
دليل المستخدم
مشروع الربط ا�لكتروني لنظام 
التراسل بالجهات الخارجية

الربط من خالل الموقع اإللكتروني
 طريقة التسجيل

�����
 Integration Between
 Correspondences Dispatch
system and External Entities

Integration through the 
website
Registration Method



يتم تخاطب الجهات الخارجية مع دائرة القضاء من خالل صفحة 
جديدة موجودة في الموقع الخارجي لدائرة القضاء . عند ملىء 

البيانات يقوم نظام التراسل يتسجيل الرسالة تلقائيا في نظام 
التراسل ويظهر مباشرة عند وحدة "الصادر والوارد"

Third parties contact ADJD through a new page on its 
external website. When the data is �lled in, the 
messaging system automatically records the message in 
the messaging system and it appears directly at the 
“Outbound and Inbound" Unit.

الربط خالل الصفحة الخارجية  الملخص

������������������
��������

2.

2.



تقوم الجهة الخارجية بملئ جميع البيانات المبينة أدناه

The external entity �lls in all the data shown below

اختيار مكتب الوارد

اختيار الجهة المرسلة

إدخال البريد الكتروني

إدخال رقم الموبايل

إدخال رقم المرجع

إدخال الموضوع

إدخال درجة السرية

المتابعة لتحميل المرفقات

الربط خالل الصفحة الخارجية 
طريقة التسجيل (1)
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3.

3.



The external entity uploads the letter and the attachments

تقوم الجهة الخارجية بتحميل الكتاب والمرفقات

تحميل الكتاب الموقع

تحميل المرفقات

الضغط ل�رسال

الربط خالل الصفحة الخارجية 
طريقة التسجيل (2)
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4.

4.



The automatic reply is sent automatically to the email of 
the sender in the following manner in case of success of 
the incoming letter registration  

يتم الرد تلقائيا عبر البريد الكتروني للمرسل بالشكل التالي في 
حال نجاح تسجيل الوارد 

الربط خالل الصفحة الخارجية 
الرد التلقائي في حال النجاح
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5.

5.



The automatic reply is sent automatically to the email of 
the sender in the following manner in case of failure of 
the incoming letter registration  

يتم الرد تلقائيا عبر البريد الكتروني بالشكل التالي في حال
 وجود خطأ في تسجيل الوارد 

يتم الرد تلقائيا عبر البريد الكتروني 
بالشكل التالي في حال وجود خطأ في 
تسجيل الوارد 
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6.

6.



يتم تخاطب الجهات الخارجية مع دائرة القضاء عبر
 الربط المباشر ما بين نظام الجهة الخارجية ونظام 

دائرة القضاء.

لتفعيل الربط يجب التواصل مع تقنية المعلومات.

الربط المباشر  ��������
�الملخص
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7.

7.

Third parties contact ADJD through the direct 
integration between the external entity’s 
system and ADJD system.

To activate the integration, please contact the 
ADJD IT Division.



الدعم والتواصل
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في حال الحاجة للمراجعة أو االستفسار، يمكنكم التواصل
معنا كالتالي : 

رقم الهاتف:  
البريد الكتروني:

02-6512265
Y.HAMMADI@ADJD.GOV.AE

For contact and inquiries, you can contact us 
as follows : 

Phone:   6512265-02
Email :    Y.HAMMADI@ADJD.GOV.AE




