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 1الفصل 
 نبذة عن الدليل 

تنفيذ الشيكات  برفع دعوى يهدف دليل المستخدم هذا إلى شرح الخطوات واإلجراءات المتعلقة 
 المرتجعة. 

 المستخدم 1.1

 وزارة العدل المعتمدون في  المحامون •

 األفراد المستخدمون  •

 الغرض 1.2

 ين القيام بالتالي: لمستخدم لدليل اليوضح 

 دعوى تنفيذ الشيكات المرتجعةرفع  •

 وسائل الشرح  1.3

 التلميحات الخاصة بالنظام داخل مستطيل كما بالشكل التالي: يتم وضع 

 
من المفيد استخدامها والتي تساعد المستخدم على خطوات يقدم التلميح معرفة 

 إكمال مهمته أو اإلجراء الذي يقوم به.

 

 يتم وضح التحذيرات الخاصة بالنظام داخل مستطيل كما بالشكل التالي: 

 
أو البيانات التي يقدمها في   معلومات قد تؤثر على المستخدم يشير التحذير إلى 

 . النظام 
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 العدالة الذكي عامة على نظام   نظرة
إلكترونية متكاملة متاحة عبر شبكة اإلنترنت يمكن الوصول إليها من  منصة  هو العدالة الذكينظام 

العدالة الذكي في تقديم خدمات  اإلمارات العربية المتحدة. ويساهم نظام  –خالل موقع وزارة العدل 
التقاضي اإللكتروني الذي يحقق مميزات للقضاة، والمحامين، والخصوم، وغيرها من األجهزة القضائية  

بما يعزز من استخدام سياسات اإلفصاح عن المعلومات، وزيادة فعالية األجهزة الرقابية القضائية على  
ل لها للتبع اللحظي لخط سير الدعاوى من خالل التقارير العمل القضائي وموظفي النظام عبر إتاحة المجا

 الدورية والمستمرة والمفصلة والحفاظ على أمن المعلومات.

مميزات مباشرة للخصوم تتمثل في سرعة الفصل بالدعاوى ودقتها   العدالة الذكي نظام  وفريكما 
وتخفيض نفقات التقاضي مثل   بتقليل اإلجراءات واعتماد أحدث األساليب والشفافية، وعلنية الجلسات،

مصاريف التنقل، والسفر وسرعة وسهولة البحث واالستعالم عن القضايا، كما يوفر فوائد أخرى للمحامين  
منها تبسيط اإلجراءات القانونية، وسهولة تبادل المذكرات، وتقديم المستندات، والمحررات، وعقد  

العتراض عليها أمام المحكمة األعلى درجة، والحضور  جلسات الترافع اإللكتروني، واستالم نسخ األحكام وا
عبر وسائل االتصال المرئي وتقريب المسافات، ومعالجة إشكالية تعارض أوقات الجلسات بمحاكم 

مختلفة، وطلبات التأجيل، فضاًل عن توفير ميزات للقضاة يمكن إيجاز أهمها في إنجاز الدعوى في وقت 
 أقصر واالرتقاء بجودة الخدمات. 

 المتطلبات األساسية 

لنوافذ المنبثقة في متصفح الويب  ليجب السماح  فإنه ما لقضية العدالة الذكينظام ل  كأثناء استخدام
ك، راجع دليل تعليمات  الخاص ب  صفحالمت بحسبالنوافذ المنبثقة  تفعيلقد تختلف خطوات و .الخاص بك

 .المنبثقةالمستخدم للمتصفح لديك لمعرفة تمكين النوافذ 

 

http://www.crimsonlogic.com/en/


 رفع دعوى تنفيذ الشيكات المرتجعة 
 

 

4 

 2الفصل 
 إدارة القضايا  1

قيد قضية والتي يتم إرسالها أواًل إلى قسم القيد في   تقديم طلب المتقاضي الفردي أو  يمكن للمحامي
 المحكمة لمراجعة تفاصيلها والموافقة عليها أو رفضها أو إعادتها لطلب معلومات إضافية. 

 تنفيذ للشيكات المرتجعة: قضية إنشاء 1.1

 اتبع الخطوات التالية: 

 ظهر الصفحة التالية: ، فت إنشاء مسودة قضية  -سجل الدخول إلى النظام ثم انتقل إلى إدارة القضايا  .1

 
 أنواع الدعاوى   1 صورة

 ادخال التفاصيل ذات العالقة ثم الضغط على التالي فتظهر الصفة التالية:  .2
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 تفاصيل الدعوى   2صورة  

 إلضافة تفاصيل الشيكات المرتجعة فتظهر الصفحة التالية:  اضغط على عالمة   .3

 
 تفاصيل الشيكات  3صورة  

 : ستظهر تفاصيل الشيكات كاالتي -
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 يمكن إضافة أكثر من شيك في القضية الواحدة بالضغط على عالمة  -

 . من شيك على المنفذ ضده أكثرفي حالة وجود 

الشيك مع نفس رقم الحساب في نفس الدعوى او  ال يمكن تكرار نفس رقم  -
 أي دعوى أخرى. 

 الصفحة التالية:   رالقضية. تظهإلضافة أطراف  اضغط على أيقونة   .4

 

 الطرف

من  - نوعه  واختر  المنسدلة  القائمة  من  طبيعي/حكومة/شركة(  )شخص  الطرف  تصنيف  اختر 
 المقابلة.   ةالمنسدلالقائمة 

 تظهر باقي تفاصيل الطرف بحسب النوع الذي اخترته.  -

 

 تفاصيل الطرف
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 أدخل التفاصيل ذات العالقة ثم اضغط على تسليم لحفظ معلومات الطرف الذي أدخلته. -

 

 إضافة طرف

 

 . إلضافة الطرف اآلخر 4الخطوات في  كرر -

 

 إضافة أطراف 
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 الصفحة التالية:  رالمستندات. تظهلتحميل   اضغط على أيقونة   .5

 

 إضافة مستند 
 

من القائمة المنسدلة المجموعة اختر المستند ثم اختر النوع وأدخل المالحظات إن وجدت ثم اضغط  -
 على اختر ملف. 

 

 تحميل مستند 
 يتم حفظ المستند. اضغط على حفظ  -
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يجب ارفاق صور للشيكات بنفس عدد تفاصيل الشيكات المدخلة في النظام وقت 

 تسجيل الدعوى 

 

 التالية:  ملخص الدعوى تظهر صفحة والضغط على التالي والمستنداتبعد ادخال تفاصيل األطراف   .6

 

 
  

http://www.crimsonlogic.com/en/


 رفع دعوى تنفيذ الشيكات المرتجعة

 

10 

المعلومات صحيحة فتظهر   .7 ان كل  والتأكد  الدعوى   صفحة الضغط على تسليم بعد مراجعة ملخص 
 تأكيد بتسجيل الدعوى كما هو موضح ادناه: ال
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