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الفصل 1
نبذة عن هذا الدليل
ً
يهدف دليل املست ت تتتخدم شذا إلى شت ت تترء الخملوات واإلجراءات املتعلقة باست ت تتتخدام خدمة رفع الدعاوى
إلكترونيا عن طريق
البوابة املوحدة او الهوية الرقمية لرفع القضايا وإدارتها لجميع املستخدمين الخارجين.

املستخدم
• بإمكان املستخدمين (محامي – متقاض ي فرد – متقاض ي شركة – خبير  -مترجم) القيام بالدخول من البوابة
املوحدة والقيام بإنشاء حسابات جديدة أو القيام بربط الحسابات السابقة بحساب البوابة املوحدة.

الغرض
يوضح الدليل للمستخدمين القيام بالتالي:
• إنشاء حساب جديد بالدخول عن طريق البوابة املوحدة.
• ربط الحساب السابق ومافيه من دعاوى مسجلة مسبقا بحساب البوابة املوحدة.

وسائل التنبيه
يوجد نوعان من وسائل التنبيه شما التلميح والتحذير.
□

❕

يقدم التلميح معرفة من املفيد استخدامها والتي تساعد املستخدم على إكمال مهمته أو اإلجراء الذي
يقوم به.

يشير التحذير إلى معلومات قد تؤثر على املستخدم أو البيانات التي يقدمها في النظام.

~~4
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الفصل 2
نظرة عامة على نظام العدالة الذكي
نظام العدالة الذكي شو منصة إلكترونية متكاملة متاحة عبر شبكة اإلنترنت يمكن الوصول إليها من خالل موقع وزارة
العدل – اإلمارات العربية املتحدة .ويساشم نظام العدالة الذكي في تقديم خدمات التقاض ي اإللكتروني الذي يحقق مميزات
للقضاة ،واملحامين ،والخصوم ،وغيرشا من األجهزة القضائية بما يعزز من استخدام سياسات اإلفصاء عن املعلومات،
وزيادة فعالية األجهزة الرقابية القضائية على العمل القضائي وموظفي النظام عبر إتاحة املجال لها للتبع اللحظي لخط
سير الدعاوى من خالل التقارير الدورية واملستمرة واملفصلة والحفاظ على أمن املعلومات.
كما يوفر نظام العدالة الذكي مميزات مباشرة للخصوم تتمثل في سرعة الفصل بالدعاوى ودقتها بتقليل اإلجراءات واعتماد
أحدث األساليب والشفافية ،وعلنية الجلسات ،وتخفيض نفقات التقاض ي مثل مصاريف التنقل ،والسفر وسرعة
وسهولة البحث واالستعالم عن القضايا ،كما يوفر فوائد أخرى للمحامين منها تبسيط اإلجراءات القانونية ،وسهولة تبادل
املذكرات ،وتقديم املستندات ،واملحررات ،وعقد جلسات الترافع اإللكتروني ،واستالم نسخ األحكام واالعتراض عليها أمام
املحكمة األعلى درجة ،والحضور عبر وسائل االتصال املرئي وتقريب املسافات ،ومعالجة إشكالية تعارض أوقات الجلسات
ً
بمحاكم مختلفة ،وطلبات التأجيل ،فضال عن توفير ميزات للقضاة يمكن إيجاز أشمها في إنجاز الدعوى في وقت أقصر
واالرتقاء بجودة الخدمات.

املتطلبات األساسية
أثناء استخدامك لنظام العدالة الذكي لقضية ما فإنه يجب السماء للنوافذ املنبثقة في متصفح الويب الخاص بك .وقد
تختلف خملوات تفعيل النوافذ املنبثقة بحسب املتصفح الخاص بك ،راجع دليل تعليمات املستخدم للمتصفح لديك
ملعرفة تمكين النوافذ املنبثقة.

~~5

الفصل 3
 .1إنشاء حساب جديد أو الدخول علي حساب مسجل مسبقا
يجب إنشاء حساب جديد أو الدخول علي حساب البوابة املوحدة أو الهوية الرقمية الذي تمت إنشاءه مسبقا كما شو
موضح بالشاشة ادناه:

خيار إنشاء حساب جديد او الدخول في حال وجود حساب مسبقا.

للطالع علي خملوات إنشاء الحساب الجديد يرجي مراجعة دليل املستخدم الخاص البوابة املوحدة بالرابط ادناه
https://unifiedgate.moj.gov.ae/UnifiedGate/Manuals/UG_ManualAr.pdf

 .2القيام بربط حساب مستخدم خارجي:
 .1بعد القيام بتسجيل الدخول عن طريق البوابة املوحدة أو عن طريق الهوية املرئية يرجي الضغط علي قائمة
الخدمات كما شو موضح بالشاشة أدناه.

~~6
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 .2يتم عرض العديد من الخدمات.
 .3لخدمات رفع الدعاوى يمكن إختيار أي من الخدمات مثل خدمة قيد الدعاوى كما شو موضح بالشاشة أدناه.

قيد الدعاوى امام املحكمة اإلتحادية.

 .4عند الضغط علي خدمات رفع الدعاوى يتم عرض الشاشة أدناه.
 .5إضغط علي زر تقديم.

تقديم الخدمات

~~7

نظام العدالة الذكي  -دليل الدخول عن طريق البوابة الموحدة

 .6عند الضغط علي زر تقديم يتم عرض الشاشة أدناه.
 .7إختار نعم في حال وجود حساب مسبق بنظام العدالة الذكي (متقاض ي فرد – متقاض ي شركة  -محامي  -خبير –
مترجم ).
 .8إختار ال في حال الرغبة بإنشاء حساب بنظام العدالة الذكي ملستخدم خارجي (متقاض ي فرد – متقاض ي شركة -
محامي  -خبير – مترجم ).

ربط حساب مسبق أو إنشاء حساب جديد

 .9في حال تم إختيار نعم يتم عرض الشاشة للقيام بربط الحساب املسبق ل (متقاض ي فرد – متقاض ي شركة -
محامي  -خبير – مترجم ) .بالبوابة املوحدة.

تسجيل الدخول للقيام بربط حساب مسبق مع البوابة املوحدة.

~~8

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم

 .3القيام بإنشاء حساب جديد ملتقاض ي فرد/شركة:
 .1بعد القيام بذات الخملوات التي تم توضيحها بالفقرة الثانية.
 .2إختار ال في حال الرغبة بإنشاء حساب بنظام العدالة الذكي ملستخدم خارجي (متقاض ي فرد – متقاض ي شركة -
محامي  -خبير – مترجم ).

ربط حساب مسبق أو إنشاء حساب جديد

 .3في حال تم إختيار ال يتم عرض الشاشة للقيام بإنشاء حساب جديد ل (متقاض ي فرد – متقاض ي شركة  -محامي
 -خبير – مترجم ) والربط بالبوابة املوحدة.

إنشاء حساب جديد والربط مع البوابة املوحدة.

 .4يتم إختيار نوع الحساب من القائمة املنسدلة (متقاض ي فرد/شركة  -محامي  -خبير – مترجم ).
 .5إضغط علي زر متابعة الي صحفة التسجيل كما شو موضح بالشاشة أدناه.

~~9

نظام العدالة الذكي  -دليل الدخول عن طريق البوابة الموحدة

إنشاء حساب جديد والربط مع البوابة املوحدة.

 .6يقوم النظام بتعبئة ذات بيانات الهوية كما شو موضح بالشاشة أدناه.

إنشاء حساب جديد ملتقاض ي فرد/شركة.

 .7يجب إستكمال جميع خملوات التسجيل والقيام بأختيار إسم املستخدم وكلمة املرور الخاصة .

~ ~ 10
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 .4القيام بإنشاء حساب جديد ملحامي:
 .1بعد القيام بذات الخملوات التي تم توضيحها بالفقرة الثانية.
 .2إختار ال في حال الرغبة بإنشاء حساب بنظام العدالة الذكي ملستخدم خارجي (متقاض ي فرد – متقاض ي شركة -
محامي  -خبير – مترجم ).

ربط حساب مسبق أو إنشاء حساب جديد

 .3في حال تم إختيار ال يتم عرض الشاشة للقيام بإنشاء حساب جديد ل (متقاض ي فرد – متقاض ي شركة  -محامي
 -خبير – مترجم ) والربط بالبوابة املوحدة.

إنشاء حساب جديد ملحامي.

 .4يتم إختيار نوع الحساب من القائمة املنسدلة محامي.
 .5إضغط علي زر متابعة الي صحفة التسجيل وسيقوم النظام بانقلك إلي الصفحة أدناه.

~ ~ 11

نظام العدالة الذكي  -دليل الدخول عن طريق البوابة الموحدة

 .6يجب أن يكون للمحامي حساب فعال بنظام املحامي الذكي.
 .7يجب إدخال رقم قيد املحامي ورقم الهوية كما شو موضح بالشكل أدناه.

 .5القيام بإنشاء حساب جديد لخبير:
 .1بعد القيام بذات الخملوات التي تم توضيحها بالفقرة الثانية.
 .2إختار ال في حال الرغبة بإنشاء حساب بنظام العدالة الذكي ملستخدم خارجي (متقاض ي فرد – متقاض ي شركة -
محامي  -خبير – مترجم ).

ربط حساب مسبق أو إنشاء حساب جديد

 .3في حال تم إختيار ال يتم عرض الشاشة للقيام بإنشاء حساب جديد ل (متقاض ي فرد – متقاض ي شركة  -محامي
 -خبير – مترجم ) والربط بالبوابة املوحدة.

~ ~ 12

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم

إنشاء حساب جديد لخبير.

 .4يتم إختيار نوع الحساب من القائمة املنسدلة خبير.
 .5إضغط علي زر متابعة الي صحفة التسجيل وسيقوم النظام بانقلك إلي إنشاء الخبير.
 .6قم باستكمال عملية قيد الخبير كما شو موضح بدليل الخبراء.

 .7القيام بإنشاء حساب جديد ملترجم:
 .1بعد القيام بذات الخملوات التي تم توضيحها بالفقرة الثانية.
 .2إختار ال في حال الرغبة بإنشاء حساب بنظام العدالة الذكي ملستخدم خارجي (متقاض ي فرد – متقاض ي شركة -
محامي  -خبير – مترجم ).

ربط حساب مسبق أو إنشاء حساب جديد

 .3في حال تم إختيار ال يتم عرض الشاشة للقيام بإنشاء حساب جديد ل (متقاض ي فرد – متقاض ي شركة  -محامي
 -خبير – مترجم ) والربط بالبوابة املوحدة.

~ ~ 13

نظام العدالة الذكي  -دليل الدخول عن طريق البوابة الموحدة

إنشاء حساب جديد ملترجم.

 .4يتم إختيار نوع الحساب من القائمة املنسدلة مترجم.
 .5إضغط علي زر متابعة الي صحفة التسجيل وسيقوم النظام بانقلك إلي صفحة املرتجمين.

 .8تحديث بيانات الحساب:
يجب ان يكون لديك توقيع إلكتروني حتى تتمكن من التعامل مع النظام.
إلنشاء أو تغيير توقيع إلكتروني:
اتبع الخملوات التالية:
 .1سجل الدخول إلى النظام باستخدام اسم املستخدم وكلمة املرور فتظهر الصفحة التالية.

صفحة ملف التعريف

 .2اضغط على

فيظهر الجزء التالي:

خيارات ملف املستخدم
~ ~ 14

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم

 .3اضغط على التوقيع فتظهر الصفحة التالية:

إضافة توقيع
 .4قم بالتوقيع داخل املربع ثم اضغط على حفظ.

إضافة توقيع

□

• اضغط على مسح ملسح التوقيع وإعادة عمل توقيع جديد.
• في حال أردت تغيير التوقيع ،فاتبع نفس الخملوات أعاله وأدخل التوقيع الجديد.

 .9تحديث ملف املستخدم
اتبع الخملوات التالية لتحديث امللف الخاص بك.
اضغط على الصورة فوق اسمك على اليمين لعرض النافذة التالية:

~ ~ 15

نظام العدالة الذكي  -دليل الدخول عن طريق البوابة الموحدة

تحديث ملف املستخدم
اضغط على بيانات املستخدم فتظهر الصفحة التالية:

بيانات املستخدم
قم بعمل التغييرات ذات العالقة ثم اضغط على حفظ فتظهر رسالة تفيد عمل التغييرات بنجاء.

رسالة النجاء

~ ~ 16
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 .10تغيير كلمة السر
اتبع الخملوات التالية لتغيير كلمة السر الخاصة بك.
اضغط على الصورة على اليمين فوق اسمك لعرض النافذة التالية:

تغيير كلمة السر
اضغط على تغيير كلمة السر فتظهر الصفحة التالية:

تغيير كلمة السر
قم بعمل التغييرات ذات العالقة ثم اضغط على حفظ.

إدخال كلمة السر
• إعادة إدخال نفس كلمة السر في حقل تأكيد كلمة السر.
□

• إدخال سؤال للتذكير وإجابة للتذكير
• سؤال التذكير وإجابة التذكير مفيدان في حالة أنك قد نسيت كلمة السر.
• إذا نسيت كلمة السر ،سيعرض النظام سؤال التذكير ويمللب منك اإلجابة عليه.
• إذا قمت بإدخال إجابة مملابقة إلجابة التذكير ،سيقوم النظام باسترجاع كلمة السر.

~ ~ 17

نظام العدالة الذكي  -دليل الدخول عن طريق البوابة الموحدة

ً
• ال تضع سؤاال لديه إجابات متعددة .على سبيل املثال شذا السؤال" :كم عمرك؟" فهذا
السؤال له إجابات متغيرة.

إعادة إدخال نفس كلمة السر في حقل تأكيد كلمة السر.

~ ~ 18

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم

الفصل 4
إدارة القضايا
ً
يمكن للمحامي أو الفرد تقديم طلب قيد قضية والتي يتم إرسالها أوال إلى قسم القيد في املحكمة ملراجعة تفاصيلها
واملوافقة عليها أو رفضها أو إعادتها لمللب معلومات إضافية.

 .1إنشاء قضية
اتبع الخملوات التالية:
 .1سجل الدخول إلى النظام ثم انتقل إلى إدارة القضايات  -إنشاء قضية فتظهر الصفحة التالية:

القضية
 .2أدخل التفاصيل ذات العالقة من خالل االختيار من القائمة املنسدلة لكل حقل.

يختلف موقع املحكمة بحسب اإلمارة بمعنى أنه عند اختيار اإلمارة أم القوين فإن موقع
املحكمة شو محكمة أم القويين ومحكمة فلج املعال.
□

أنواع املحاكم املتاحة:
 املحكمة االبتدائية املدنية محكمة االستئناف الشرعية~ ~ 19

نظام العدالة الذكي  -دليل الدخول عن طريق البوابة الموحدة

 محكمة التنفيذ املدنية مراكز التوفيق واملصالحة في املحكمة املدنية محكمة التنفيذ الشرعية لجان التوجيه األسري في املحكمة الشرعية املحكمة االبتدائية الشرعيةنوع القضية:
 يختلف نوع القضية بحسب كل محكمة.نوع القضية الفرعي:
 يختلف تصنيف الدعوى بحسب نوع الدعوى.مصدر القضية:
 يقصد به مصدر الدعوى (محكمة اتحادية/محكمة محلية) وفي حال عدم وجود مصدراختر (ال ينملبق).

 .3بعد إدخال التفاصيل ،اضغط على التالي فتظهر الصفحة التالية:

عالمة التبويب تفاصيل القضية
 .4أدخل التفاصيل ذات العالقة ثم انتقل إلى قسم اململالبة واختر نوع اململالبة من القائمة املنسدلة ثم أدخل املبلغ
في حقل املبلغ .اضغط على
مملالبة.

إلضافة نوع مملالبة آخر ،مع العلم أنه يمكنك الضغط على

~ ~ 20

لحذف نوع

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم

إضافة مملالبة

□

في حال عدم وجود قيمة للمملالبة يمكنك اختيار غير مقدرة.

 .5اضغط على زر

لحساب اململالبة فيظهر حساب اململالبة:

حساب اململالبة
 .6انتقل إلى قسم تفاصيل اململالبة.

قسم تفاصيل اململالبة

~ ~ 21

نظام العدالة الذكي  -دليل الدخول عن طريق البوابة الموحدة

أدخل تفاصيل اململالبة ثم اضغط على حفظ أو التالي فتظهر الصفحة التالية:

أطراف القضية

اضغط على

إلضافة أطراف القضية فتظهر الصفحة التالية:

الملرف
اختر تصنيف الملرف (شخص طبيعي/حكومة/شركة) من القائمة املنسدلة واختر نوعه من القائمة النسدلة
املقابلة فتظهر باقي تفاصيل الملرف بحسب النوع الذي اخترته.

~ ~ 22

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم

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

إضافة طرف
كرر الخملوات في  10إلضافة الملرف اآلخر.

~ ~ 23

نظام العدالة الذكي  -دليل الدخول عن طريق البوابة الموحدة

إضافة أطراف
اضغط على حفظ أو التالي فتظهر الصفحة التالية:

املستندات

اضغط على

لتحميل املستندات فتظهر الصفحة التالية:

إضافة مستند
من القائمة املنسدلة املجموعة اختر املستند ثم اختر النوع وأدخل املالحظات إن وجدت ثم اضغط على اختر
ملف.

~ ~ 24

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم

تحميل مستند
اضغط على حفظ فيتم حفظ املستند.
اضغط على حفظ أو التالي.

تفاصيل الرسوم
اضغط على عالمة التبويب حفظ أو التالي.

~ ~ 25
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عالمة التبويب امللخص

اضغط على
الرسالة التالية:

لعرض تفاصيل القسم ملراجعة تفاصيل كل قسم وبعد ذلك اضغط على تسليم فتظهر

رسالة تأكيد التسليم
اضغط على موافقة فتظهر الرسالة التالية:

رسالة نجاء وخيارات القضية
اضغط على الخيارات ذات العالقة (طباعة/عرض القضية /تقديم قضية جديدة).

~ ~ 26
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 .2القضايا الخاصة بي
اتبع الخملوات التالية ملتابعة حالة القضايا التي قدمتها.
 .1سجل الدخول إلى النظام ثم انتقل إلى إدارة القضايا  -القضايا الخاصة بي تظهر الصفحة التالية:

القضايا الخاصة بي

 .2اضغط على

لعرض تفاصيل القضية تظهر الصفحة التالية:

بيانات امللخص

~ ~ 27
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 .3اضغط على إضافة املستندات تظهر الصفحة التالية:

نموذج تقديم مستندات إضافية
 .4اضغط على التالي تظهر الصفحة التالية:

عالمة التبويب املستندات

 .5اضغط على

تظهر الصفحة التالية:

~ ~ 28
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إضافة مستند
 .6من القائمة املنسدلة املجموعة اختر املستند ثم اختر النوع وأدخل املالحظات إن وجدت ثم اضغط على اختر ملف.

تحميل مستند
 .7اضغط على حفظ يتم حفظ املستند.

حفظ املستند
 .8اضغط على تسليم.

رسالة نجاء تقديم املستند

~ ~ 29
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 .3جميع القضايا
اتبع الخملوات التالية ملعرفة الخملوات الخاصة بجميع القضايا.
 .1سجل الدخول إلى النظام ثم انتقل إلى إدارة القضايا  -جميع القضايا تظهر الصفحة التالية.

صفحة جميع القضايا

 .2اضغط على

لعرض التفاصيل تظهر الصفحة التالية:

بيانات امللخص
□

إلضافة مستند ،راجع الخملوات في قسم القضايا الخاصة بي.

 .3اضغط على طلب تظهر الصفحة التالية:

~ ~ 30
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تفاصيل المللب
 .4اختر المللب من القائمة املنسدلة وأدخل باقي التفاصيل ثم اضغط على تسليم يتم تقديم المللب بنجاء.

~ ~ 31

نظام العدالة الذكي  -دليل الدخول عن طريق البوابة الموحدة

 .4مسودات القضايا
يتيح نظام العدالة الذكي للمستخدم حفظ القضية كمسودة الستكمالها وتقديمها في وقت الحق.
اتبع الخملوات التالية:
 .1سجل الدخول إلى النظام ثم انتقل إلى إدارة القضايا  -مسودات القضايا تظهر الصفحة التالية:

مسودات القضايا

 .2اضغط على

□

الستكمال القضية أو

لحذف مسودة القضية.

راجع خملوات إنشاء القضية إذا كنت تريد استكمال القضية ملعرفة التفاصيل.

~ ~ 32

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم

 .5التمثيل القانوني
اتبع الخملوات التالية.
 .1سجل الدخول إلى النظام ثم انتقل إلى إدارة القضايا  -التمثيل القانوني تظهر الصفحة التالية:

ممثل القضية
 .2أدخل رقم القضية ثم اضغط على البحث تظهر التفاصيل التالية:

بحث عن قضية
 .3اضغط على التالي.

~ ~ 33
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كود التفويض
 .4أدخل كود التفويض ثم اضغط على تحقق.

التحقق من كود التفويض

□

يتم الحصول على كود التفويض بعد إنشاء رقم القضية.

 .5اضغط على التالي.

عالمة التبويب أطراف القضية

@

يمكنك فقط تعديل بعض تفاصيل الملرف الذي فوضك في القضية بالضغط على

~ ~ 34

.
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 .6اضغط على التالي.

عالمة التبويب املحامون

 .7اضغط

إلضافة محامي معك في القضية إن وجد وإال فاضغط على التالي.

عالمة التبويب الرد
 .8قم بالتأشير داخل الدائرة املوجودة أمام شل ستقوم بالرد؟ لقبول التفويض أو رفضه ثم اضغط على التالي.

عالمة التبويب امللخص
 .9اضغط على تمثيل تظهر الرسالة التالية:
~ ~ 35
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رسالة تأكيد
 .10اضغط على موافقة يتم التقديم بنجاء.

~ ~ 36

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم

الفصل 5
اإلشعارات واملهام
ً
تلقائيا إلى املستخدمين فيما يتعلق بالقضايا واملهام املعلقة.
يقوم النظام بإرسال رسائل اإلشعار
 .1عرض رسائل اإلشعار
لعرض رسائل اإلشعار:
اضغط على اإلشعار

□

في أعلى الصفحة لعرض تفاصيل اإلشعارات.

يشير الرقم أعلى اإلشعار إلى عدد الرسائل الغير مقروءة.

الرسائل
اضغط على الرسالة اململلوبة

~ ~ 37
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تفاصيل الرسالة
اضغط على إغالق لغلق الرسالة أو اضغط على حذف لحذف الرسالة.
اضغط على املهمة.

املهمة
اضغط على املهمة لعرض التفاصيل فيتم توجيهك إلى املهمة ذات العالقة الستكمالها.

~ ~ 38

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم

~ ~ 39
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الفصل 6
البحث املتقدم
 .1تحويل صيغة رقم الدعوى
اتبع الخملوات التالية لتحويل صيغة رقم الدعوى.
 .1سجل الدخول إلى النظام ثم انتقل إلى البحث املتقدم  -تحويل صيغة رقم الدعوى تظهر الصفحة التالية:

البحث عن قضية
 .2أدخل التفاصيل ذات العالقة ثم اضغط على البحث تظهر نتائج البحث:
نتائج البحث
 .2بحث متقدم
اتبع الخملوات التالية للبحث املتقدم.
 .1سجل الدخول إلى النظام ثم انتقل إلى البحث املتقدم  -بحث متقدم تظهر الصفحة التالية:

البحث املتقدم

~ ~ 40

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم

 .2أدخل التفاصيل ذات العالقة ثم اضغط على البحث تظهر نتائج البحث:

نتائج البحث
 .2اضغط على رقم القضية لعرض التفاصيل.

~ ~ 41
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الفصل 7
التقويم

اتبع الخملوات التالية لعرض التقويم.
 .1سجل الدخول إلى النظام ثم انتقل إلى التقويم  -التقويم تظهر الصفحة التالية:

تفاصيل التقويم
 .2اضغط على الخيارات املناسبة لعرض التفاصيل ذات العالقة.

~ ~ 42

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم

الفصل 8
قائمة املهام
تتيح لك قائمة املهام عرض تفاصيل القضايا التي تتمللب منك إجر ًاء ً
معينا مثل الدفع باإلي-درشم أو في حال إرجاع
القضية إليك لتقديم مزيد من املعلومات.
اتبع الخملوات التالية:
 .1سجل الدخول إلى النظام ثم انتقل إلى قائمة املهام مع العلم أنه في حال تسجيل الدخول يتم توجيهك مباشرة إلى
قائمة املهام تظهر الصفحة التالية:

املهام
 .2اضغط على

التخاذ اإلجراء ذو العالقة يتم توجيهك إلى الصفحة التالية التخاذ اإلجراء املناسب.

~ ~ 43

