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ي للحاالت األرسية/ التس
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 جدول المحتويات  

ي للحاالت األرسية/العائلية  1
ون   3 ........................................................................ ..لمستخدم غتر مسجل.التسجيل اإللكتر

 19 .................................................................... .…………………لمستخدم غتر مسجل.متابعة الحاالت األرسية/العائلية  2

ي للحاالت األرسية/العائلية  .3
ون   24 ..................................................................... ………لمستخدم مسجل التسجيل اإللكتر
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ي للحاالت األرسية/ الت .1
ون     لمستخدم غتر مسجل  العائلية  سجيل اإللكتر

لبوابة الرسمية لحكومة رأس  إن لم تكن مسجل كمستخدم عىل او عائلية ومتابعتها حتر  يمكنك تسجيل حالة أرسية أو 

 : بإتباع الخطوات التاليةالخيمة 

ي مالحظة
 
كيفية الوصول للخدمات  وثيقة  : لتسجيل الدخول عىل البوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة، اتبع الخطوات المدرجة ف

ونية لمحاكم رأس الخيمة   اإللكتر

 

 (https://www.rak.ae/wps/portalالخيمة ) رأسللبوابة الرسمية لحكومة قم بالدخول   .1

 

 :  "الخدمات دليل" "  من قائمةالحكومةقم باختيار " .2

 

ي رأس الخيمة، انقر عىل أيقونة "لتظهر قا .3
 ": دائرة المحاكمئمة الجهات الحكومية ف 

https://www.rak.ae/wps/portal
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 لتظهر  .4
 
ونيا رسية  خدمات الحاالت األ"من محاكم رأس الخيمة، قم بإختيار   قائمة بأنواع الخدمات المتوفرة إلكتر

 : "والعائلية

 

 : "تسجيل طلب جديد انقر زر "الخدمة،  وصفلتنتقل اىل شاشة  .5
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ة اىل  .6 الذي ترغب بإستالم رمز  أرقام (  9)المكون من قم بإدخال رقم الهاتف ، تسجيل رثم الهاتف شاشةلتنتقل مبارسر

 ":  تأكيد وإسال رمز التحققثم انقر زر " ،التحقق عليه

 

 : يجب استخدام رقم هاتف تابع لدولة اإلمارات. مالحظة

 

 ":  التالي قم بإدخال رمز التحقق الذي استلمته عىل رقم الهاتف المدخل ثم انقر زر " .7
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 : مالحظات

 

A.  ي حال عدم
يرجى إعادة إرسال رمز  استالم رمز التحقق عىل رقم الهاتف المدخل خالل دقيقة لسبب ما، انقر زر "ف 

 " ليتمكن النظام من ارسال رمز تحقق جديد لك. التحقق
B.  ي حال الرغبة بتغيتر رقم الهاتف

" ليفتح النظام شاشة  تغيتر رقم الهاتفالمرغوب باستالم رمز التحقق عليه، انقر زر "ف 
 دخال الرقم الجديد. ثم قم بإ   أخرىلرقم مرة ادخال ا 

 

ي ترغب بإنشاء طلبها سواء كانت تحديد الحالةلتنتقل لشاشة  .8
حالة  ، قم بإدخال البيانات المطلوبة بحسب الحالة التر

 " أي الخالفات بير  األقارب.   عائلية بير  الزوج والزوجة فقط، أو "الخالف الواقع " أي أرسية"
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 الوصف   الحقل  

نوع الحالة:  
 أرسية

 
 " عليك إدخال البيانات التالية: أرسية  حالةعند اختيار نوع الحالة " 

 



   
  
  

 

ي للحاالت األرسيةلتسا -دليل استخدام العنوان
ون   1.0 رقم اإلصدار العائلية / جيل اإللكتر

8 

هل يوجد حالة أرسية  
مسجلة لدى قسم  
التسامح لمحاكم رأس  

 الخيمة؟ 

ي حال وجود حالة أرسية سابقة مسجلة لدى نعمقم بإختيار "
 
قسم التسامح  "، ف

 لمحاكم رأس الخيمة، وعليه قم بإدخال رقم الملف السابق وسنة إنشائه. 

 
ي حالة  القم بإختيار "

 
وجود حالة أرسية سابقة مسجلة لدى قسم التسامح   عدم" ف

 لمحاكم رأس الخيمة، وعليه قم بإدخال البيانات التالية: 

 
قم بإختيار نوع العقد المرغوب بإنشاء الحالة األرسية بناًء عليه من   نوع العقد  

 القائمة المنسدله للحقل: 

 
 قم بإدخال رقم العقد.  رقم العقد  

 قم بإدخال سنة العقد.  سنة العقد  

 قم بإختيار مكان إصدار العقد من القائمة المنسدلة للحقل.  مصدر العقد  

 

 بيانات مقدم الطلب 

قم بإدخال بياناتك عن طريق البحث برقم إحدى وثائقك الرسمية وإدخال البيانات  
 :  المتعلقة بها كالتاىلي

طريقة  
 البحث  

 الوثيقة الرسمية المناسبة لك من القائمة المنسدلة: قم بإختيار 

 
رقم  

الهوية/الجواز 
 الموحد / 

ي الحقل السابق: 
ي قمت بإختيارها ف 

 قم بإدخال رقم الوثيقة التر

 

 

 
 قم بإختيار جنسيتك من القائمة المنسدلة للحقل.  الجنسية  

وقم بإختيار   انقر أيقونة التقويم  قم بإدخال تاري    خ ميالدك أو  تاري    خ الميالد 
 تاري    خ ميالدك. 
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 الوصف   الحقل  

نوع الحالة:  
 عائلية  

 
 " عليك إدخال البيانات التالية: عائلية حالةعند اختيار نوع الحالة " 

 

هل يوجد حالة عائلية  
مسجلة لدى قسم  
التسامح لمحاكم رأس  

 الخيمة؟ 

ي حال وجود حالة عائلية سابقة مسجلة لدى قسم التسامح  نعمبإختيار "قم 
"، ف 

 لمحاكم رأس الخيمة، وعليه قم بإدخال رقم الملف السابق وسنة إنشائه. 

 
ي حالة  القم بإختيار "

وجود حالة أرسية سابقة مسجلة لدى قسم التسامح   عدم" ف 
 . لمحاكم رأس الخيمة

 بيانات مقدم الطلب 

بإدخال بياناتك عن طريق البحث برقم إحدى وثائقك الرسمية وإدخال البيانات  قم 
 :  المتعلقة بها كالتاىلي

طريقة  
 البحث  

 قم بإختيار الوثيقة الرسمية المناسبة لك من القائمة المنسدلة: 

 
رقم  

الهوية/الجواز 
 الموحد / 

ي الحقل 
ي قمت بإختيارها ف 

 السابق: قم بإدخال رقم الوثيقة التر
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 قم بإختيار جنسيتك من القائمة المنسدلة للحقل.  الجنسية  

وقم بإختيار   انقر أيقونة التقويم  قم بإدخال تاري    خ ميالدك أو  تاري    خ الميالد 
 تاري    خ ميالدك. 

 

:  تمامه  البيانات المطلوبة إل  وقم بإدخال )حالة أرسية/عائلية(  تقديم الطلبلإلنتقال إىل شاشة " التالي أنقر زر " .9  كالتاىلي
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 : اتالحظم

جاعيقوم النظام   و وثيقة الطالق أو حالة أرسية تابعة لدائرة محاكم رأس الخيمةعقد الزواج أإدخال بيانات  عند  •   بإستر

ي شاشة تقديم الطلب إال إذا  
الحالة   أو و وثيقة الطالق أكانت سنة إصدار عقد الزواج البيانات الخاصة بها وعرضها ف 

جاع لن يقوم النظام    2014رسية قبل األ  عامل معاملة العقود خارج محاكم رأس الخيمة. بإستر
ُ
 البيانات حيث ست

جعة من النظام مثل  • ة وبيانات األطراف بينما يمكنك تعديل بيانات األبناء  ي البيانات األساس ال يمكن تعديل البيانات المستر

جعة   . فقطالمستر
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 الوصف   الحقل  

 البيانات األساسية  

ي الحاالت األرسية  يمكنك 
 
: من إدخال البيانات اال  فقطالنظام ف  ساسية للطلب كالتاىلي

 
ي الشاشة السابقة   نوع العقد   يعرضحقل   نوع العقد  

 
 عقد زواج أو عقد طالق.   إما بحيث يكون الذي تم اختياره ف

 مصدر العقد 
ي الشاشة السابقة  مصدر العقد   يعرضحقل  

 
محاكم رأس الخيمة أو خارج   إما يكون  بحيثالذي تم اختياره ف

 محاكم رأس الخيمة.  

تاري    خ العقد  
 الميالدي  

 تاري    خ العقد الميالدي.   إدخال/اختيار يمكنك من حقل تقويم 

تاري    خ العقد  
 الهجري  

 تاري    خ العقد بالتقويم الهجري. يمكنك من ادخال  حقل  
  (بدون حروف فقط )  : قم بإدخال التاري    خ الهجري باالرقاممالحظة

ً
 1442/ 2/ 1 : مثل

 أسباب الخالف  

 من وجهة نظر مقدم الطلب )الطرف األول(. للحاالت األرسية/العائلية سباب الخالف  إلدخال أحقل نصي 

 

 الطلبات  

 . للحاالت األرسية/العائلية حقل نصي إلدخال طلبات مقدم الطلب )الطرف األول(

 

 بيانات األطراف  

  النظام يعرض
 
  ويمكنك النظام منحيث ال يمكنك حذفه،   الطرف األول للطلب وهو مقدم الطلب تلقائيا

:  للحاالت األرسية/العائلية   للطلب أو حذفها  إضافة األطراف األخريير    كالتاىلي

 طرف إضافة

 للطلب:  إلضافة أطراف أخريير  

 
 " ليندرج سطر الطرف الجديد. اضافةانقر زر " .1
. قم بإختيار صفة  .2 ي

 الطرف كطرف ثان 
:    الجديد  "، لتظهر شاشة البحث عن الطرفاضافة طرفاضغط رابط " .3  كالتاىلي
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الطرف الجديد إما بالهوية اإلماراتية أو بالرقم الموحد   عن قم بإختيار طريقة البحث .4

 أو برقم جواز السفر. 
ي الحقل السابق.   .5

ي قمت بإختيارها ف 
 قم بإدخال رقم الوثيقة التر

 قم باختيار جنسية الطرف الجديد.  .6
 لطرف الجديد. ا قم بإدخال تاري    خ ميالد  .7
8.  .

 
 قم بإدخال الكود الموضح بالصورة تماما

ي الشاشة. بحثانقر زر " .9
ة ف   " ليظهر سجل الطرف الجديد مبارسر

ي قائمة األطراف.  " ليتم ادراج الطرف الجموافقانقر زر " .10
 ديد ف 

(. مالحظة ي
 : يمكنك تكرار األطراف )الطرف األول والطرف الثان 

 حذف 

ة من  حذفلحذف طرف ما، قم بإختيار الطرف المطلوب ثم انقر زر " " ليتم حذفه مبارسر
 القائمة: 

 
 : ال يمكنك حذف الطرف األول )مقدم الطلب(. مالحظة

 بيانات األبناء 

ي الحاالت األرسية 
:  فقطيمكنك النظام ف   من إضافة األبناء للطلب أو حذفهم كالتاىلي

 إضافة 

 إلضافة إبن/بنت جديد للطلب: 

 
 " ليندرج سطر جديد. إضافةانقر زر " .1
 قم بإدخال إسم اإلبن/البنت.  .2
 قم بإدخال تاري    خ ميالد اإلبن/البنت.  .3

 حذف 
ة  حذفاإلبن/البنت المطلوب ثم انقر زر " لحذف أحد األبناء، قم بإختيار  " ليتم حذفه مبارسر

 من القائمة: 
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 المرفقات  

: ا  أو حذفهوعرضها لطلب ا مرفقات من إضافة  للحاالت األرسية/العائلية يمكنك النظام   كالتاىلي

 إضافة 

 ": أضافةإلضافة مرفق من المرفقات المطلوبة، انقر زر " 

 
  :  لتظهر شاشة اضافة مرفقات كالتاىلي

 
 قم بإختيار نوع المرفق من القائمة المنسدلة.  .1
 انقر زر التحميل وقم بإختيار ملف المرفق.  .2
ة.  إضافةانقر زر " .3 ي قائمة المرفقات مبارسر

 " ليندرج المرفق ف 
ي حالتيهمالحظة

  : تعرض الشاشة أعىل قائمة المرفقات نوعية المرفقات اإللزامية للطلب ف 
 األرسية أو العائلية.  

 

 عرض
ة من قائمة المرفقات، اضغط رابط الوثيقة المطلوبة من عمود   لعرض وثيقة مرفق ما مبارسر

ة ضمن شاشة جديدة.  العرض  ليتم عرضها مبارسر
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 حذف 

ة من القائمة: حذف لحذف مرفق ما، انقر زر "   " المحاذي للمرفق المطلوب ليتم حذفه مبارسر

 

دعوى  هل يوجد 
قائمة لدى  
 القضاء؟ 

ي حال وجود دعوى قضائية قائمة ذات صلة بالطلب ثم قم بإدخال تفاصيل  نعمقم باختيار " •
 
" ف

 : ي الحقل النصي
 الدعوى ف 

 
ي حال عدم وجود دعوى قضائية  الأو قم باختيار " •

 ذات صلة بالطلب. قائمة  " ف 

 

 اإلجراءات التالية: أحد يمكنك القيام ببعد مىلئ البيانات المطلوبة،  .10

 

ي   حفظ كمسودةانقر زر "  .10.1
" ليقوم النظام بحفظ البيانات الحالية للطلب حيث يتم إستكمال الطلب ف 

 يوم عمل.  20وقت الحق، وعليه تظهر الرسالة التالية للتنبيه بأنه سيتم إلغاء المسودة خالل 

 

 أكيد التالية: " لتأكيد حفظ الطلب كمسودة وعليه تظهر رسالة التحفظانقر زر "
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المختارة أرسية أو                      " لعرض استمارة الطلب قبل تقديمه بناًء عىل نوع الحالة معاينة اإلستمارة انقر زر "  .10.2

 لتظهر رسالة التأكيد التالية:  عائلية. 

 

 " لعرض االستمارة: موافقانقر زر "
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 التأكيد التالية:  رسالةلتظهر لتقديم الطلب،   "حفظ وارسالانقر زر " .10.3

 
" لتظهر رسالة تؤكد تقديم الطلب بنجاح وتعرض الرقم المرجعي للطلب ونوع الملف  تقديم الطلبانقر زر "

 وموضوعه:   
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يقوم النظام بإضافة استمارة الطلب لقائمة المرفقات وارسالها لموظف إستقبال قسم التسامح  بنجاحلطلب  عند تقديم ا

 اج تقديم الطلب وتعرض رقم الطلب. جرسالة نصية لمقدم الطلب تفيد بن ، كما يتم ارساللمحاكم رأس الخيمة

واحد أو حفظ أكتر من  ال يمكنه تقديم أكتر من طلب  مستخدم غتر مسجل،قبل : عند تقديم الطلب من مالحظة

 مسودة واحدة. 
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   لمستخدم غتر مسجل العائلية / متابعة الحاالت األرسية .2

 قم بالخطوات التالية:    لمتابعة طلب حالة أرسية/عائلية بعد تقديمه لمستخدم غتر مسجل،

ونية لقم بالدخول عىل البوابة اإل .1 من قائمة   رسية والعائلية"خدمات الحاالت األ"ثم الوصول اىل رأس الخيمة حكومة لكتر

ونية لمحاكم رأس الخيمة  الخدمات اإل  ": متابعة طلب سابق"قم بإختيار ، و كما هو موضح أعاله لكتر

 

، ثم انقر زر  لتقديم الطلبالذي قمت باستخدامه بإدخال رقم الهاتف ، قم  شاشة تسجيل رثم الهاتفلتظهر  .2

 ":  تأكيد وإسال رمز التحقق"
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 ":  التالي قم بإدخال رمز التحقق الذي استلمته عىل رقم الهاتف المدخل ثم انقر زر " .3

 

 : مالحظات

 

C. " ي حال عدم استالم رمز التحقق عىل رقم الهاتف المدخل خالل دقيقة لسبب ما، انقر زر
يرجى إعادة إرسال رمز  ف 

 " ليتمكن النظام من ارسال رمز تحقق جديد لك. التحقق
D. " ي حال الرغبة بتغيتر رقم الهاتف المرغوب باستالم رمز التحقق عليه، انقر زر

" ليفتح النظام شاشة  تغيتر رقم الهاتفف 
 ادخال الرقم مرة أخرى ثم قم بإدخال الرقم الجديد. 

 

: يوجد ثالثة احتماالت للطلب المرغوب  .4  بمراجعته كالتاىلي

a. ي حال أن يكون الط
ستقبال لقسم التسامح، وعليه تظهر  لب قيد المراجعة لدى موظف قسم اإل ف 

ي خدمات األفراد أو اإلنتقال لشاشة خدمات 
اك ف  ورة اإلشتر ي تفيد بحالة الطلب وض 

الشاشة التالية والتر

ي الشاشة.   
 األفراد من خالل الضغط عىل الرابط المتواجد ف 
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b.   ي حال أن
النظام شاشة عرض يكون هنالك مسودة لطلب حالة أرسية/عائلية مرتبطة برقم الهاتف، يف 

)رقم الهوية اإلماراتية او رقم   الوثيقة الرسمية الخاصة بك وعليه قم بإدخال رقم، استكمال تقديم الطلب

 ":  التالي ، ثم انقر زر "جواز السفر او الرقم الموحد( 

 

ة اىل شاشة تقديم الطلب، وعليه قم  " التالي قم بإدخال رقم الوثيقة وانقر زر " بإدخال لتنتقل مبارسر

 . كما هو موضح أعاله"  حفظ وارسالالبيانات المطلوبة والنقر عىل " 

c. ي حال وجود طلب تم إرسال المالحظات عليه
موظف استقبال قسم التسامح، يعرض النظام من  ف 

الهوية اإلماراتية شاشة استكمال تقديم الطلب وعليه قم بإدخال رقم الوثيقة الرسمية الخاصة بك )رقم 

 ":  التالي او رقم جواز السفر او الرقم الموحد( ، ثم انقر زر "
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ة لشاشة نموذج الطلب بحسب حالته  التالي قم بإدخال رقم الوثيقة وانقر زر " " لتنتقل مبارسر

 له جزء 
 
المالحظات المرسلة من موظف  والذي يعرض  (المطلوب للتعديل)أرسية/عائلية مضافا

 : استقبال قسم التسامح
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" ليتم ارسال الطلب المعدل  اعادة ارسالثم انقر زر " كما هو موضح أعالهالبيانات المطلوبة بتعديلقم 

   لموظف استقبال قسم التسامح من جديد. 
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ي للحاالت األرسيةالتسج .3
ون     لمستخدم مسجل العائلية  / يل اإللكتر

 

لبوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة بإتباع  عىل امسجل يمكنك تسجيل حالة أرسية أو عائلية ومتابعتها كمستخدم 

 الخطوات التالية: 

ي وثيقة  مالحظة
 
كيفية الوصول للخدمات  : لتسجيل الدخول عىل البوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة، اتبع الخطوات المدرجة ف

ونية لمحاكم رأس الخيمة ا   إللكتر

 

 : (https://www.rak.ae/wps/portalقم بالدخول للبوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة ) .1

 

ة اىل شاشة تسجيل الدخولالدخول/التسجيلانقر زر " .2  : " لتنتقل مبارسر

 

 ". تسجيل الدخول" الرس ثم انقر زر قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة  .3

 ": دائرة محاكم رأس الخيمةانقر عىل أيقونة " .4

https://www.rak.ae/wps/portal
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 من محاكم رأس الخيمة، قم بإختيار " .5
 
ونيا  : "األفرادخدمات  باقةلتظهر قائمة بأنواع الخدمات المتوفرة إلكتر

 

 : "إبدأ الخدمةلتنتقل اىل شاشة وصف الخدمة، انقر زر " .6
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فتح -تسجيل الطلب، حيث تندرج الحاالت األرسية والعائلية ضمن صفحة " فرادخدمات األلتنتقل لشاشة  .7

 ": قضية/ملف جديد
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 بإسمك    "حالة أرسيةإلنشاء طلب حالة أرسية، أنقر رابط " .8
 
ليقوم النظام بالتحقق من وجود طلبات مسجلة مسبقا

ي الشاشة التالية
 : وعرضها ف 

 

ي حالة عدم وجود حاالت مالحظة
ة  رسية/عائلية مس أ : ف  جلة مرتبطة بحسابك، يقوم النظام بعرض نموذج طلب الحالة مبارسر

 كافة البيانات المطلوبة إلنشاء الطلب.   يمكنك من إدخالل
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نموذج طلب  " ليعرض النظام  اختيار واستمراربإختيار المعاملة المرغوب بإتمامها من القائمة وانقر زر "قم  .8.1

بيانات كما  من ، وعليك تعبئة ما تبقر ظامالحالة حيث تكون بيانات الملف المختار واألطراف معبأة تلقائيا من الن

ي الجدول أدناه: 
 ف 

 

 : مالحظات

لن يقوم النظام   2014الحالة االرسية قبل   أو و وثيقة الطالق أكانت سنة إصدار عقد الزواج   عند اختيار حالة أرسية و  •

عامل معاملة العقود خارج محاكم رأس الخيمة. 
ُ
جاع البيانات حيث ست  بإستر

جعة من النظام مثل البيانات األساسية وبيانات األطراف بينما يمكنك تعديل بيانا  • ت األبناء  ال يمكن تعديل البيانات المستر

جعة   . فقطالمستر
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  " ليعرض النظام نموذج طلب الحالةتخطي انقر زر " .8.2
 
يل بيانات العقد واألطراف ليمكنك من تعبئة وتسج  فارغا

 :  كالتاىلي
 
 يدويا

 



   
  
  

 

ي للحاالت األرسيةلتسا -دليل استخدام العنوان
ون   1.0 رقم اإلصدار العائلية / جيل اإللكتر

30 

 الوصف   الحقل  

 البيانات األساسية  

ي الحاالت األرسية  يمكنك 
 
: ساسية للطلب  من إدخال البيانات األ  فقطالنظام ف  كالتاىلي

 
 حقل نصي إلدخال نوع العقد للحاالت األرسية بحيث يكون عقد زواج أو عقد طالق.  نوع العقد  

 قائمة منسدلة إلختيار مصدر العقد بحيث يكون محاكم رأس الخيمة أو خارج محاكم رأس الخيمة.   مصدر العقد 

تاري    خ العقد  
 الميالدي  

 تاري    خ العقد الميالدي.  يمكنك من إدخال/اختيار حقل تقويم 

 تاري    خ العقد الهجري  
 تاري    خ العقد بالتقويم الهجري. يمكنك من ادخال  حقل  

: بدون حروف التاري    خ الهجري باالرقام فقط ) : قم بإدخال مالحظة
ً
 1442/ 2/ 1( مثل

 أسباب الخالف  

 سباب الخالف للحاالت األرسية/العائلية من وجهة نظر مقدم الطلب )الطرف األول(. إلدخال أحقل نصي 

 

 الطلبات  

 األرسية/العائلية. حقل نصي إلدخال طلبات مقدم الطلب )الطرف األول( للحاالت 

 

 بيانات األطراف  

 حيث ال يمكنك حذفه، ويمكنك النظام من  
 
يعرض النظام الطرف األول للطلب وهو مقدم الطلب تلقائيا

  :  إضافة األطراف األخريير  للطلب أو حذفها  للحاالت األرسية/العائلية كالتاىلي

 إضافة طرف

 إلضافة أطراف أخريير  للطلب: 

 
 " ليندرج سطر الطرف الجديد. اضافةانقر زر " .11
12.  . ي

 قم بإختيار صفة الطرف كطرف ثان 
:  اضافة طرفاضغط رابط " .13  "، لتظهر شاشة البحث عن الطرف الجديد كالتاىلي



   
  
  

 

ي للحاالت األرسيةلتسا -دليل استخدام العنوان
ون   1.0 رقم اإلصدار العائلية / جيل اإللكتر

31 

 
قم بإختيار طريقة البحث عن الطرف الجديد إما بالهوية اإلماراتية أو بالرقم   .14

 الموحد أو برقم جواز السفر. 
ي الحقل السابق.   .15

ي قمت بإختيارها ف 
 قم بإدخال رقم الوثيقة التر

 قم باختيار جنسية الطرف الجديد.  .16
 قم بإدخال تاري    خ ميالد الطرف الجديد.  .17
18.  .

 
 قم بإدخال الكود الموضح بالصورة تماما

ي الشاشة. بحثانقر زر " .19
ة ف   " ليظهر سجل الطرف الجديد مبارسر

ي قائمة األطراف.  " ليتم ادراج الطرف الجموافقانقر زر " .20
 ديد ف 

(. مالحظة ي
 : يمكنك تكرار األطراف )الطرف األول والطرف الثان 

 حذف 

ة من  حذفلحذف طرف ما، قم بإختيار الطرف المطلوب ثم انقر زر " " ليتم حذفه مبارسر
 القائمة: 

 
 : ال يمكنك حذف الطرف األول )مقدم الطلب(. مالحظة

 بيانات األبناء 

ي الحاالت األرسية 
:  فقطيمكنك النظام ف   من إضافة األبناء للطلب أو حذفهم كالتاىلي

 إضافة 

 إلضافة إبن/بنت جديد للطلب: 

 
 " ليندرج سطر جديد. إضافةانقر زر " .4
 قم بإدخال إسم اإلبن/البنت.  .5
 قم بإدخال تاري    خ ميالد اإلبن/البنت.  .6

 حذف 
" ليتم حذفه  حذفاإلبن/البنت المطلوب ثم انقر زر " لحذف أحد األبناء، قم بإختيار 

ة من القائمة:   مبارسر
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 المرفقات  

: ا مرفقات الت األرسية/العائلية من إضافة  يمكنك النظام للحا   لطلب وعرضها أو حذفها كالتاىلي

 ": أضافةإلضافة مرفق من المرفقات المطلوبة، انقر زر "  إضافة  

 
  :  لتظهر شاشة اضافة مرفقات كالتاىلي

 
 قم بإختيار نوع المرفق من القائمة المنسدلة.  .1
 انقر زر التحميل وقم بإختيار ملف المرفق.  .2
ة.  إضافةانقر زر " .3 ي قائمة المرفقات مبارسر

 " ليندرج المرفق ف 
ي حالتيه  مالحظة

: تعرض الشاشة أعىل قائمة المرفقات نوعية المرفقات اإللزامية للطلب ف 

 األرسية أو العائلية.  

 
ة من قائمة المرفقات، اضغط رابط الوثيقة المطلوبة من   عرض   لعرض وثيقة مرفق ما مبارسر

ة ضمن شاشة جديدة.   عمود العرض ليتم عرضها مبارسر
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ة من  حذف انقر زر " لحذف مرفق ما،  حذف   " المحاذي للمرفق المطلوب ليتم حذفه مبارسر

 القائمة: 

 

هل يوجد دعوى  
 قائمة لدى القضاء؟ 

ي حال وجود دعوى قضائية قائمة ذات صلة بالطلب ثم قم بإدخال تفاصيل  نعمقم باختيار " •
" ف 

 : ي الحقل النصي
 الدعوى ف 

 
ي حال عدم وجود دعوى  الأو قم باختيار " •

 قضائية قائمة ذات صلة بالطلب. " ف 
 

 

 يمكنك القيام بأحد اإلجراءات التالية: بعد مىلئ البيانات المطلوبة،  .9

 

ي وقت   حفظ كمسودةانقر زر "  .9.1
" ليقوم النظام بحفظ البيانات الحالية للطلب حيث يتم إستكمال الطلب ف 

 يوم عمل.   20الحق، وعليه تظهر الرسالة التالية للتنبيه بأنه سيتم إلغاء المسودة خالل 

 

 " لتأكيد حفظ الطلب كمسودة وعليه تظهر رسالة التأكيد التالية: حفظانقر زر "
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ية أو                     المختارة أرس  " لعرض استمارة الطلب قبل تقديمه بناًء عىل نوع الحالة اإلستمارة معاينة انقر زر "  .9.2

 لتظهر رسالة التأكيد التالية:  ،عائلية

 

 " لعرض االستمارة: موافقانقر زر "
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 " لتقديم الطلب، لتظهر رسالة التأكيد التالية: حفظ وارسالانقر زر " .9.3

 
" لتظهر رسالة تؤكد تقديم الطلب بنجاح وتعرض الرقم المرجعي للطلب ونوع الملف  يم الطلبتقدانقر زر "

 وموضوعه:   
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عند تقديم الطلب بنجاح يقوم النظام بإضافة استمارة الطلب لقائمة المرفقات وارسالها لموظف إستقبال قسم التسامح 

 اج تقديم الطلب وتعرض رقم الطلب. جرسالة نصية لمقدم الطلب تفيد بن لمحاكم رأس الخيمة، كما يتم ارسال

ونية واتبع نفس الخطوات الخاصة بانشاء  حالة عائلية: إلنشاء حالة عائلية، قم باختيار " مالحظة " من شاشة الخدمات اإللكتر

 : كما هو موضح أعالهحالة أرسية  
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   لمستخدم مسجل  العائلية / متابعة الحاالت األرسية .4

 لمتابعة طلب حالة أرسية/عائلية بعد تقديمه لمستخدم غتر مسجل، قم بالخطوات التالية:  

ونية لحكومة رأس الخيمة ثم الوصول اىل  .1 من قائمة   "باقة خدمات األفراد"قم بالدخول عىل البوابة اإللكتر

ونية لمحاكم رأس الخيمة    .كما هو موضح أعالهالخدمات اإللكتر

:   بمتابعتهالمرغوب  الحالة األرسية/العائلية طلب احتماالت ل ارب  ع يوجد  .2  كالتاىلي

A.  حيث يمكنك عرض سامح، أن يكون الطلب قيد المراجعة لدى موظف قسم االستقبال لقسم الت

: تفاصيل   الطلب كالتاىلي

i. " الطلبات المقدمة"، افتح شاشة "تسجيل الطلبمن شاشة ." 

ii. " تفاصيل الطلبقم بإختيار الطلب المرغوب بعرضه ثم انقر زر :" 

 

    :  لتظهر شاشة تفاصيل الطلب كالتاىلي
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B.  أن يكون هنالك مسودة لطلب حالة أرسية/عائلية مرتبطة   :  حيث يمكنك إكمال الطلب كالتاىلي

i. " مسودة"، افتح شاشة "تسجيل الطلبمن شاشة ." 

ii. " تفاصيل الطلبقم بإختيار الطلب المرغوب بعرضه ثم انقر زر :" 

 

ة اىل شاشة تقديم الطلب، وعليه قم بإدخال البيانات  " حفظ وارسالالمطلوبة والنقر عىل " لتنتقل مبارسر

 .  كما هو موضح أعاله
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C. طلب مرفوضال أن يكون،  :  حيث يمكنك عرض تفاصيل الطلب كالتاىلي

i. " مرفوض"، افتح شاشة "تسجيل الطلبمن شاشة ." 

ii. " تفاصيل الطلبقم بإختيار الطلب المرغوب بعرضه ثم انقر زر :" 

 

:    المرفوض تفاصيل الطلبلتظهر شاشة      كالتاىلي
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D.  ي حال وجود طلب تم إرسال المالحظات عليه من
حيث قسم التسامح، لستقبال إل موظف اقبل  ف 

 :  يمكنك تعديل الطلب وإعادة ارساله من جديد كالتاىلي

i. " متابعة الطلبات"، افتح شاشة "تسجيل الطلبمن شاشة ." 

ii.  تفاصيل الطلبانقر زر "قم بإختيار الطلب المرغوب بعرضه ثم :" 

 

 له جزء )
 
ة لشاشة الطلب بحسب حالته أرسية/عائلية مضافا والذي    (المطلوب للتعديللتنتقل مبارسر

  : المالحظات المرسلة من موظف استقبال قسم التسامحيعرض 
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iii. ليتم ارسال  اعادة ارسالثم انقر زر " كما هو موضح أعالهقم بتعديل البيانات المطلوبة "

 للتدقيق.   الطلب المعدل لموظف استقبال قسم التسامح من جديد 
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ي حال   5يتم إلغاء الطلب خالل  :  مالحظة
 ه من جديد. إعادة إرسال عدم تعديله و أيام عمل ف 
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 اإلستعالم عن تفاصيل القضية/الملف   .5

  للحاالت األرسية/العائلية  الملفالقضية/ اإلستعالم عن تفاصيل   وابة الرسمية لحكومة رأس الخيمةللمستخدم المسجل عىل الب  يمكن 

 : االستعالم عن تفاصيل القضية/الملفمن خالل شاشات صفحة 

بيانات الملف واألطراف وأسباب الخالف والطلبات والجلسات والمرفقات والملفات  إلستعراض : تفاصيل القضية/الملف  •

 المرتبطة بالملف إن وجدت. 

ي تم تأجيلها :  القضايا/الملفات المؤجلةقائمة  •
 إن وجدت.  إلستعراض جدول القضايا التر

 . الجلسات القادمة للقضايا /للملفات المسجلة بحسب اليومجدول : إلستعراض  جدول الجلسات  •

 

دليل استخدام الخدمات  : لمعرفة المزيد عن كيفية االستعالم عن تفاصيل الملفات/القضايا، قم باإلطالع عىل مالحظة هامة

ونية لمحاكم رأس الخيمة  )األطراف كات ( االستعالم عن تفاصيل القضايا -المحامير  -االلكتر  قسم المرفقات.    من  1.4نسخة   -الرسر

 

 المرفقات   .6

 كيفية الوصول للخدمات

pdf.الإلكترونية لمحاكم رأس الخيمة نسخة 1
 

 دليل استخدام الخدمات

pdf.الالكترونية لمحاكم رأس الخيمة  )الأطراف-المحامين-الشركات ( الاستعلام عن تفاصيل القضايا- نسخة 1.4
 

 

 


