
 

 إاللكرتونیة النیابة �دمة مس�ت�دم دلیل

"e-nyaba"  

    

 (إالدارات و املؤسسات، الرشاكت اخلاصة  خشص طبیعي ٔ�و معنوي للك كنمي  
 :التالیة اخلطوات �تباع ،ٕالكرتونیا النیابة ٔ�مام عریضة ٔ�و شكوى تقدمي )، ...و امجلعیات

  
�رب البوابة  املتا�ةو  الغرض، لهذا ا�صصة "إاللكرتونیة النیابة" ٔ�رضیة ٕاىل الولوج .1

 �لكرتونیة لوزارة العدل.
 

 .یضة"ر "�سجیل شكوى �ٔو ع النقر �ىل �انة .2
 

 اخلاصةالشخصیة  البیا�ت لإ�د� ،"بعد عن عریضة/شكوى �سجیل" اس��م�ارة ملء .3
 نإ  إاللكرتوين، �ریده وكذا عنوان ،احملمول هاتفه ورمق ،ٕاقام�هوعنوان  ،اكم� هبویته
 .و�د

 

 ."التايل"قر �ىل الزر الن .4
 

  ت�ٔ�ید املعلومات املد��.�فذة يف  ا�ي یظهر، "OK"الزر  �ىل النقر .5
  

�رب �ریده كذا و �رب هاتفه احملمول، ، مز الت�ٔ�یدرسال ر �فذة تبني إ ، م�ارشة ظهرت  عندئذ
 .�لكرتوين

  شكوى، وذ�ٕادراج البیا�ت املتعلقة �ل  ٕ�ماكنه یصبح الت�ٔ�ید املذ�ور، رمز تلق�ه فور  .6
  :ا�ٓيت تبا�ه�    



 

 رسلاملالت�ٔ�ید  رمز ٕادراج. 
 

  واملمتث� يف ،عریضةال/شكوى�ل د�ال البیا�ت اخلاصة الٕ ، "التايل"زر الالنقر �ىل:  
  ؛العریضة/الشكوى ٕا�هيا املو�ه القضائیة اجلهة اخ�یار -         

   مضموهنا؛وٕاد�ال  العریضة/الشكوى نوع حتدید -     
 .و�دت ٕان ،العریضة/شكوى�ل  املدمعة االثبات و�ئق �ٔي املرفقات، میلحت  -     
  ."�سجیل"زر الالنقر �ل  -     

  

 الزر  �ىل النقر"OK" حتویل یمتت�ٔ�ید املعلومات املد��، ل �فذة ، ا�ي یظهر يف 
 ٕا�هيا املو�هاجلهة القضائیة  نیابة ممثل ٕاىل �ٓلیة بصفة ،العریضة/الشكوى هذه

 الختاذ) القضايئ ��لس العام النائب ٔ�و �حملمكة امجلهوریة و�یل( العریضة/الشكوى
 .ف فهيالترص وا املناسب إالجراء

 

 رضورة وتبني بن�اح، الشكوى �سجیل تؤكد بعد ذ�، تظهر �لمعين �فذة 
 من �متك�نه ذاته، الوقت يف هبام سزيود ا��ان املرور ولكمة املس�ت�دم �مس �ح�فاظ
 بعد؛ عن عریضته/شكواهم�ٓل  �ىل �طالع

  

وصل  ،احلاسوب شاشة �ىل یظهريف هذه النافذة،  "OK"الزر  �ىل مبجرد النقر   
ال�سجیل و�طالع �ىل م�ٓل الشكوى/العریضة، قابل �لطبا�ة، ویتعني �ىل مقدم 

"م�ٓل فضاء ٕاىل وقت �ریده،  ٔ�ي يفوبعد ذ�، �لولوج  به الشكوى �ح�فاظ
"م�ٓل خ�یار �انة ذ� �و ، إاللكرتونیة" "النیابةرضیة �ٔ رابط  �رب شكوى ٔ�و عریضة"
قصد املسّ�لني �لوصل،  املرور، ولكمة املس�ت�دم امس ٕاد�الو ، شكوى �ٔو عریضة"

 هذا اختاذها يف املطلوب ٔ�و املت�ذة وإالجراءات �طالع �ىل م�ٓل شكواه/عریضته
  الش�ٔن.

 قصرية نصیة رسا� �رب، یمت ٔ�یضا ضتهعری /شكواهلٕالشارة، فٕان ٕا�الم املعين مب�ٓل   
)SMS (إاللكرتوين �ریده�رب  /ٔ�وو. 




