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 االلكرتونية دبي حماكم خدمات استخدام اتفاقية 

 

  طلب جتديد باخلدمة       طلب اشرتاك باخلدمة

 

 الدوائر احلكومية األطراف     الشركات      اخلرباء    مكاتب احملاماة            :الخدمات األساسية

   للقضايا التسجيل اإللكرتوين      الكاتب العدل اإللكرتوين     القضائيةاملعرفة           :الخدمات اإلضافية

      حتديث البيانات.ربط األطراف                      تغيري كلمة السر         الخدمات المساندة:
 

  الهاتف المتحرك  االسم

  الهاتف الثابت  المكتب/الشركة

  البريد اإللكتروني  االسم باللغة االنجليزية

  الفاكس  الحالي اسم المستخدم

 

 إقرار وتعهد : اقر أنا مقدم الطلب بأنني اطلعت على كافة بنود االتفاقية الواردة في نموذج تقديم الطلب ، وقد وافقت عليها.
 املنشأة:ختم  التوقيع:

 
 

 

 م102  /     /  اخلدمة ءتاريخ بد  رقم الطرف 

  رقم البالغ: منتهي        /     ساري    حالة االشرتاك

 رقم االيصال: املبلغ املدفوع:

 التوقيع: اسم املوظف:
 

 

 ستخدام مقدم الطلبال

 لالستخدام الرسمي
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 نص االتفاقية (  )

 الغاية والهدف:
اللتزامات الضرورية لالستخدام املثمر نرحب بك كمستخدم خلدمات "حماكم ديب" اإللكرتونية. وندعوك لقراءة هذه الشروط واألحكام بعناية  .. واليت هندف منها حتديد املبادئ وا

 .خالل بيان التزامات املستخدم وشروط االستخدامللخدمات اإللكرتونية املتاحة على الوسائط اإللكرتونية من 

  :يقصد يف هذه االتفاقية ما يلى :تعريفات
مثال: تسجيل القضايا  -يف أي صورة من الصور اإللكرتونية  –اخلدمات اإللكرتونية: هي ما تقدمه حماكم ديب من خدمات إلكرتونية للمستخدمني املشرتكني أو لغريهم من املستخدمني

  .ودرجاهتا املختلفة.. الدفع اإللكرتوين لألمانات .. طلبات القضايا.. اإلشهادات .. الطلبات اليت تقدم لكاتب العدلبأنواعها 
دمة على  كافة احملتويات واملواد املتوفرة يف هذا املوقع .. أو التعامل معها بأي صورة من الصور. سواء مت ذلك من خالل استخدام حساب اخل االطالعاملستخدم :  هو كل من  يتاح له 

 .اخلاص به ) اسم املستخدم وكلمة السر املزودة له ( ويف هذه احلالة يسمى مستخدم مشرتك. أو أن يكون من غري املستخدمني املشرتكني
أو غري ذلك من املواد املصورة أو  تويات:  يقصد هبا مجيع حمتويات اخلدمة من برجميات وقواعد بيانات وما تضمنته من ملفات للبيانات أو النصوص املكتوبة أو صور ملستنداتاحمل

 .املكتوبة

املتضمنة  االستخدامأي من خدمات حماكم ديب اإللكرتونية يكون قد قبل شروط بدخول املستخدم إىل  إقرار بقبول الشروط وااللتزام بها _ وقبول الشروط المعدلة والمستحدثة: 
 .وابة اإللكرتونية، وحتتفظ حماكم ديب باحلق يف مراجعة الشروط املذكورة يف أي وقت واإلعالن عن أي تعديل أو تغيري يف تلك الشروط، ونشرها على موقع الب االتفاقيةيف هذه 

ملستخدم بتلك ن التأكد دوريا عن أي تعديالت، ويعترب االستمرار يف استخدام املوقع يف ضوء أي تعديالت تطرأ على الشروط الواردة فيه قبوال من طرف اويعترب املستخدم مسؤوالً ع 
 .الشروط واألحكام املعدلة

يتناسب وسياستها وتطلع العمالء خلدماهتا. وستخضع أي خدمات إلكرتونية يتم تعمل حماكم ديب على حتديث أجهزهتا وبرجمياهتا مبا  :نطاق الخدمة وسلطة محاكم دبي في تعديلها
 .استحداثها الحقا لشروط اخلدمة املعمول هبا وقت استحداثها، إال إذا اتفق على غري ذلك مبوجب اتفاق مكتوب

خلدمات و  يوافق املستخدم على أن حماكم ديب لن تكون مسئولة جتاهه بأي شكل حتتفظ حماكم ديب حبقها يف أي وقت بتعديل أو إلغاء أو تعليق وبدون إشعار مسبق أي جزء من ا 
 . من األشكال بسبب أي مما تقدم

يلتزم املستخدم  بإعطاء مجيع املعلومات املطلوبة للتسجيل بصورة صحيحة وفق منوذج التسجيل ضوابط تسجيل المستخدم في الخدمات اإللكترونية لمحاكم دبي ودخوله إليها: 
من تاريخ قبول تسجيله   واعتبارابالتسجيل.  ملعد لذلك. وبتحديث البيانات  اخلاصة به يف حال حدوث أي تغيري يطرأ عليها. وحتتفظ الدائرة حبقها وفقا لتقديرها بقبول أو رفض طلبه ا

ستخدم وكلمة املرور اخلاصني به . ويلتزم بعدم االفصاح عنهما أو مشاركة امل اسميكون مسئوال عن كل استعماالت على حسابه وعن كل عمليات الدخول إىل نظام اخلدمة من خالل 
  . استخدام اخلدمة أو التنازل عنهما ألي طرف أخر

 .كما يلتزم أيضاً بإشعار حماكم ديب فوراً يف حالة فقدانه لبيانات حسابه أو اسم املستخدم أو بأي استعمال غري خمول حلسابه 
 .من نشاطاته وأي أضرار تصيبه نتيجة لعدم االلتزام بذلك سيكون على مسئوليته الكاملة االنتهاءمن حسابه بعد  وجيب أن يتحقق من اخلروج

 .وبأنه سيكون مسؤول عن أي عبارات خاطئة أو معلومات غري صحيحة أو احتيالية مرسلة منه عرب الوسائط اإللكرتونية خلدماتنا 
كرتوين واحملتوى أو الدولية املطبقة ، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بإرسال البيانات ، وبأن يتحقق من أن املوضوع واحملتوى وشروط املعلومات والربيد اإلل ويلتزم بكافة القوانني واألنظمة الوطنية

غري قانونية. أو تنتهك حقوق امللكية الفكرية ألي جهة   املعلن أو غريه اخلاصة به ال حتتوى، ودون حتديد ، على كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو فاحشة أو مهينة أو خمادعة أو
 .كانت

ظر على املستخدم حماكم ديب وحدها املالكة جلميع احلقوق بالنسبة لكافة احملتويات املتاحة على خدماهتا اإللكرتونية وهي وحدها صاحبة التصرف فيها، وحي :حقوق الملكية الفكرية
فة أو خرق لغايات أخرى أو ألي سبب كان غري تلك املطابقة متاما لشروط اخلدمة املعرفة هبذه االتفاقية..  وبأنه سيكون مسؤوال قانونا عن أي خمالاستعمال هذه احملتويات أو عرضها 

قة باحملتوى املرسل منه إىل حماكم ديب أو خرق ألي من هذه احلقوق، يف حال حدوث أي خمالفة أو خرق من قبل الغري هلذه احلقوق أو حلقوق امللكية الفكرية اخلاصة باملستخدم املتعل
 . info@dc.gov.ae حلقوق امللكية الفكرية للغري يرجى إعالمنا عن طريق الربيد اإللكرتوين على
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املعلومات اليت يقوم بإدخاهلا عرب موقع احملكمة باعتباره مستخدما للخدمات اليت تؤدى من خالهلا، و يقر يتحمل املستخدم  مسئولية صحة  ضوابط استخدام الخدمات اإللكترونية: 
ة جتاه أخرى وال تتحمل احملكمة أية مسئوليبأن البيانات و املعامالت اليت يدخلها يتم التعامل عليها بدون أية مراجعه إضافية من احملكمة أو إشعارات خطية أو التأكد منها بطرق 

 . املستخدم  يف حالة حدوث خطأ يف البيانات اليت يتم إدخاهلا
يقوم بتقدميها املستخدم وكلمة السر املزودة له من خالل هذه  االتفاقية  مبثابة التوقيع الرمسي له على مجيع املعامالت اإللكرتونية والطلبات اليت  السمويعترب استخدام املشرتك يف اخلدمة 

من قانون اإلجراءات املدنية ( وإرفاق صور  21تد هبا رمسياً لدى حماكم ديب بعد استيفاء املستخدم جلميع املتطلبات والشروط وتوفري املعلومات والبيانات املبينة باملادة واستخدامها ويع
من قانون اإلجراءات املدنية ودفع الرسوم الالزمة إلكرتونياً إن وجدت واملبينة هلذه  24املستندات ) على أن تكون املستندات مرتمجة رمسياً إذا كانت حمررة بلغة أجنبية إعماالً حلكم املادة 

 .اخلدمات من خالل املوقع . وتعترب السجالت اإللكرتونية حملاكم ديب مرجعية إلثبات القيام هبذه املعامالت اإللكرتونية
من خالل خدمات حماكم ديب أي فريوسات برجمية أو غريها بقصد إتالف ملفات أو البيانات أو الربجميات أو  حيظر علي املستخدم أن يرسل عن طريق الربيد اإللكرتوين أو التحميل 

لفكرية ضمن خمالفة أو خرقا حلقوق امللكية اأجهزة وأنظمة الكمبيوتر أو معدات االتصال.. كما حيظر عليه أن يرسل أي حمتوى غري خمول له استعماله، أو   نشره وإعادة إنتاجه، أو يت
 .للغري

 .محيظر علي املستخدم  انتحال شخصية أي شخص، أو تعريف نفسه بطريقة خاطئة أو استخدام حساب مستخدم آخر  بغري  تصريح من قبل ذلك املستخد 
 . كما حيظر عليه استخدام اخلدمات بشكل رخرق حيظر علي املستخدم  نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو بيع اخلدمات كلها أو بعضها لغايات جتارية بدون إذن خطي من حماكم ديب 

  .أية قوانني وطنية أو دولية معمول هبا أو رخالف أي بروتوكوالت متعلقة باإلنرتنت
ط من شروط اخلدمة احلالية أو من قبلها ألي سبب كان ، كأن رخالف أي شر  لالعرتاضحملاكم ديب أن تنقل أو متحو، وفقا لتقديرها وحدها أي حمتوى ، أو معلومات إذا اعترب مثارا  

 .أي قانون أو تعليمات مطبقة متعلقة به ، أو موضوعة من قبل مستخدمني خمالفني سابقني دون إعالم حماكم ديب مسبقا هبوياهتم

 .حملاكم ديب. وال يشمل ذلك الفرتة املسائيةتلتزم احملاكم بتقدمي الدعم الفين املطلوب لضمان توفر اخلدمة واملساعدة الفنية خالل أوقات العمل الرمسي الدعم الفني: 

أو كلمة السر أو موطنه أو رقم هاتفه أو بريده اإللكرتوين أو أي بيانات أخرى تعترب كلها وسائل تعريف حتدد  بامسهيقر املستخدم  بأن  ما يدونه من بيانات تتعلق  نطاق المسئولية: 
الوسائل تعترب صادرة من املستخدم باعتبارها توقيع إلكرتوين له  وتعترب احملاكم  أي شخص يستخدم هذه الوسائل هو املستخدم ،   هويته و أن أية عمليات يتم تنفيذها باستخدام هذه

تلك الوسائل إىل الغري حلني  انتقال أي من كما يكون املستخدم مسئوالً عن مجيع العمليات اليت يتم تنفيذها باستخدام وسائل التعريف اخلاصة به ومسئوالً عن أي تغيري أو فقدان أو
مسئولة عن كشف سرية هذه البيانات اليت قد  التوقيت الزمين الذى تتمكن فيه احملاكم  من إيقاف أي انتهاك هلذه البيانات  بناء على إخطار كتايب من املستخدم كما إن احملاكم  غري

 . القرصنة اإللكرتونيةحتدث نتيجة سوء استخدام املستخدم  أو إذا مت ذلك عن طريق عمليات 
فقدان يف البيانات، أو تأخري يف العمليات ألسباب تقنية، أو حمتوى مواقع الغري اليت يتم الوصول اليها من خالل اخلدمات : كما ال تكون احملاكم مسؤولة عن أي أضرار تنشأ عن 

عدم التوافق بني اخلدمة وغريها من اخلدمات والربامج واألجهزة. أو عن التأخري أو الفشل الراجع  اإللكرتونية اليت تقدمها. أو عن الفريوسات اليت تعطل الوصول إىل اخلدمة أو
ى معروضة على أو إمتامه  أو سوء االستخدام أو عدم القدرة على استخدام ما تقدمه من خدمات إلكرتونية أو  عن احملتوى أو املعلومات أو أية مواد أخر  االتصالللمستخدم يف بدء 

ون مسؤولة عن استخدامه خلدمات تلك اقع األخرى اليت يتم الدخول عليها من خالل الربط على الشبكة )الويب( املتوفرة عن طريق بوابة حماكم ديب اإللكرتونية كما أهنا لن تكاملو 
 .املواقع األخرى

صيانة األنظمة أو التطوير أو حتديث اخلدمات أو ألسباب طارئة أخرى دون إخطار قد تضطر حماكم ديب اإليقاف املؤقت للخدمة ألسباب تشغيلية مثل  إيقاف أو إنهاء الخدمة:
 .مسبق أو حتديد مدة إيقاف اخلدمة

 .به دون إشعار مسبق كما إن أي خرق من املستخدم  ألي شرط من شروط اخلدمة احلالية سيؤدي إىل إغالق حسابه أو إىل اإلهناء الفوري جلميع العمليات املتعلقة

 .على سريان باقي الشروط األخرى باعتبارها نافذة املفعول ومنتجة ألثرها –لعدم قانونيته أو قابليته للتنفيذ  –ال يؤثر إلغاء بند أو اكثر من هذه الشروط  الشروط للتجزئة: قابلية

وأي نزاع ينشأ عن هذه اخلدمة سواء تعلق  -ها من تعديالت مستقبليةوما قد يطرأ علي–يقبل املستخدم بشروط اخلدمة احلالية  المنازعات والتحكيم والقانون الواجب تطبيقه:
 .بالتفسري أو التنفيذ يفض عن طريق التحكيم وفقا لقوانني دولة االمارات العربية املتحدة ورخضع لالختصاص املكاين حملاكم ديب
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 االشتراك بالخدمات اإللكترونية لألطراف
 . وتقدمي الطلب موقعا من قبل الشخص إىل قسم اخلدمات املركزية طلب االشرتاك يف اخلدمات اإللكرتونية تعبئة 1
 توفري كشف بأرقام القضايا لدى احملاكم )يشرتط أن يكون لدى الطرف قضايا أو معامالت رمسية مسجلة لدى حماكم ديب(. 2
 ايصال اخلدمة لطالبها عرب الربيد اإللكرتوين مرفق بدليل ارشادي حول كيفية االستخدام. 3

 

 القضائيةلمعرفة ااالطالع على 
 . طلب االشرتاك يف اخلدمة وتقدمي الطلب موقعا من قبل الشخص إىل قسم اخلدمات املركزية تعبئة 1
 .رسم درهم املعرفة دراهم ( 20) إىل درهم باإلضافة 2000دفع رسوم اشرتاك اخلدمة بواقع  2
 .ايصال اخلدمة لطالبها عرب الربيد اإللكرتوين مرفق بدليل إرشادي حول كيفية االستخدام 3

 

 لمكاتب المحاماة ةاالشتراك بالخدمات اإللكتروني
 .متابعة احملاميني شعبة اىل احملاماةمالك / شريك مكتب  قبل من موقعا الطلب تقدميو  تعبئة طلب االشرتاك يف اخلدمات اإللكرتونية 1
 رسم درهم املعرفة. دراهم ( 20) درهم باإلضافة إىل  4000دفع رسوم اشرتاك اخلدمة بواقع  2
 .ايصال اخلدمة لطالبها عرب الربيد اإللكرتوين مرفق بدليل إرشادي حول كيفية االستخدام 3

 

 للخبراء. ةاالشتراك بالخدمات اإللكتروني
 شؤون احملامني واخلرباء واملرتمجني.شؤون اخلرباء واحملكمني بقسم  شعبة اخلبري اىل قبل من موقعا الطلب تقدميو  طلب االشرتاك يف اخلدمات اإللكرتونية تعبئة 1
 ايصال اخلدمة لطالبها عرب الربيد اإللكرتوين مرفق بدليل ارشاي حول كيفية االستخدام. 3

 

 للشركات. ةاالشتراك بالخدمات اإللكتروني
 .الشخص املخول )مالك/شريك( إىل قسم اخلدمات املركزية مع توفري كشف بأرقام قضايا الشركة لدى احملاكم قبل من موقعا الطلب تقدميو  طلب االشرتاك يف اخلدمات اإللكرتونية تعبئة 1
 االستخدام.ايصال اخلدمة لطالبها عرب الربيد اإللكرتوين مرفق بدليل ارشاي حول كيفية  3

 

 )الدائرة /الهيئة/المؤسسة( الحكومية ةاالشتراك بالخدمات اإللكتروني

1 
توفري كشف بأرقام قضايا مع  اىل قسم اخلدمات املركزيةمن قبل )الدائرة/ اهليئة/ املؤسسة ( احلكومية الطلب موقعا من قبل الشخص املخول  تقدميو  تعبئة طلب االشرتاك يف اخلدمات اإللكرتونية

 لدى احملاكم.الدائرة 

حملاكم ديب موجهه إلدارة خدمات القضايا قسم اخلدمات املركزية مع بيان اسم  املوظف املخول بتقدمي الطلب وبيانات  )الدائرة/ اهليئة/ املؤسسة ( احلكوميةاحضار رسالة رمسية بالطلب من  2
 اخلدمات. املوظف املرشح من قبل الدائرة الستخدام

 ايصال اخلدمة لطالبها عرب الربيد اإللكرتوين مرفق بدليل إرشادي حول كيفية االستخدام. 3
 

 .مثال للمنشآت "اىل ابراز الوثائق الرمسية املخولة  )باإلضافة صورة من اثبات الشخصية )جواز السفر أو بطاقة الهوية( للشخص المعني
 صورة من بطاقة القيد للمحامين والخبراء. الرخصة التجارية / املهنية " .  :

 االشتراك بالخدمات االلكترونية

 الخطوات واالجراءات

رفقاتالم  


