
 

 

 
 
 

 

 بيانات صحيفة الدعوى نموذج        2018: اإلصدار تاريخ 2:اإلصدار رقم     

  *اإلدارية بـ لمحكمةا

 بيانات صحيفة الدعوى نموذج 
 المدعي بيانات

    الجنس*  الجنسية*  *االسم
 جواز سفر رخصة إقامة   هوية وطنية    *انوعه  *هويةرقم ال
 هـ14   /     / تاريخ الميالد* هـ14/      /  تاريخ االنتهاء* هـ14/        /     اإلصدار*تاريخ 
  *الوظيفة/المهنة اليعمل خاص  حكومي    *العمل حالة

 هـ14/        /    *بدايته تاريخ  رقم السجل التجاري*  مكان العمل*
 هـ14/        /     تاريخه*  *الترخيص مصدر هـ14/       /    تاريخ نهايته*
  مصدره هـ14 /       /     الصك تاريخ كوميةح    هليةأ  نظارة الوقف

  بيقريالت الوصف
 مكان إقامة المدعي*

  *رقم الوحدة للمبنى متعدد الوحدات  *الشارع  *المبنى رقم
  الرقم اإلضافي*  الرمز البريدي*  *المدينة

  *البريد اإللكتروني  الهاتف المتنقل*
 إقامة فيهامكان مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له 

  *رقم الوحدة للمبنى متعدد الوحدات  *الشارع  *نىمبال رقم
  الرقم اإلضافي*  الرمز البريدي*  *المدينة

 بيانات ممثل المدعي
  الجنس  *الجنسية  *االسم

 جواز سفر  رخصة إقامة   هوية وطنية   *اهنوع  *هويةرقم ال
 هـ14/    /        تاريخ الميالد هـ14/     /       النتهاءتاريخ ا هـ14/     /         اإلصدارتاريخ 

  *المهنة/الوظيفة ال يعمل   خاص   حكومي  حالة العمل
 مكتسبة   ذاتية     نوع الوالية  *مكان العمل

  سند الصفة* هـ14/    /        النتهاءتاريخ ا  رقم رخصة المحاماة*
  *درهاصم هـ14  /     /     *تاريخها  *فةلصد اسن رقم

 مكان إقامة ممثل المدعي*
  *رقم الوحدة للمبنى متعدد الوحدات  *الشارع  *المبنى رقم

  الرقم اإلضافي*  الرمز البريدي*  *المدينة
  البريد اإللكتروني  الهاتف المتنقل*

 بيانات المدعى عليه
  الجنس*  الجنسية*  *االسم

 جواز سفر إقامة  صة رخ هوية وطنية    *انوعه  *هويةرقم ال
  *الوظيفة/المهنة يعمل ال خاص  حكومي    *العمل حالة

  البريد اإللكتروني  *الهاتف المتنقل
  رقم المبنى آخر مكان إقامة للمدعى عليه   المعلومة من المدعي  مكان اإلقامة

  يالرمز البريد  *المدينة  *دة للمبنى متعدد الوحداتوحال رقم  *الشارع
    التقريبي الوصف  الرمز اإلضافي

https://namozagy.com/نموذج-صحيفة-دعوى-ديوان-المظالم/
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 دعاوى الحقوق وااللغاء
  جهة إصداره هـ14/    /      تاريخه  رقم القرار

  *كيفيته  تاريخ اإلبالغ بالقرار أو العلم به أو نشره في الجريدة الرسمية*
  الجهة المتظلم إليها  رقم التظلم

  نتيجة التظلم*  تاريخ التظلم في دعاوى الحقوق أو اإللغاء التي يجب فيها التظلم*
، أو بخطاب يقيده في يلتزم المدعي في حال تغيير أي من الهاتف المتنقل أو البريد اإللكتروني بطلب التعديل من خالل الخدمة اإللكترونية على بوابة الديوان إقرار:

  .وني األول صحيحًا ومنتجًا آلثارهوإال يعتبر التبليغ المرسل إلى الهاتف المتنقل أو البريد اإللكتر  القضائي،وجه لفريق النظام م االتصاالت اإلدارية منظا
 هـ14/      /     *تاريخه  *التوقيع  اسم المدعي أو ممثله*

 قيد الدعاوى قسم 
 هـ14  /      /    تاريخها  يد الدعوى قرقم  مكتملة قيد الدعوى بيانات طلب  
 هـ14  /      /    تاريخه  رقم الطلب غير مكتملة وُسلم إشعارًا بالنواقص قيد الدعوى بيانات طلب  

 هـ14  /      /    تاريخه  التوقيع  قيد الدعاوى موظف اسم 
 في حال طلب استكمال النواقص

 هـ14  /      /    ريخهاتا  قيد الدعوى رقم  هـ14    /    /      بتاريختم االستيفاء  
 هـ14  /      /    تاريخه  التوقيع  قيد الدعاوى  موظفاسم 
 هـ14  /      /    التاريخ لم يتم االستيفاء خالل المدة الُمحددة وُعد الطلب كأن لم يكن 

 هـ14  /      /    تاريخه  التوقيع  قيد الدعاوى موظف اسم 
 هـ14  /      /    التاريخ  التوقيع  م قيد الدعاوى قسرئيس 

 الدائرة
 ........................................رئيس الدائرة ................................................. عضو الدائرة   ُتحال إلى

 هـ14  /      /     تاريخه  التوقيع  رئيس الدائرة
 ........................................رئيس الدائرة ................................................. الدائرة عضو   ُتحال إلى

 هـ14  /      /     تاريخه  التوقيع  رئيس الدائرة
 ........................................رئيس الدائرة ................................................. عضو الدائرة   ُتحال إلى

 هـ14  /      /    تاريخه  التوقيع  رئيس الدائرة
 

 




