالية

�الإجر�ء�ت  ـ  �ال�ستعالم  ـ  �لتد�ول  ـ  )�الإعالن 

�لتحفظية ـ عو�ر�ص �خل�سومة ـ �خلربة ـ �لبيع ـ 

�الإح�سار ـ �لكفاالت ـ �لتنفيذ ـ �ل�سرف ـ �لق�سر ـ 

�لرتكات ـ عامة ـ �ل�سهاد�ت(.

ح�سب �لرقم )5(

 مع هذه �ل�سا�سة ميكنك �ختيار نوع خدمة �لطلب 

�الإلكرتوين �لذي تريد.
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على  تطبيقيا  مثاال  ندرج  �الإي�ساح  من  وملزيد 

خيار يف �أحد هذه �لفروع وهو »�الإعالن« 

بالنقر على �الإعالن �ستظهر قائمة ت�سم جمموعة 

من �لطلبات.

ح�سب �لرقم )6(

�إعالن«  �لتطبيقي هذ� »طلب  ملثالنا  وهنا نختار 

ح�سب �لرقم )7(
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يظهر بال�سغط على طلب �الإعالن  منوذج �لطلب .

كما يف  �ل�سكل رقم )8( منوذج �لطلب

حدد نوع �لطلب بال�سغط على �أحد �لفروع

مالحظة :

هذ�  �لنموذج موحد على جميع طلبات �لق�سايا 

باإ�ستثناء حقل )نوع �لق�سية �لفرعي(

درجة الق�ضاء:  

يجب �ختيار �أحد �الأنو�ع �لثالثة:

  �بتد�ئي      ��ستئناف     متييز

ح�سب �لرقم )9(

النوع الرئي�ضي: 

يجب �الختيار ما بني �الأنو�ع �خلم�سة �ملتوفرة 

 �أحو�ل �سخ�سيةـ

 عمايل 

 مدين 

 جتاري 

 عقاري

ح�سب �لرقم )10(

89

مالحظة هامة: اإدخال البيانات باللغة العربية حتى ولو عرب ال�صفحات الإجنليزية
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نوع الق�ضية الفرعي: 

جتد يف حقل خيار�ته تفا�سيل نوع �لق�سية وهي 

متغرية ح�سب نوع �لطلب �ملحدد.

ح�سب �لرقم)11(

ال�ضنة: 
�إختيار �سنة تقدمي �لق�سية من �لقائمة  يتم 

�مل�سندلة .

ح�سب �لرقم)12(

امل�ضل�ضل: 

يدرج فيه رقم �لق�سية.

ح�سب �لرقم)13(
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تاريخ الطلب:

ويف  �لطلب.  تقدمي  يوم  بتاريخ  �أوتوماتيكيا  ميالأ 

حال �لرغبة بتغيري �لتاريخ ��سغط على �لرمز  

خاللها  ومن  نافذة  لك  �ستظهر  للحقل،  �ملحاذي 

باإمكانك حتديد �لتاريخ �ملطلوب بال�سغط  على:

 

    �سنة   �سهر   يوم

ح�سب �لرقم)14(

نوع الطلب:

ميالأ �توماتيكيا باالعتماد على �ختيارك �مل�سبق

لنوع �لطلب. 

ح�سب �لرقم)15(
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مقدم الطلب:
�ستظهر  للحقل  �ملحاذي  �لرمز   على  بال�سغط 

�لدعوى  �أ�سحاب  �أ�سماء  على  حتتوي  نافذة  لك 

يف  �لق�سية  لرقم  تبعًا  وذلك  للق�سية  �لتابعة 

�مل�سل�سل.ح�سب �لرقم)16(

�ضفته بالق�ضية: 
�حلقل  يف  �ختيارك  على  بناًء  �أتوماتيكيا  متالأ 

�ل�سابق»مقدم �لطلب« �إما ُمدٍع �أو مدعى عليه.

ح�سب �لرقم)17(

مو�ضوع الطلب:
ميالأ ب�سكل �توماتيكي. ح�سب �لرقم)18(

ن�ص الطلب:
�سيتم تزويدك ب�سيغة �لطلب مع مرعاة ملء مقدم 

�لطلب للفر�غات �ملوجودة يف �لن�ص .

ح�سب �لرقم)19(

اأما بالن�ضبة للحقول الغري ملزم بتعبئتها هي:
�لهاتف  ـ  �ملعتمد  �لعنو�ن  ـ  ـ  �اللكرتوين  �لربيد   (

�ملتحرك(. وبعد �إمتام تعبئة كافة �حلقول �ستجد 

�أمامك يف نهاية قائمة �لطلب خيارين هما:

          1-م�ضح املعلومات:

بال�سغظ عليه يتم حذف كافة �لبيانات �لتي دونتها 

دفعة و�حدة. ح�سب �لرقم )20(

         2-متابعة اإدخال الطلب:
عند �لتاأكد من �إدخال جميع �لبيانات �ملطلوبة يتيح 

لك هذ� �خليار �الإنتقال �ىل �ل�سا�سة �لتالية.

ح�سب �لرقم )21( مالحظة هامة: احلقول التي على جانبها رمز * دللة على اإلزام مقدم الطلب بتعبئتها.

ويف حال عدم ملئها، فلن تتمكن من اإمتام خدمة تقدمي الطلب.

1617
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�سيظهر  �لطلب  �إدخال  متابعة  خيار  على  بالنقر 

�لبيانات  كافة  �سحة  من  �لتحقق  لك  يتيح  جدول 

�حتو�ئه  �إىل  �إ�سافة  نهائي،  ب�سكل  �أدخلتها  �لتي 

على ثالثة خيار�ت هي:

حفظ / اإر�ضال الطلب:

وهنا يظهر �لطلب جاهز� لالإر�سال.

ح�سب �لرقم)22(

من  مطبوعة  ن�سخة  على  �حل�سول  �إمكانية  مع 

�لطلب بالنقر على خيار �لطباعة،�إىل جانب خيار 

�إر�سال �لطلب. ح�سب �لرقم)23(

تعديل الطلب:

الإجر�ء  �ل�سابق  �الإدخال  �إىل منوذج  للعودة  وذلك 

�لتعديل. ح�سب �لرقم)24(

اإلغاء/ طلب جديد:

حذف جميع �لبيانات �ملدخلة وعر�ص منوذج طلب 

جديد. ح�سب �لرقم)25(

23يرجى حفظ الرقم للمراجعة
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     اإجراءات تقدمي الطلب:

1ـ طباعة �لطلب و توقيعه و من ثم تقدميه �إىل �لوحدة �لتنظيمية �ملعنية.

2ـ عر�ص �لطلب على �لقا�سي �ملخت�ص للنظر و�لت�سرف.

3ـ يتم �تخاذ �الإجر�ء �لذي يقرره �لقا�سي.

     مالحظــــة:

عزيزي �ملتعامل عليك �أن تدرك �أن هذه �خلدمة �الإلكرتونية دقيقة جدً�، لذ� فاأنت معني مبا يلي:

1 ـ توخي �لدقة يف ملء �لبيانات، بغية تاليف �الإجر�ء �ملطبق يف حال �أي خطاأ يف �لبيانات و�ملتمثل يف توقيف 

�لطلب �أو �إلغائه.

2 ـ خالل مدة 48 �ساعة من تاريخ �إر�سال �لطلب �لكرتونيا يجب مر�جعة مقدم �لطلب لل�سالة �ملركزية يف 

مبنى حماكم دبي ـ ويف حال �نتهاء �ملدة �ملتاحة �سيلغى �لطلب تلقائيا.

4ـ توجد ر�سوم على بع�ص �لطلبات ) ت�سدد عند مر�جعة �ملحكمة (

الريادة يف عمل المحاكم

    www.dc.gov.ae  يرجى زيارة موقعنا ��الإلكرتوين
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