
 

االختصاصتنازع بطاقة تعريف |    

  

 بطاقة تعريف

تنازع االختصاصخدمة   



 

االختصاصتنازع بطاقة تعريف |    

 تنازع االختصاص اسم الخدمة

 وصف الخدمة عربي

خدمة إلكترونية يمكن من خاللها تقديم طلب فصللللللل  

في تنلللازع بين ميكمين قو قراح ويكما صلللللللللا ح  بعلللد  

قو قراح ويكما متعاحضلللللللة  وال االختصلللللللاص قو ميكمين 

 .تتعلق بالتظلم على يكم

 وصف الخدمة إنجليزي

A service that enables the beneficiary to 

submit  of a dispute between (two judgments 

or a decision and a judgment) issued by lack of 

jurisdiction or (two judgments or a decision 

and a judgment) in conflict, and its not related 

to a grievance against a judgment. 

متطلبات وشروط الحصول 

 على الخدمة

   يجب قن يكون لطالب الخدمة يسلللاس مسلللج  بوزاح

 . "الداخلية " قبشر

  يتم التحقق من صلللللحة القولللللايا وصلللللكو  الو االت

 تبشك  إلكتروني  ون الحاجة إلى إحفاق المستندا

. 

  يجب قن يكون الحكم الصلللا ح من محا م وزاح  العدل

قو الجهات األخرى يكمًا قطعيًا منصللللللوص علي  فى 

 .الحكم

 يجب إحفاق صك الحكم القطعي. 
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 خطوات تنفيذ الخدمة

 

  اللللدخول على البوابلللة الخلللاحجيلللة للمجل  األعلى

 للقواء.

  الدخول على الخدمات االلكترونية  ثم الولللللل   على

 .االختصاصتنازع خدمة 

  يتم االطالع على وصللللللف الخدمة والنقاط المهمة

التي تجللب مراعللاتهللا  ومن ثم الولللللل   على  خول 

 الخدمة.

  يقو  المسللللللتفيللد بللالولللللل   على خيللاح الللدخول عبر

النفلللال الوطني المويلللد وتعبنلللة بيلللانلللات اللللدخول 

 وسللللللتصللللللل  حسللللللالة تحقق على الجوال المسللللللج  

 بأنظمة وزاح  الداخلية.

  المعلومات الشلللخصلللية والتي تم جلبها من سلللتظهر

 ية  يرجى إ خال حقم الجوال وسللللللتصلللللل وزاح  الداخل

حسلللللللللاللللة تحقق للتلللأ يلللد   ملللا يرجى تعبنلللة البريلللد 

 اإللكتروني ألغراض اإلشعاحات الخاصة بالخدمة.

    سللللللتظهر الصللللللفحللة بعللد تسللللللجيلل  الللدخول بنجللا

 الرئيسية للمستخد  

o .لتقديم الطلب اض   على طلب جديد 

o .الستعراض الطلبات اض   على طلباتي 

o  لطللللب المسلللللللللاعلللد  اضلللللل   على اللللدعم

 والمساند .

  سللللللتظهر البيانات الشللللللخصللللللية والتي تم جلبها من

قنظمة وزاح  الداخلية  ومن المهم قراء  التعهد ثم 

 القيا  بالموافقة.

  سللتظهر المعلومات الشللخصللية ومعلومات العنوان

 الوطني في قولى خطوات تقديم الطلب.
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  يتم اختياح صفة مقد  الشكوى  وهي خطو  مهمة

 الستكمال الطلب بالشك  الصحيح.

   يتم اسلللتكمال تفاصلللي  القولللية  ييه يتم في هذ

الخطو  التحقق من تفاصللللللي  القوللللللية في قنظمة 

 وزاح  العدل بشك  آلي.

    يتم إ خال تفاصلللللي  األيكا  الصلللللا ح  في الدعوى

صللللللكو   ييه يجب إ خال المعلومات بدقة وإحفاق

األيكا  الالزمة  مع التأ يد قن  لن ينظر في األيكا  

 غير القطعية.

   ي ملفات ال  وإحفاق الطلبيتم اسللللللتكمال تفاصلللللل

 داعمة إن وجدت.ال

  بعد إتما  هذ  الخطوات سللتصلل  حسللالة على جوال

ل رض  للطللللبالمسللللللتفيلللد تفيلللد بلللالرقم المرجعي 

 المتابعة.
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