
 .تقوم بتعبئتھوكیف  أوجھ المطالبة بیان وھ یشرح ھذا الفیدیو ما

 

 ؟أوجھ المطالبةما ھو بیان 

 

 عي، أي الشخص أو الشركة التي ترفع القضیة في المحكمة.دّ ه المُ عدّ یُ المطالبة ھو مستند أوجھ بیان 

 أو قد تكون ھناك حاجة إلیھ أثناء إجراء ما.بیان أوجھ المطالبة مذكرة قضائیة  فقاری عادًة ما

 المطلوب في اإلجراء. تعویضأو ال نصافالمطالبة طبیعة الدعوى وسببھا، واإل أوجھ یوضح بیان

 

 

 ؟تيمطالبأوجھ بیان أقوم بتعبئة كیف 

 فھم مطالبتك. علىالقارئ الستخدام العناوین أن یساعد یمكن 

 .تكمطالبأوجھ یجب علیك ترقیم كل فقرة من بیان 

 لقاضي.لعى علیھ ودّ لمُ وللك، أسھل  نةإلشارة إلى نقطة معیّ ایجعل  ھذا

 حسب التاریخ. ھابیرتیجب توھا سبقتي تلفقرة الاكل فقرة منطقیاً  ليیجب أن ت

 حیاتك الیومیة. باستخدام اللغة التي تستخدمھا في بیان أوجھ المطالبةاكتب 

 

 ؟تيأوجھ مطالب بیانفي علّي تضمینھا ما ھي المعلومات التي یجب 

 ببعضھم البعض. ة التي تربطھمعالقالالمطالبة بتحدید أطراف النزاع وأوجھ یجب أن یبدأ بیان  -
 .تتعلق بخلفیة القضیةتضمین أي حقائق قم ب -
 ھذا ھو األساس القانوني لمطالبتك.وللقانون.  وفقاً  بُظلِمكعى علیھ دّ المُ  قام بأي طریقةكیف وإشرح  -
 المطالبة.تقدیم ذكر الحقائق األساسیة التي تدعم أ -
 واضحة لألوامر التي ترید أن تصدرھا المحكمة.بتصاریح المطالبة أوجھ بیان  ختامقم ب -

 

 ؟تيبیان أوجھ مطالبفي  ما ھي المعلومات التي یجب أال أذكرھا

 صلة بقضیتك.التي لھا مطالبتك على األشیاء أوجھ صر بیان اقت

 .كتمطالبأوجھ شار إلیھا في بیان یتم تقدیم األدلة في المحاكمة إلثبات الحقائق األساسیة المُ  –دلة األال تقم بتضمین 

 لة حول كیفیة تطبیق القانون على قضیتك.أي حجج مفصّ ال تذكر 

 قضیتك.لماع تسفي جلسة اال") عرائضى "التسمّ التي فرصة لتقدیم ھذه الحجج القانونیة (اللك  سنحقد ت

 التزم بالوقائع. أو مشاركة ما تعتقد أنھ قد حدث. رأیك إضافةأي عواطف تشعر بھا حول نزاعك من خالل عدم  جانباً ضع 

 كن حذراً...

 لتھا.أو إزا طلباً لحذف تلك المادة قد یقّدم الطرف اآلخر ،بیان أوجھ المطالبةأو لیس لھا صلة في  غیر مالئمة ادةإذا قمت بتضمین م

عھا عند التي دف تكالیفھ القانونیة قد تطلب المحكمة منك دفع أو كلّھا، مطالبتكلحذف جزء من  في تقدیم طلب إذا نجح الطرف اآلخر
 الطلب. ذلكتقدیم 

 
 .ھذه التكالیف القانونیة دفع علیك ال یزال یتوّجبلحصول على إعفاء من الرسوم في اإلجراءات، فاب تحتى إذا كنت قد نجح

 



 
 ماذا أفعل بعد ذلك؟ ،بیان أوجھ مطالبتيلقد انتھیُت من كتابة 

 
 . Redcrestنظام  على مستندالم یقدعلیك تیجب 

 
 تكمطالبأوجھ عند قبول بیان البرید اإللكتروني  برعبإخطارك  RedCrest نظام سوف یقوم

 
 إصدار حكم لصالحك.مالحظة أن ھذا ال یعني أنھ تم الیرجى 

 
 قضیتك.حسم مزید من الخطوات قبل یجب اتخاذ ال

 
 Redcrest نظام المطالبة منأوجھ قم بتنزیل النسخة المختومة من بیان 

 
 .ّدعى علیھمعى علیھ أو المُ دّ لمُ لمختومة النسخة السلّم و
 

جمیع الخطوات ع مل ماعتفي ال منفسھأ ونلیمثّ الذي ف في الدعوى اطرألا لمساعدةالتوجیھات تنشر المحكمة العلیا مجموعة من 
 اإللكتروني.في قسم "تمثیل نفسك" على موقع المحكمة التوجیھات یمكن العثور على ھذه وفي رفع دعوى. عنیة الم
 

 .لیسجتالمكتب أو االتصال ب اإللكترونيرجى زیارة موقعنا المحكمة، یُ إجراءات مزید من المعلومات حول الإذا كنت بحاجة إلى 
 
 

  


