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 مـــــــــــــديـــــــــــتق

 

أمر الدفاع  بنود    هات هذا الدليل لغايات ضمان التطبيق السليم لإلجراءات التي تضمن  وتصميم  دادـــــــــإع  مـــــــــــــــــــــــــــــــ ت         

 ودوائر التنفيذ لدى جميع المحاكم النظامية   13/12/2020تاريخ اعتبارًا من    يبدأ بالسريانوالذي  ،  2020( لسنة  21رقم )

 . لديها جميعاً  المطبقة توحيد اإلجراءاتبصورة تحقق ، المدنيةفي الدعاوى 
 

 توظيفمن خالل    يةوالتنفيذ  المدنيةلإلجراءات الواجب اتباعها في الدعاوى    اً شمولي  اً الدليل تصور   هذا  دمــــــــــــــــــــــــــيقو        

تسجيل سواء في التبليغات القضائية أو    لكترونيطلقة على موقعها اإلوالم    العدل طورة من قبل وزارة  لكترونية الم  دمات اإللخا

باإلضافة إلى رسم المحاور الرئيسية لإلجراءات اإلدارية القلمية    ، )اإللكتروني أو القلمي(  اإليداععملية  الدعاوى والطعون أو  

ال المحاكم وفقاً   أمر  محاكم والتي يتركالتي سيتم تطبيقها في  للسادة رؤساء  تنفيذها بصورة محددة  آليات  للمحددات تقدير   

في كل محكمة على أن تراعى فيها اإلجراءات الموحدة الموصوفة في الدليل وقواعد    اللوجستية والتقنية وتوافر الموارد البشرية

 السالمة العامة والتباعد االجتماعي.
          

تصور   كمــــــــــــــــــــــــــــا         الدليل  المدنية  إلجراءات    اً ويضع  الدعاوى  في  المحاكمات  تتم  جلسات  التي  تلك  بمثول سواء 

باإلضافة  بهم،  غيافي حال  جلسات المحاكمات التي تتم    وأ  تكون باستخدام التقنية الحديثةاألطراف أمام المحكمة أو تلك التي  

 . ثة في حال اتفاق األطراف على ذلكالشخصية باستخدام التقنية الحديإلى آلية سماع البينة 
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  اورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المح 

 5 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائيـــــــــات القضـــــــــــــــــــالتبليغ (1 
 13 وم  ـــــجيل الدعاوى والطعون واستيفاء الرســــــــــــــــــتس (2 
 22 ةـــــــــــــــــائيـــــــــــــداع األوراق القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إي (3 
 33 د ــــــــــالمحاكمات عن بع  نظر الدعاوى تدقيقًا واجراء (4 
 40 ق األطراف(عن بعد )في حال اتفا وسماع البينة الشخصية مناقشة الخبراء (5 
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الـدعوى    فيطراف  أبين    تبـادلهـا  أوتبليغهـا  تقـديمهـا أو  األوراق أو المســــــــــــــتنـدات التي يجري    كـافـة ائيـــــــــــةــــــــــوراق القضاأل 
 وتقديمها للمحكمة.

 .2015( لسنة 15رقم ) اإللكترونيةقانون المعامالت  ( من2الوسائل المعرفة في المادة ) اإللكترونيةالوســـــــــائل  

ــم   ــــــــــــــــــــــــمــــالخصــــــــــــــــــ ــد بالخصـــــ في    الطرف غير الممثل بمحام  لغايات تطبيق اإلجراءات الواردة في هذا الدليل  يقصـــــ
 الدعوى.

 اإللكترونيةالخدمـــــــــات  
التي  و  والتطبيق االلكتروني  عبر موقعها االلكترونيوزارة العدل    التي أطلقتها اإللكترونيةالخدمات 

 ترتبط باإلجراءات القضـائية وتسـتهدف المحامين والمواطنين والمسسـسـات التجارية والمالية وغيرهم
 (.https://services.moj.gov.jo)عبر الرابط االلكتروني 

 ورــــــة الجمهمكتب خدم
 يتولىرئيس المحكمة،  هأو في أي مكان آخر يقرر  أو بهوها  المحكمة مدخل  ه فيؤ مكتب يتم انشا

تعذر اسـتخدام الخدمات ن والخصـوم في حال  ياسـتالم األوراق القضـائية من المحام  ن عليهو القائم
 .هاتوافر  وعدم اإللكترونية

 ــــــداعاإليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
لكترونيًا من خالل  إ  خارج جلســـــــات المحاكمات ســـــــواء أكان  وى افي الدعايداع األوراق القضـــــــائية 

أقالم المحكمـة وفـقًا  فيأم قلمـيًا ـلدى مكـتب خـدمـة الجمهور أم وزارة العـدل  ل  اإللكترونـيةالتطبيـقات  
 لما يقرره رئيس المحكمة.

 

 

 

 

 مصطــلحـــــــــــــــــــــــات

https://services.moj.gov.jo/
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 ور األول ـــــــــــــــــــالمح
 

 ةـــــــــــــــــــات القضائيـــــــــــــــالتبليغ 
 

 في أمر الدفاع  المادةنص أواًل: 
 

 ( :  ثانياً ) الفقرة
يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده اإللكتروني أو رقم هاتفه  أ.   . 1

هذا الكترونيا أو قلميًا وفقا للطرق التي يحددها وزير المتنقل تزويد المحكمة المختصة بذلك قبل نفاذ أمر الدفاع  
 .العدل لتلقي التبليغ عليه

يل عن تنفيذ احكام البند )أ( من هذه الفقرة، فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة  إذا تخلف الخصم أو الوك .ب
 .لألحكام المقررة للغياب بمقتضى التشريعات النافذة وفقاً 

مذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد اإللكتروني أو برسالة نصية أو  اق القضائية واليتم تبليغ األور أ.   . 2
  .باستخدام تطبيق )الواتس آب( على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة

استخدام تطبيق )الواتس آب( على يتم تبليغ الخبير أو الشاهد على عنوان البريد االلكتروني أو برسالة نصية أو ب .ب
  . هاتفه المتنقل المصرح به

 لإلجراءات لكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للشاهد او الخبير فيتم تبليغه وفقا  اذا تعذر الحصول على عنوان البريد اال .ج
 المقررة في التشريعات النافذة

د االلكتروني أو الرسالة  من اليوم التالي لتاريخ إرسال البري  هذه الفقرة منتجًا آلثاره القانونية  ألحكاميعتبر التبليغ وفقا   .د
 النصية أو استخدام تطبيق )الواتس آب(.

 

 ( : ثالثاً ) الفقرة
)ثانياً  البند  في  عليها  المنصوص  بالتبليغ  المتعلقة  االحكام  اتسري  في  التبليغ  اجراءات  على  هذا  الدفاع  أمر  لدعاوى  ( من 

 الجزائية.
 

أمر  - ـــــــــــــــــــــن اإلجــــــــــراء ـــــدف مـــــــالهـــــــــــــ تنفيذ  لغايات  الدعوى  المحامين وأطراف  اتصال  بيانات  تحديث  آلية  بيان 
 الدفاع وإجراءات الدعاوى. 

اإلجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل المحكمة لغايات اجراء التبليغات    بيان -
 . دفاعاء في أمر الوفقًا لما ج اإللكترونيةبالوسائل 

 الهيئات الحاكمة والمدعون العامون.  - ــــــراءــــــــــالفئة المستهدفة من اإلجــــــــــــ
 ن. ــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــوظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم -
 . ن ـــــــــــــــو راجعــــــــــــــــن والمو امـــــــــــــــــــــــــــالمح -
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بكافة  جميع المحاكم  المنظورة والمسجلة لدى  والتنفيذيةالمدنية والجزائية    الدعاوى   كافة ـــراء مجــــــــــــــــــال تطبيـــــــــــــــــق االجــــــــــــ
 ودوائر تنفيذ األحكام المدنية. درجاتها

 

 راءاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االج
 

 :والخبراءأواًل: تثبيت بيانات االتصال الخاصة بالمحامين والخصوم والشهود 

 المنظـــــورة:  القائمة و  الدعــــــــــــاوى  بيانات االتصال فيتثبيت  (أ

و الخصوم أو الشهود  أن وفي حال عدم وجود بيانات اتصال للمحامي 13/12/2020بتاريخ أمر الدفاع  نفاذ أحكامقبل 
وعلى    هذا التاريخ  قبلتثبيتها أو تحديثها    ، فيتوجبأو الخبراء في ملف الدعوى، أو طرأ عليها تعديل منذ تسجيل الدعوى 

 :النحو اآلتي

  ن:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمحام ( 1
، بحيث يقوم  المحامينلدى نقابة    هالخاص ب  (البريد االلكتروني( و)الهاتف رقم)المحامي  يتم تحديث بيانات اتصال  

لكتروني  من خالل الربط اإل  والتي تنعكس مباشرة على نظام ميزان  لكترونينظام اإلالدراجها ضمن  إن لديها على  و القائم
 ونقابة المحامين.  وزارة العدلما بين 

 جج 

 وم:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخص (2
 

، فيتم أو جرى عليها تعديل  ضمن برنامج ميزانأو مصرح بها في ملف الدعوى و مثبتة    الخصم  تفي حال لم تكن بيانا
 على النحو التالي: تعديلها 

  
i.   بحيث يقوم الخصم:  المشار إليه في مقدمة الدليل لكترونيوزارة العدل عبر موقعها اإل طلقتهاأالتي الخدمة ، 

 

 (.تعديل بيانتي )ومن ثم خدمة  )خدمات األفراد(على أيقونة  لكتروني للوزارة والضغطالدخول إلى الرابط اإل ✓
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من خالل الضغط على أيقونة   عداد اسم مستخدم إ في حال لم يكن للخصم اسم مستخدم من السابق فيتوجب عليه التسجيل و  ✓

، فتظهر له شاشة  (ديدتسجيل مستخدم ج )ة  ــــــــــــــالضغط على أيقونمن جهة اليسار، ومن ثم    في أعلى الصفحة  )تسجيل(
 كما يلي: للخصمتسجيل البيانات الشخصية 

 

 
 

باإلضافة إلى اسم    ،(البريد االلكتروني)و  (رقم الهاتف)وعندها يقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة به ومنها  
وفي الوقت ذاته تثبيت    ،د فراكافة خدمات األ  مستخدم التي تتضمنبه ك  ل الصفحة الخاصة ي تفع  ليتممستخدم وكلمة المرور،  

 بيانات االتصال الخاصة به وعكسها على نظام ميزان.
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يتوجب عليه إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور عند الضغط  ففي حال أن كان للخصم حساب منشأ بصورة مسبقة  أما   ✓
 الشاشة:  أسفل )الدخول( على أيقونة

 
في    )مدالمستخ(  أسفل اسمالموجود    )تعديل بياناتي(خالل خيار  ن  م  الخصميستطيع    التالية بحيث  الشاشة   وعندها تظهر ✓

 ح في الشكل اآلتي: على يسار الشاشة كما هو موضأ 

 

  

في الجزء العلوي    تظهر الشاشة التالية والتي تتضمن بيانات الفرد المدخلة مسبقا  )تعديل بياناتي(    أيقونةوعند الضغط على   ✓
 )بياناتك على البوابة(:

 

 وفي الجزء    ✓
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رقم الهاتف والبريد )  إلدخالتظهر خانات    (تعديل بيانات االتصال المصرح بها لغايات التبليغ القضائي    )شاشة  أسفل  في   ✓
ومن ثم الضغط على األيقونة الخاصة باإلقرار والتي    ،لتصريح بها لغايات التبليغلإدخالها    الخصم التي يود    (االلكتروني

  (.لبيانات التي قمت بتعديلها صحيحة وتعود لي لغايات التبليغ القضائيالحساب ان ا اقر انا صاحب)تحتوي على بيان 
 .في نظام ميزان )تعريف بيانات االتصال(يتم حفظ البيانات وعكسها على شاشة  االنتهاءوعند  ✓
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التبليغ بحيث يتم ارسال    ) شاشة تعريف معلومات االتصال (ميزان    برنامجعلى  هذه البيانات مباشرة  عكس  يتم   ✓
و مراجعة  أدون أن يقوم ضابط االرتباط بالموافقة  هذه البيانات  ل  وفقاً   بريد االلكتروني(و )رسالة نصية  لكتروني  اإل

 المدرجة من قبله. البيانات المدخلة بحيث يتحمل الخصم مسسولية البيانات 
 

ii.  ادخال البيانات المثبته  تابعةالم كاتبلدى قلم المحكمة والذي يتوجب على  التاليمن خالل تعبئة النموذج الورقي
 :الموجودة في نظام ميزان (تعريف معلومات االتصال)عليه على شاشة 

 ......................................................................................  م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس

 ......................................................................................  يـــــــــــــــــــــــم الوطنــــــــــــــــالرق 

 ............... ....................................................................... ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحكم

 ......................................................................................    ــــــتنقلالمــــــــــــرقم الهاتف 

 .............. ........................................................................ د االلكتروني ـــــــــــــــــــــــ البري

 لغايات التبليغ القضائي.يانات المدرجة أعاله صحيحة وتعود لي الب أن الموقع ادناه اقر أنأ
 

 االسم:   
 التوقيع:  

 

 هود:  ــــــــــــــــــــالش (3
يث بح  الشاهدمن خالل الطرف طالب    (،الهاتف والبريد االلكتروني )رقمتثبيت بيانات االتصال الخاصة بالشهود  يتم   -

الشخصية و/أو عند التأكيد   بيناتهضمن قائمة    سواءأو المدعي العام    البيانات للهيئة الحاكمةيتوجب عليه تزويد هذه  
 على دعوة الشاهد من خالل المحكمة.

 يقوم كاتب المتابعة بتثبيت البيانات المصرح بها على نظام ميزان وفقًا لآللية المتبعة في ذلك.  -
العام   - المدعي  تثبيت  القفي  يتولى  التأكد من  التحقيقية  االلكتروني(ضايا  الهاتف والبريد  با  )رقم  في  الخاصة  لشهود 

 القضايا المنظورة لديه قبل إحالتها للمحكمة.
 

 راء: ــــــــــــــــــالخب (4
مفعالً  - االلكتروني  الخبرة  نظام  كان  أن  حال  المحكمة  في  العام  لدى  االدعاء  دائرة  استخدامف  أو   الخبراء لتبليغ  ه  يتم 

 المعتمدين. 

من   أو المدعي العام في المحاكم التي لم يطبق لديها النظام، يتم تثبيت رقم هاتف الخبير المتوافر لدى الهيئة الحاكمة -
 ، أو عند مثول الخبير أمام المحكمة.قبل كاتب المتابعة على نظام ميزان
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 بعد نفاذ أمر الدفاع: ة األخرى المسجلة أو الطعون أو اإلجراءات القضائي الدعـاوى  ال فيبيانات االتص (ب
 

ى  ـــــــــــــــالطعون أو اإلجراءات القضائية األخرى المسجلة بعد نفاذ أمر الدفاع علو م تثبيت بيانات االتصال في الدعاوى  ـــــــــــــــــــيت
 ي: ــــــــالنحو اآلت

 

يتم تثبيت بيانات االتصال الخاصة    اجراء قضائي آخر  بتسجيل الدعاوى الجديدة أو الطعون أو اتخاذهم أليقيام  عند   ( 1
التصريح    فيتمالمستدعين  و الخصوم  من خالل سحبها من نظام ميزان والتي تقرأ من نظام نقابة المحامين، أما    بالمحامين

ة النماذج من خالل قيامهم بتعبئ  أو قلمياً   )خدمة تعديل بيانات االتصال(الموضحه مسبقا    اإللكترونيةمن خالل الخدمة  
 التالي:  

 ......................................................................................  م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسا

 ...................................................... ................................ يـــــــــــــــــــــــم الوطنــــــــــــــــالرق 

 ......................................................................................  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحكم

 ... ................................................................................... المتنقــــــــــــــــــل رقم الهاتف 

 ......................................................................................  د االلكتروني ـــــــــــــــــــــــ البري

 لغايات التبليغ القضائي.ي البيانات المدرجة أعاله صحيحة وتعود ل أن الموقع ادناه ااقر أن
 

 االسم:   
 التوقيع:  

 

يقوم المحامي أو الخصم ببيان بيانات اتصال )المدعى عليه( في الدعوى وفي حال أن كانت بياناته مدخلة ومصرح بها  ( 2
 من السابق فيتم اعتمادها لغايات التبليغات وإن كانت البيانات المقدمة من قبل المحامي أو الخصم مختلفة. 

تعريف  )ثبيت بيانات االتصال الخاصة باألطراف على شاشة بت المختص وفي حال أن كان التسجيل قلمياً  وم الموظفقي ( 3
 في برنامج ميزان. االتصال( معلومات

جلسة أو حضوره ألول المختص حضور له للقلم في أول  بيانات االتصال للطرف اآلخر في الدعاوى الجديدةيتم تثبيت  ( 4
النظام وما تم    م المدعي العامألول أمامثوله ا  محاكمة أو في حال أن كان هناك اختالف ما بين ما هو مثبت على 

 التصريح به في أول مثول له. 
بأطراف  توافر بيانات االتصال الخاصة  بالتحقق من    قبل عرض الملف على الهيئة الحاكمة أو المدعي العام يقوم الموظف ( 5

يعمل على إعادة الملف أو األوراق إلى مصدرها لغايات استكمال بيانات  افرها  ل عدم تو على نظام ميزان، وفي حاالدعوى  
 .االتصال
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في حال أن عرضت الدعوى أو الملف على الهيئة الحاكمة أو المدعي العام وكان هناك نقص في بيانات االتصال، يقوم  ( 6
 )أ(. ي البند القاضي بتكليف الطرف المعني باستكمال بياناته وفقًا لما تم بيانه ف

المصرح   (البريد االلكترونيو رقم الهاتف )رسال رسالة الكترونية على إالتبليغات القضائية من خالل  بإجراء  الموظفيقوم  ثانيًا:
تمكن المحامي أو الخصم    راد تبليغه(ــــــــغ أو المرفق المــــ لتبليلمذكرة ا)رابط  بحيث تحتوي الرسالة النصية على    ،)معًا(  مابه

 المرفق والذي يتيح له امكانية حفظه واستخراجه بصورة ورقية.على الرابط من اظهار التبليغ أو  بعد الضغط

 
 إجراء  (ثانياً )الموظف باإلضافة إلى الوسائل المشار إليها في البند  يتوجب على    (WhatsApp)عند بدء العمل بتطبيق  ثالثًا:  

  للتطبيق   اً في حال أن كان المطلوب تبليغه مستخدم  التطبيقمن خالل   لكترونيةإرسال رسالة إالتبليغات القضائية من خالل  
 . من المرفقات عبر التطبيق (PDF) رسال نسخة إو 

أو القلم أو   وحفظها في ملف الدعوى   اإللكترونيةت بالوسائل  يجر أاستخراج التبليغات التي    المختص  الموظف  يتوجب على  رابعًا:
 دون تأخير. الورقيةبليغات في الت  باآللية ذاتها المتبعةالدائرة 

التبليغ بواسطة النشر في  فيتم اللجوء إلى الوسائل العادية و في حال أن تعذر إجراء التبليغات بالطرق المشار إليها آنفًا    خامسًا:
 الصحف المحلية وفقًا لألصول الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

 . ويتم التبليغ إلكترونياً  انات االتصال في الدعاوى التنفيذيةتنطبق هذه اإلجراءات على تحديث بي سادسًا:
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 الثاني ور ـــــــــــــــــــالمح
 

 متيفاء الرسو ــــــون واســـــــــــــجيل الدعاوى والطعــــــتس 
 

 نص البند في أمر الدفاع أواًل: 
 ( ثانياً ) الفقـــــــــــــرة

3.  
 

بإيداعها   المختصة أو او يدويًا الى المحكمة  طعون وتدفع الرسوم عنها الكترونيًا  ت سجل الدعاوى الجديدة والطلبات وال .أ
 لدى قلم المحكمة المختصة  بالطريقة التي يقررها رئيسها . 

 تدفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة والطلبات والطعون إلكترونيًا أو يدويًا لدى المحكمة المختصة.  .ب
و  . 4 الرد  والئحة  الجوابية  الالئحة  والمذتقدم  والبينات  والطلبات  للطرق  االستدعاءات  وفقا  الختامية  والمرافعات  كرات 

 ( من هذا البند .  3الفقرة ) البند )أ( من  المنصوص عليها في
، ويتمتع بالحجية  رونيةاإللكتيعتمد التوقيع المثبت على اللوائح والمذكرات والمرافعات المقدمة للمحكمة باستخدام الوسائل   . 5

التوقيع االلكتروني الحجية ذاتها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير   متع بها التوقيع العادي، وي عطىذاتها التي يت
 العدل وفقا لتعليمات  يصدرها لهذه الغاية . 

تبليغ  جميع ما ذكر في الفقرات   (  منه هذا البند لغايات  2تسري األحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة ) . 6
 ( منه. 5( و)4و)( 3)

(  4( و)3في الفقرات )يعتبر تاريخ اإلرسال إلكترونيا أو االيداع قلميًا هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر   . 7
 ( من هذا البند. 5و)

 
 

اتخاذها من  بيان - الهــــــــــــــــــدف مــــــــــــــــــــــــــــن اإلجــــــــــراء  التي يتوجب  في تسجيل   الوكالء والخصوم قبل    اإلجراءات 
 الكترونيًا وقلميًا. الدعاوى والطعون والطلبات وغيرها

 ن  و امــــــــــــــــــــــــــــــالمح - ــــــراءــــــــــالفئة المستهدفة من اإلجــــــــــــ
 ضابط االرتباط  -
 ن ـــــــــــــــــــــــــــــو الموظف -
 األقالم المختصة  -

 .لدى جميع المحاكم المقامة المدنية الدعاوى  كافة ــال تطبيـــــــــــــــــق االجـــــــــــــــراء ـــــــــمجـــــــ
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 راءاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالج
 

 : اآلتيالنحو   على ستوفى الرسوم عنهاوت  سجل الدعاوى والطعون ت  

 اوى:  ـــ ــــــــــــدعــــــــــ ــــ ــجيل الـــــــــــــــــأواًل: تس

 ن: ـــــمن قبل المحامي المدنيةدعاوى ــــــــــجيل الــــــــــــــــــــتس (أ

 وعلى النحو التالي:   اإللكترونيةمن قبل المحامين من خالل استخدام الخدمات  المدنيةتسجل الدعاوى  

باستخدام اسم    (تسجيل قضايا الحقوق )دمة  ثم خومن    )خدمات المحامين( خدمة    يقوم المحامي بالدخول إلى  -
 . الدليل  مقدمةوالمشار إلى رابطها في    اإللكترونيةعلى منصة الخدمات    المخصصة له  المستخدم وكلمة المرور 
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ة ــــــــــــــونضمن أيقويتبع اإلجراءات المبينة    (المدنية)تسجيل الدعاوى    خدمة  )دعاوى/طلب(يقوم المحامي باختيار من قائمة   -
المرفقات وتحميل  الرسوم  دفع    ومن ثم  (الترسيمخدمات  )  أيقونة  من خالل  يم الدعوى ــــــــــــترسبمن ثم يقوم    ،)دليل إرشادي(

   للتسجيل.ولي  التسجيل وتاريخه والرقم األ تأكيدبالحصول على  وانتهاءً  بيناتلوائح و  من
 

 
ارجاعه لغايات   ب أو  ـــــــــــــــــــ الموافقة على الطل  تتموالمرفقات ومن ثم  تعراض الملف  المحكمة باس  في  1االرتباط يقوم ضابط   -

 وفقًا لمقتضى الحال. التعديل  

 
تأخير، ويرتبط ضباط    ع أيو ، منعًا من وقاإللكترونية يخصص في المحاكم الكبرى أكثر من ضابط ارتباط بما ال يقل عن )ثالثة( لغايات متابعة الخدمات   1

وتتم معالجة    حكمة تم مراقبة اإلنجاز من خالل قلم )الجودة( في المتاالرتباط برئيس يشرف على أعمالهم ويراقب حسن أدائهم للمهام المناطة به، كما و 
 التأخير مباشرة بعد أن يتم أعالم رئيس المحكمة بذلك.
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  ح الدعوى رقمًا متسلسالً ـــــــــــــــــــويتم من  ميزانيتم ترحيل البيانات إلى نظام  بعد الموافقة على الطلب من قبل الموظف   -
 .كمةهيئة حالها  وتحدد

  .وبريده االلكتروني باستكمال إجراءات التسجيل المتنقل رقم هاتفه عبريرسل إشعار الكتروني إلى المحامي  -
حال - الطلب    في  النواقص(ارجاع  استكمال  لغايات  بمراجع  ،)ارجاع  المحامي  طلبه من خالليقوم  )متابعة    قائمة   ة 

   .ضافة النواقصإجراء التعديل أو  إو طلباتي( 
الئحة الدعوى ومرفقاتها ويكتفى فقط بالتسجيل   نجعة قلم المحكمة إليداع نسخة ورقية مالمحامي مراال يطلب من   -

 االلكتروني. 
   .)محور التبليغات( في ما ورد ر للوائح ـــــــــــرف اآلخـــــــــتبليغ الط يراعى في إجراء -
لكترونيًا إ، حيث ان تاريخ ايداعها  جها من النظاميثبت على األوراق القضائية المودعة ختم القلم المختص وتاريخ استخرا -

 من النظام. يكون مثبتًا عليها تلقائياً 
 

التالي سلسة اإلجراءات المتبعة في تسجيل الدعوى   التسجيل االلكتروني ضمن  من خالل    المدنيةيبين الشكل  استخدام خدمة 
 .خدمات وزارة العدل

 

 

ترسيم الدعاوى 
الحقوقية

استكمال كافة 
البيانات المطلوبة 
ل على شاشة التسجي

للدعوى 

تحميل المرفقات 
(للوائح والبينات )

ارسال الطلب

موافقة الموظف  
المختص او ارجاعه 

نواقص

متابعة حالة الطلب

وصول اشعار برقم 
الدعوى 

ر تبليغ  الطرف اآلخ
لالئحة الدعوى 

والمرفقات
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 : ألف دينار قيمتها عن األفراد والتي تقل تسجيل الدعاوى من قبل  (ب
العدد الكافي من الموظفين   من قبل المواطنين، فيتم تخصيص  المدنيةلكترونية لتسجيل الدعاوى  إ لعدم وجود خدمات   -

في حال أن تعذر    كذلك   والترسيم واستيفاء الرسوم   المدنية لتلقي طلبات تسجيل الدعاوى  )مكتب خدمة جمهور(    في
 استخدام الدفع االلكتروني. 

بالترسيم  المختص  ومرفقاتها للموظف المختص ومن ثم يتم تكليفه بمراجعة الموظف    الدعوى جع بتسليم الئحة  المرايقوم   -
 م. لغايات الترسي

الدفع  أو عن طريق    )مكتب خدمة جمهور(يقوم المراجع بدفع الرسوم إما مباشرة لدى الموظف المخصص لذلك لدى   -
 لكتروني. اإل

)مكتب خدمة  في    ويقوم بإيداعها لدى الموظف المختص  الالئحة ومرفقاتهامع    قبوضاتوصول الميقوم المراجع بإرفاق   -
بحيث يتم ارفاق نسخة منها مع كافة المعاملة المقدمة من    ويتم منحه بطاقة مراجعة تتضمن البيانات التالية  ،جمهور(
 وتثبيت التاريخ عليها.، باإلضافة إلى ختم نسخته بختم المحكمة والتي سترسل إلى القلم المختص المراجع

 0/0000000 رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تسلســـــــــــــــــــــــلي 
 ................................. ............ اســــــــــــــــــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجع: 

 .............................................  ع:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي للمراجـــــــــــــــــــــالرقم الوطن
 .............................................  ــــــــــــــــــــف: رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الهاتـــــــــــــــــــــــــــــ 

 .............................................  :اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءــــــــــــــــــــــوع نــــ
 ........................................... .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــص: ـــــــــــــــــم المختـــــــــالقلـــــــــــــــــــــــــــــ

 . ............................................ ــــــــــــة:ـــــــالمحكمـــــــــــــــــــــــة المختصـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .............................................  ـــــــــــــــــــــــــة: تاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ المراجعـــــــــــــ

 

ثم    ترسل كافة األوراق إلى القلم المختص في المحكمة لمراجعتها وتحديد فيما إذا كانت مستوفية لكافة المتطلبات، ومن -
 وفقًا لما هو متبع حاليًا في أقالم المحاكم. وتحديد هيئة حاكمة متسلسالً  اً ومنحها رقم وأرشفتها تسجيلها

إن أمكن وإال يتم التبليغ   )محور التبليغات(المحددة في    اإللكترونيةيتم تبليغ الطرف اآلخر بموعد الجلسة بالوسائل   -
 . الحاكمة المختصة يحال ملف الدعوى إلى الهيئة، و بالطرق العادية

  )مكتب خدمة جمهور(   المودعة لدى  ورقية تسجل فيها سلسلة اإلجراءات المتخذة بخصوص األوراقيتم تنظيم سجالت   -
 ألقالم وكتاب المتابعة بحيث يتم تدوين تاريخ استالمها من الموظف وتوقعيه.والمسلمة ل

وتاريخ تسليمها   )مكتب خدمة جمهور(لدى  ايداعها    يثبت على األوراق القضائية المودعة ختم القلم المختص وتاريخ -
 للقلم المختص.   
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 ثانيًا: تسجيل الطعـــــــــــــــــــــون: 

 : للمحامين اإللكترونيةخالل الخدمات تسجل الطعون من  (أ
 : وهيللمحامين فقط  المتوافرة اإللكترونيةالخدمات من خالل  ستوفى الرسوم عنهاوت  تسجل الطعون  -

 .المدنيةى في الدعاو االعتراض  . 1
 اف. ـــــــــــــــــــــتئنــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االس . 2
 ز.ـــــــــــــــــــــــ ــــــــب اذن تمييـــــــــــــــــــــــــــــــــطل . 3
 ة.ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــادة المحاكمــــــــــــــــــــــــإع . 4

 
 . على موقع الخدماتإزاء كل منها  جراءات المحددة في األدلة االرشادية المحملة  جراءات تسجيل الطعون اإلإع في  بويت -
  .و قلمياً أ (الدفع االلكتروني) يتم دفع الرسوم المستحقة من خالل خدمة  -
  ، بحيث يتوجب على الموظف بعد استخراجها قائيًا من قبل النظاملت  تاريخ اإليداع  لكترونياً إ  المودعة  اللوائح  يثبت على -

 القلم المختص.    ها بختمختم
 

 تسجيل الطعون مباشرة في أقالم المحكمة:  (ب
التي يمكن للمواطنين التقدم بها دون   ن وتقديم الطعون يمن قبل المحام  التمييز  لكترونية لتسجيلإلعدم وجود خدمات   -

 .)مكتب خدمة جمهور(القلمي لها لدى  التسجيلوء إلى ــــــــــــــــاللج فيتم، ونيةاإللكتر الخدمات ضمن  وكالء
ومن ثم يتم   )مكتب خدمة جمهور(في    بالطعون   للموظف المختص  اللوائح ومرفقاته يقوم المحامي أو المراجع بتسليم   -

 . لغايات الترسيمفه بمراجعة الموظف المعني يتكل
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أو عن    )مكتب خدمة جمهور( المخصص لذلك لدى  الرسوم إما مباشرة لدى الموظف  يقوم المحامي أو المراجع بدفع   -
  .(الدفع االلكتروني)طريق 

ب - المحامي أو المراجع  المختص  بإيداعهامع كافة أوراقه ويقوم    الوصل رفاق  إيقوم  الموظف  )مكتب خدمة  لدى    لدى 
، باإلضافة إلى ختم نسخة الطاعن  قدمة ومرفقاتهاوتحفظ نسخة منها مع اللوائح المويتم منحه بطاقة مراجعة    ،جمهور(

 وتثبيت التاريخ. 
 

 0/0000000 رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تسلســـــــــــــــــــــــلي 
 .............................................  ــــــــــــــــراجع: المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 .............................................  ي للمراجع او الرقم النقابي: ـــــــــــــــــــــالرقم الوطن
 .............................................  ــــــــــــــــــــــــف: ــــــــــــــم الهاتـــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .............. ...............................  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
 .............................................  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص: ــــــــــــــــــــم المختـــالقلــــــــــــــــــــــــــ

 ........................................... .. المحكمـــــــــــــــــــــــة المختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
 .............................................  ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ المراجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: تا

 

 ترسل كافة األوراق إلى القلم المختص في المحكمة لمراجعتها وتحديد فيما اذا كانت مستوفية لكافة المتطلبات، ومن ثم -
 . وختمهاتسجيلها 

  )مكتب خدمة جمهور( المودعة لدى    يتم تنظيم سجالت ورقية تسجل فيها سلسلة اإلجراءات المتخذة بخصوص األوراق -
 عه.يم تدوين تاريخ استالمها من الموظف وتوقواألقالم وكتاب المتابعة بحيث يت 

في حال تعذر و   )محور التبليغات(،ما هو وارد في  وفق ل  إن توافرت  اإللكترونيةبالوسائل    اللوائح للطرف اآلخريتم تبليغ   -
 المتبعة لدى المحاكم.  لألصول يرسل تبليغ ورقي إليه عن طريق المحضرين وفقًا ذلك 

 )مكتب خدمة جمهور(.يثبت على األوراق القضائية المودعة ختم القلم المختص وتاريخ ايداعها لدى   -

 :  المدنية ثالثًا: تسجيل الطلبات في الدعاوى  

 من قبل المحامين:  الطلباتيل تسج (1
المرتبطة بالدعاوى  وهي تشمل الطلبات  ،  (المدنية  )تسجيل الطلباتمن خالل خدمة    المدنيةيتم تسجيل الدعاوى   -

 المسجلة والدعاوى غير المسجلة بعد.
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   المدنية الطلبات  تسجيل  ل  )دليل إرشادي(يتبع المحامي الخطوات المحددة في الدليل اإلرشادي المحمل ضمن أيقونة   -
واختيار   (الترسيم)يقونة خدمات  أمن خالل    لكترونياً إحيث يقوم بترسيم الطلب في المحكمة المختصة ودفع رسومه  

 ترسيم الطلبات 
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وادخال معلومات   (طلب/ دعوى )من قائمة    المدنية(الطلبات  )يقوم المحامي وبعد ترسيم الطلب ودفع الرسوم اختيار خدمة   -

 اإللكترونية وارفاق المرفقات المطلوبة وعمل حفظ للطلب حيث يظهر للمحامي رقم مسقت صادر من البوابة    الطلب
   .للطلب

المقدم وقبوله    - النواقص    (نواقص)و ارجاعه  أيقوم الموظف المختص بالمحكمة بمراجعة الطلب  للمحامي الستكمال 
 حامي.ارسال رسالة نصية للم حال قبول الطلب يتم ، وفيالمطلوبة

   .النواقص  ضافةإالتعديل أو  جراءإو  (طلباتي)متابعة المحامي بمراجعة طلبه من خالل  يقوم -
ومرفقاته ويكتفى فقط بالتسجيل    لطلبا  استدعاءيطلب من المحامي مراجعة قلم المحكمة إليداع نسخة ورقية من    ال -

 االلكتروني. 
   حور التبليغات(.)ميراعى في إجراء تبليغ الطرف اآلخر للوائح ما ورد في  -
، بحيث يتوجب على الموظف ولدى استخراجها تلقائيًا من قبل النظام  يثبت على اللوائح المودعة الكترونيًا تاريخ اإليداع -

 القلم المختص وتاريخ استخراجها من النظام.   ها بختم ختممن النظم 
 

 من قبل الخصوم:  الطلباتتسجيل  (2
، فيتم تقديم الطلبات لدى  اإللكترونيةالخدمات  للمواطنين ضمن    المدنيةلطلبات  لكترونية لتسجيل اإلعدم وجود خدمات  

 من المواطنين. المدنيةوفقًا لآللية المتبعة في تقديم لوائح الدعاوى  )مكتب خدمة جمهور( 
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 الثالــــــــــــــث ور ـــــــــــــــــــالمح
 

 ةــــــــــــــــــوراق القضائيداع األ إيـــــــــــــــــــــ 
 

 نص البند في أمر الدفاع أواًل: 
 ( ثانياً ) الفقـــــــــــــرة

للطرق   . 4 وفقا  الختامية  والمرافعات  والمذكرات  والبينات  والطلبات  واالستدعاءات  الرد  والئحة  الجوابية  الالئحة  تقدم 
 ( من هذا البند .  3المنصوص عليها في البند )أ( من الفقرة )

رونية، ويتمتع بالحجية  مثبت على اللوائح والمذكرات والمرافعات المقدمة للمحكمة باستخدام الوسائل اإللكتيعتمد التوقيع ال . 5
ذاتها التي يتمتع بها التوقيع العادي، وي عطى التوقيع االلكتروني الحجية ذاتها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير 

 العدل وفقا لتعليمات  يصدرها لهذه الغاية . 
تبليغ  جميع ما ذكر في الفقرات   (  منه هذا البند لغايات  2األحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة )  تسري  . 6

 ( منه. 5( و)4( و)3)
(  4( و)3يعتبر تاريخ اإلرسال إلكترونيا أو االيداع قلميًا هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرات ) . 7

 ( من هذا البند. 5و)
 

 

قبل    بيان - الهــــــــــــــــــدف مــــــــــــــــــــــــــــن اإلجــــــــــراء  من  اتخاذها  يتوجب  التي  والخصوماإلجراءات  إيداع    الوكالء  في 
 األوراق القضائية الكترونيًا وقلميًا.

 الهيئات القضائية - ــــــراءــــــــــالفئة المستهدفة من اإلجــــــــــــ
 ن  و امــــــــــــــــــــــــــــــالمح -
 المواطنــــــــــــــــــــــــــــون  -
 اط ـــــضابط االرتب -
 األقالم المختصة  -

 .بمختلف درجاتها لدى جميع المحاكم المنظورة المدنية الدعاوى  كافة مجــــــــــــــــــال تطبيـــــــــــــــــق االجـــــــــــــــراء 
 

 راءاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالج
 

)للمحامين   أو اإليداع القلمي  )للمحامين فقط(  اإللكترونيةالخدمات  لكترونيًا من خالل  إ  يداع األوراق القضائية في الدعاوى إيتم  
 على النحو اآلتي: ، و  والمواطنين(
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 عبر خدمات وزارة العدل:   المدنيةالدعاوى   في لكترونياع اإل د اإليــــ ( أ
 

 األوراق القضائية من قبل المحامي:   تحميلالمرحلة األولى:  (1
 

الدخول إلى الشاشة    من خالل  الصلح والبداية واالستئناف(  اكم)لدى مح  المدنية الدعاوى    ايداع األوراق القضائية في يتم   -
 .لب()دعوى/طيقونة أضغط على الخاصة بالمحامي بعد إدخاله السم المستخدم وكلمة المرور من ثم يتم ال

 

 
 

ومن ثم الضغط على أيقونة    )طلبات أخرى(من ثم تظهر الشاشة التالية للمحامي بحيث يقوم بالضغط على أيقونة   -
 على النحو المبين في الشكل التالي:   )إيداع األوراق القضائية(
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تظهر   )تقديم طلب جديد(تار  وفي حال أن اخ  )تقديم طلب جديد( أو )متابعة طلبات(،من ثم يقوم المحامي باختيار إما   -
راق قضائية فيها  و أالخاصة بالدعوى المراد تحميل  و له الشاشة التالية، بحيث يتوجب عليه تعبئة كافة البيانات المحددة  

  )إحضار(:وفقًا لما هو مبين في الشاشة أدناه، وعند االنتهاء يقوم بالضغط على أيقونة 
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المطل - الدعوى  بيانات  له  ذلك تظهر  أيقونة  بعد  الضغط على  يتم  التالي، بحيث  النحو  وعلى  فيها  األوراق  إيداع  وب 
 )التالي(: 

 

 
 ومن ثم يقوم باختيار الطرف الذي يمثله المحامي :  -
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تحميلها   - سيتم  التي  األوراق  نوع  اختيار  يتم  ثم  ردود...الخ(، ومن  مرافعات،  المرفق    )مذكرات،  تحميل  ثم  ومن 

 
 ء: اهليصار إلى حفظ ما تم رفعه واالنت )التالي(ميل ورفع الملف يقوم بالضغط على ايقونة وبعد االنتهاء من تح -
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  وحفظه في ملف الدعوى:من قبل كاتب المتابعة مراجعة ما تم رفعه واستخراجه  : ةالثانيالمرحلة  (2
 

الطالع على الملفات  اسم مستخدم على النظام يتمكن من خالله ا  لدى الهيئات القضائيةكاتب متابعة  لكل  خصص  ي -
وبصورة  قوم كاتب المتابعة  بحيث ي   ،فقطلكترونيًا على حساب القضايا المنظورة لدى هيئته القضائية  إ  يتم رفعهاالتي  
 وذلك من خالل:  خالل ساعات الدوام تأخيرة الملفات التي يتم تحميلها على النظام دون ــــــــــــــــة بمراجعـــــــــــــــــدوري

ة المرور  دخال اسم المستخدم وكلمب عليه ا ، بحيث يتوجموظف المحكمةول للنافذة الرئيسية لحساب  الدخ  (أ
 :دخول()قونة ثم الضغط على أيلنظام الخاص به، ومن وا

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن   )طلبات(أيقونة على  ة، بحيث يقوم بالضغطتظهر للموظف الشاشة التالي دخول()قونة الضغط على أي بعد (ب
 :قضائية(راق ال)ايدع األوثم 
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فتظهر الطلبات   (جديد) (حالة الطلب)من قائمة يقوم باختتيار ، قضائية()ايدع األوراق الأيقونة على  الضغط  بعد (ج

 .قبل المحامي إلى كاتب المتابعةالجديدة المرسلة من 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 
 

 

29 | P a g e   

، ويقوم من ثم قبل المحامي إلى كاتب المتابعة  فتظهر الطلبات الجديدة المرسلة من  (جديد)أيقونة  على  الضغط    بعد (د
حمل الملف الم  ستعراضإبلموظف  بحيث يقوم ا  ،(الطلب الجديد)ر شاشة  فتظه  )عرض الطلب(قنونة  ضغط على أيبال

بحيث يقوم كاتب  ،  الرفضالموافقة أو  ب  إماعليها    بالتأشيرتقوم    أنلتي يتوجب عليها  ا  القضائيةوطباعته ومراجعة الهيئة  
ير أو انها غتها  لم يتم تسميكأن  )  رفضها  سببذكر    البد من فأن تم رفضها    وفي حالالمتابعة بعكس ذلك على النظام  

 . (فيها اً واضحة أو أن هناك نقص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  )قرار الموظف(من قائمة    قبول الطلب أو رفضه أو إعادة التصويبلقضائية يقوم الكاتب إما باء على توجيه الهيئة انب (ه
 .)حفظ(ومن ثم الضغط على أيقونة 
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يتم ارسال اشعار للمحامي يشعره بأن    بالضغط على األيقونة المخصصة لذلك في النظامالموافقة    تفي حال أن تم -
 ملف الدعوى. في بحفظها   دون تأخيراتب المتابعة و من قبله تم ايداعها في ملف الدعوى، ويقوم ك المرفوعةاألوراق 

 
 ثبت الكترونيًا على األوراق المودعة تاريخ االيداع. ي -
من ايداعه لألوراق، يقوم بمراجعة المحكمة    ( ساعة 24)في حال أن تأخر ارسال االشعار للمحامي لمدة تزيد على   -

 لغايات التحقق من إيداع المرفقات في ملف الدعوى. 

 

تحميل االوراق 
القضائية ضمن
خدمة تقديم 
اللوائح في 

الدعاوى

ارسال االوراق

موافقة الهيئة 
القضائية على 
األوراق أو 

رفضها

متابعة حالة 
الطلب من قبل 

المحامي

ق استخراج الوثائ
من قبل كاتب 
المتابعة بعد 

الموافقةعليها 
من الهيئة

ي حفظ الوثائق ف
ملف الدعوى

ارسال اشعار 
للمحامي بحفظ 
المرفقات في 
ملف الدعوى
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 :  المدنيةالدعاوى في  ــداع الورقــــــياإليـــــ (ب
)مكتب    ، فيتم اللجوء إلىلألفراد  اإللكترونيةالخدمات  ضمن    المدنية  الدعاوى   إليداعلعدم وجود خدمات الكترونية   -

 كما ويمكن وفي حال أن تعذر على المحامي اإليداع االلكتروني القيام باإليداع الورقي. ، خدمة جمهور(
 .للموظف المختص كافة األوراق القضائية المنوي ايداعهابتسليم  الخصميقوم  -
في األوراق القضائية من حيث اسم المحكمة والهيئة الحاكمة ونوع  المتطلبات  يقوم الموظف بالتحقق من توافر   -

وتوقيع مقدمها، بعد أن يتم التحقق من هوية الخصم    خر في الدعوى الورقة القضائية ورقم القضية والطرف اآل
 ي الدعوى. وصفته ف

التالية  الخصميمنح   - البيانات  ، ويتم ختم نسخة ، ويرفق نسخة منها مع األوراق المستلمةبطاقة مراجعة تتضمن 
 وتاريخ استالمها. الخصم

 

 0/0000000 ــــــــــليرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تسلســـــــــــــ
 .............................................  ع: ــــــــــــــــــــــــــراجـــــــــــــم المـــــــــــــــــــــــــــــــاس

 .............................................  الرقم الوطني للمراجع او الرقم النقابي:  
 .............................................  اتف:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م الهــــــــــــــــــــــــــرق 
 ... .......................................... وع الورقة القضائية المودعة: ـــــــــــــن

 .............................................  ة:ــــــــــــــــــــــــــة المختصـــــــــــــــــــــالمحكم
 .............................................  ة:ـــــــــــــة القضائية المختصـــــــــــــالهيئ

 .............................................  وى :ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــم الدعــــــــــــــــــــــــــرق 
 .............................................  ة:  ـــــــــــــ خ المراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاري

 

المتابعة الستالمها  ترسل كافة األوراق   - الدعوى إلى كاتب  القضائية عليها   وحفظها في ملف  الهيئة  ،  بعد تأشير 
 ويثبت تاريخ االستالم على السجل الخاص لذلك. 

)مكتب دى  ــــــــــــــوص األوراق المودعة لــــــــــــــــــذة بخصــــــــــــــها سلسلة اإلجراءات المتخيتم تنظيم سجالت ورقية تسجل في -
 ه.ــــــــــــــــــــعيــواألقالم وكتاب المتابعة بحيث يتم تدوين تاريخ استالمها من الموظف وتوق خدمة جمهور(

وفي حال    )محور التبليغات(،وفق لما هو وارد في    إن توافرت  ترونيةاإللكيتم تبليغ اللوائح للطرف اآلخر بالوسائل   -
 المتبعة لدى المحاكم. صوللأليرسل تبليغ ورقي إليه عن طريق المحضرين وفقًا ذلك تعذر 

 )مكتب خدمة جمهور(.يثبت على األوراق القضائية المودعة ختم القلم المختص وتاريخ ايداعها لدى   -
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ايداع االوراق 
لدى مكتب خدمة 

الجمهور

ة منح الخصم بطاق
مراجعة

ختم االوراق 
بتاريخ ايداعها 
من قبل الموظف 

المختص

تسليم االوراق 
لكاتب المتابعة

إعالم الهيئة 
الحاكمة بااليداع

حفظ االوراق في 
ملف الدعوى 
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 الــــــــــــــــــــــرابع  ور ـــــــــــــــــــالمح
 

 عن بعــــــــــــــــــــــــــد إجراء المحاكمــــــــــات و النظر في الدعاوى تدقيقـــــــــــــًا 
 

 نص البند في أمر الدفاع أواًل: 
 ( :  ثانياً ) الفقرة

وفق  على ان يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها  للمحكمة إصدار قرارات اعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم  أ.   . 8
  . هذا البند( من 2الطرق المحددة في البند ) 

قلميًا  .ب أو  إلكترونيًا  المذكرة  للخصوم تقديم مذكرة حوله فيجب تقديم  التمهيدي ما يجيز  أو  اذا تضمن القرار االعدادي 
 المدة التي تحددها لذلك.   وتتولى المحكمة تبليغها لباقي اطراف الدعوى للرد عليها خالل

 

9. 
 

 ية: للمحكمة استخدام تقنيات االتصال المرئي والمسموع في الحاالت التال .أ
عقد الجلسات لمناقشة الخبراء وفي هذه الحالة تذكر المحكمة في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية  . 1

  . الخبير
 ب(.ر المبينة في الفقرة )عقد أي جلسة أو اتخاذ أي اجراء في غير األمو  . 2
 :وز استخدام تقنيات االتصال المرئي والمسموع في الحاالت التاليةال يج .ب
 على خالف ذلك.  سماع الشهود إال إذا اتفق األطراف . 1
التي   . 2 األحوال  في  للكشف والمعاينة  المستندات واالنتقال  اليمين وتسليم  المقررة وتحليف  المهمة  الخبراء  أو  الخبير  إفهام 

 .يها تحت اشراف المحكمة بما فيها إجراءات االستكتابالقانون اجراء الكشف والخبرة ف يتطلب
 حلف اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة اليه اليمين . 3
 استجواب الخصـــــوم.  . 4
 . فعات والنطق بالحكمالجلسة الختامية لغايات إبداء األقوال األخيرة بخصوص المرا . 5

 

 بيان اإلجراءات التي يتوجب اتخاذها في إجراء المحاكمات عن بعد. - الهــــــــــــــــــدف مــــــــــــــــــــــــــــن اإلجــــــــــراء 
بيان اإلجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل الهيئة القضائية عند اتخاذ القرارات  -

 اإلعدادية والتمهيدية.
 الهيئات القضائية - ــــــراءــــــــــالمستهدفة من اإلجــــــــــــالفئة 

 ن و امــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمح -
 ــــــــابعات ـــالطــــــــــــــــــــــــ -

 .ى جميع المحاكملد المدنية جميع الدعاوى  مجــــــــــــــــــال تطبيـــــــــــــــــق االجـــــــــــــــراء 
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 راءاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالج
 

 على النحو المبين تاليًا:  المدنية يتم عقد جلسات المحاكمات في كافة أنواع الدعاوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يشمل جميع جلسات المحاكمات
باستثناء ، التي تقررها المحكمة

في قاعة  حضوريةالجلسات ال
 المقررة في أمر الدفاع المحاكمة

 

يشمل الجلسات التي تصدر فيها 
 وتمهيدية المحكمة قرارات اعدادية

ى سواء في البينات أو أي مسائل أخر
الجلسات الحضورية باستثناء 

 مر الدفاعأ فيالمستثناة 

 يشمل جلسات:  

 سماع الشهود إال إذا اتفق األطراف.1
 على خالف ذلك.

هام الخبير أو الخبراء المهمة إف.2
المقررة وتحليف اليمين وتسليم 
المستندات واالنتقال للكشف 
والمعاينة في األحوال التي يتطلب 
القانون اجراء الكشف والخبرة فيها 
تحت اشراف المحكمة بما فيها 

 .إجراءات االستكتاب
حلف اليمين الحاسمة أو المتممة أو .3

أخرى مقررة بموجب أي يمين 
انون من قبل الخصم الموجهة الق

 اليه اليمين
 استجواب الخصـــــوم..4
الجلسة الختامية لغايات إبداء .5

األقوال األخيرة بخصوص 
 المرافعات والنطق بالحكم.

في المسائل التي تجد المحكمة أنه .6
 من الضروري عقد جلسة حضورية.

ئية )كالمذكرات كالء بتقديم أوراق قضااما الجلسات التي يكلف الخصوم و/أو الو
 .باإليداع االلكتروني أو القلمي وفقاً لمقتضى الحال اوالمرافعات...الخ( فيستعاض عنه

 

 حضوريــــــــــــــــــــــاً  تدقيقــــــــــــــاً  عن بعــــــــــد
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 أواًل: المحاكمات عن بعد: 
 

 على النحو المبين تاليًا:   )المحاكمة عن بعد(باستخدام تقنية واإلدارية  المدنية  الدعاوى تجرى جلسات المحاكمات في 
 

باستخدام البريد   (Microsoft Teams)على التطبيق    حساب خاص لكل قاض    يتم إعدادفي حال الجاهزية الفنية    . 1
 (.jc.jo)له على  المخصص االلكتروني

لالجتماع )للجلسة(  لالنضمام  في القضية من خالل ارسال دعوة الكترونية لهم    أو الخصوم  المحامين الوكالءإضافة    تتم . 2
 . (WhatsApp) أو تطبيق عبر البريد االلكتروني المعتمد لهم

 

  بالضغط على الرابط االلكتروني المرسل إليه في الدعوة الموجهة له من   أو الخصم   وفي موعد الجلسة يقوم المحامي .3
)استخدام تطبيق الويب  على  الضغط  ومن ثم يقوم ب،  (Microsoft Teams meeting)تحت عنوان    قبل المحكمة،

 بداًل من ذلك(:
 

 
الموافقة  تتم  ، ومن ثم يتم االنتظار لحين أن  (Join)  أو  )االنضمام(من ثم يقوم المحامي أو الخصم بالضغط على كلمة   . 4

 القاضي، وبعد أن تتم الموافقة تبدأ إجراءات الجلسة على ضمه لجلسة المحاكمة من قبل 
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 Microsoft)حضر الجلسة مع المحامين والخصوم من خالل الخاصية المتاحة في تطبيق  يقوم القاضي باشراك م . 5

Teams)  ،باستخدام هذا التطبيق  (عن بعد)أجريت  قد  في محضر الجلسة أن المحاكمة    ذلك  تيثب يتم ت  على أن ،
 على النحو التالي:  

 

 ---------- القاضي /  الهيئة القضائية   نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االثني  وم ـــــــــــالي
 ----------------  ـــــب ــــــــــالكاتـــــــــــ  2020 /--- /--- التاريخ

     
 ----------- ------ل المدعــي: ـــــــــــــــــحضر وكي

علي  حضر تم    -----------------ه:  ــــــــــــــــــالمدعى  أن  األ عرض  بعد  المدنية  هوية  على  حوال  مطابقة له  وجدت  والتي  الحاكمة  الهيئة 
 محتواها مع نظام األحوال المدنية في نظام ميزان.ل

 ،،،  باستخدام تقنية المحاكمة عن بعد،لنا راء المحاكمة عــــــــــبوشر باج

 

، ويتم تثبيت ذلك في محضر  يتم التثبت من هوية الخصوم من خالل نظام األحوال المدنية المتاح ضمن برنامج ميزان . 6
 الجلسة. 

الجلسة  تتبع اإلجراءات ذاتها في جميع الجلسات الالحقة، على أن يتم ارسال الدعوة للمحامين والخصوم قبل موعد   . 7
 لذلك. حال توفر الجاهزية الفنية الالزمة  بيوم من قبل الطابعة

 

 ة: ـــــــمالحظ
بعد من خ المحاكمات عن  إجراء  يتم  أن  الممكن  المحاكمات مع مراكز  من  في  المستخدمة  ذاتها  التقنية  الل استخدام 

نسيق المسبق مع موظفي الدعم الفني في  اإلصالح والتأهيل ولكن وحتى يتم تطبيقها في الدعاوى الحقوقية ال بد من الت
 د في اآلن ذاته. المحكمة التي يوجد فيها هذه التقنية وحجز دور وذلك لعدم إمكانية عقد عدد كبير من الجلسات عن بع

 
) 
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 :  ة ـــــــــــــــــمن قبل الهيئة الحاكم تدقيقاً  اتـــــــــــــــثانيًا: إجراء المحاكم

القرارات اإلعدادية أو التمهيدية وتتخذ أي إجراءات تراها الزمة للسير في الدعوى تدقيقًا بما في ذلك  ت صدر المحكمة   .أ
 وذلك على النحو التالي: ، وتبادلها ضمن آجال محددة تكليف الخصوم بتقديم المذكرات والمرافعات

 

i. ةــــــــــــــــــــــة االفتتاحيــــــــــــــــــــــــــالجلس:  
 

بعد استكمال اجراء التبليغات االلكترونية للمدعي والورقية للمدعى عليه،  ت جرى الجلسة االفتتاحية بحضور األطراف   -
قانون أصول المحاكمات  ( من  67الطرف الذي يتخلف عن الحضور وفقًا ألحكام المادة )بحيث يتم اجراء محاكمة  

 . المدنية ويتم السير في إجراءات المحاكمة وفقًا لذلك
ومن ثم تقرر المحكمة رفع الجلسة للتدقيق    ضور األطرافبح  يتم تالوة اللوائح وتوريد حافظة المستندات ألطراف الدعوى  -

بق الحال ذاته على  وينط  .في قبول اللوائح والبينات على أن يتحدد في محضر الجلسة ان الجلسة المقبلة ستعقد تدقيقاً 
 اكمات المدنية.( من قانون أصول المح109الطلبات الواردة في نص المادة )السير في 

 

ii. ات التالية للجلسة االفتتاحيةالجلس  : 
وعلى   الجلسة األخيرة حضورية في حال أن كانت لحاليةا الهيئة الحاكمة اجراء الجلسة تدقيقًا في محضر الجلسة  تقرر -

 النحو التالي:  
 ---------- القاضي /  الهيئة القضائية   االثنين  وم ـــــــــــالي

 ----------------  ـــــب  ـــــــــالكاتـــــــــــ  2020 /--- /--- التاريخ
     

 --------- 
 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  
بحيث يتم تبليغ األطراف  على أن تعقد الجلسة تدقيقًا    2020  /---  /--الموافق  نين  المحكمة رفع الجلسة إلى يوم االث  تقرير الخبرة تقررللتدقيق في  

 .2020/---/--بتاريخ ، وافهم هيئةالذي سيصدر عن ال بمضمون القرار
 

 

تقرر الهيئة الحاكمة بحضور الطابعة السير في اجراء الجلسة في غياب أطراف الدعوى من ثم    لجلسة المحددةفي او  -
 تصدر المحكمة قرارها االعدادي.

 

 ---------- القاضي /  الهيئة القضائية   االثنين  وم ـــــــــــالي
 ----------------  الكاتــــــــــــــــب    2020 /--- /--- التاريخ

     
 --------------- ل المدعـي: ـــــــــــــــحضر وكيلم ي
   ---------------المدعى عليه:  وكيل حضرلم ي
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 األطراف،تدقيقًا في غياب المحاكمة  بإجراءبوشر 
 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  
 

 تقرر المحكمة :  
( وإجازة سماع البينة الشخصية 1يزها بالمبرز )م/يالمدة القانونية وإبراز حافظة المستندات وتم   قبول بينة الجهة المدعية لتقديمها ضمن (1

 ن اجرائها ..............(ازة اجراء الخبرة الفنية )وبيان الغاية م((، وإج3- 1)الشهود من )
(  1زيها بالمبرز )م ع/يبراز حافظة المستندات وتميقبول الالئحة الجوابية وبينة الجهة المدعى عليها لتقديمها ضمن المدة القانونية وإ (2

 وإجازة سماع البينة الشخصية.
 (. 1قبول بينات الجهة المدعية الداحضة وتمييزها بالمبرز )م د/ (3
 (. 3-1هود من )ــــــ( موعداً لسماع البينة الشخصية للمدعي الش2020/--/--الثالثـــــــــاء الموافق )تعيين يوم  (4
 (. 2-1( موعدًا لسماع البينة الشخصية للمدعى عليه )الشهود )2020/--/--بعــــــــاء الموافق )تعيين يوم االر  (5
 برة الفنية. الخ إلجراء( موعدًا 2020/--/--تعيين يوم الخميس الموافق ) (6

 

 . 2020/---/--صدر بتاريخ تبليغ اطراف الدعوى مضمون القرار، 
 

من خالل مذكرة   )التبليغات القضائية(ة وفقًا لما هو محدد في محو  يتم تبليغ أطراف الدعوى مضمون قرار المحكم -
 التبليغ المبينة في الشكل التالي: 
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بينات أو أوراق أخرى، فيتوجب أن يتضمن القرار  في حال أن كان قرار المحكمة يتضمن تكليف أحد الخصوم بتقديم   -
مهلة محددة يلتزم خاللها الطرف المكلف بتقديم ما كلف به، على أن يراعى في ذلك المساواة ما بين الخصوم من حيث 

 نوحة لكل منهم.المدد المم
بالوسائل الخصوم بتلك القرارات واإلجراءات فور صدورها أو اتخاذها  تكليف كاتب المتابعة بتبليغ    يتضمن القراريجب أن   .ب

 )محور التبليغات(.في المشار إليها 
  تبيانه في   تم  يتم إيداع األوراق القضائية التي كلف الخصم بتقديمها من خالل اإليداع االلكتروني أو القلمي وفقًا لما .ج

ما لم تقرر المحكمة )محور التبليغات(  ف اآلخر وفقًا لما ورد فيويجري تبليغ األوراق المودعة للطر )محور اإليداع(، 
 حفظها دون تبادلها.

، فيتبع اإلجراءات ذاتها الواردة في  في األحوال التي يطلب أحد الخصوم أو الوكالء االمهال لغايات تقديم أوراق قضائية .د
 (.ب وجندين )الب

 الدعوى أمام الهيئة الحاكمة:    أطراف : مثول الوكالء أو  ثالثاً 

يتوجب عقد جلسات   ،فرت الجاهزية الفنيةاحال تو   )المحاكمة عن بعد(  تقنيةعن اجراء كافة الجلسات باستخدام    استثناءً 
 حاكمة:  الدعوى و/أو الوكالء أمام الهيئة ال أطرافالمحاكمات في المسائل التالية بحضور 

 المحاكمة عن بعد. تقنية على استخدام  سماع الشهود إال إذا اتفق األطراف . 1
إفهام الخبير أو الخبراء المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات واالنتقال للكشف والمعاينة في األحوال   . 2

 .راءات االستكتابوالخبرة فيها تحت اشراف المحكمة بما فيها إجالتي يتطلب القانون اجراء الكشف 
 حلف اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة اليه اليمين . 3
 استجواب الخصـــــوم.  . 4
 الجلسة الختامية لغايات إبداء األقوال األخيرة بخصوص المرافعات والنطق بالحكم.  . 5
 عقد جلسات حضورية في قاعة المحكمة.  في المسائل التي ترى المحكمة انها من الضروري  . 6
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 الخامــــــــــــــــــس ور ـــــــــــــــــــلمحا
 

 وسماع البينة الشخصية في حال اتفاق االطراف على ذلك  عن بعد –مناقشة الخبراء 
 

سماع  مناقشة الخبراء عن بعد و اتباعها في  ءات التي يتوجب  اإلجرا  بيان - الهــــــــــــــــــدف مــــــــــــــــــــــــــــن اإلجــــــــــراء 
 شهادة الشهود في حال اتفاق األطراف.

 الهيئات القضائية - ــــــراءــــــــــاإلجــــــــــــالفئة المستهدفة من 
 ن  و امــــــــــــــــــــــــــــــالمح -
 الطــــــــــــــــــــــــــــــــابعات  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهود الشــــــــــ -
 الخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء  -

 .لدى جميع المحاكم المدنية جميع الدعاوى  مجــــــــــــــــــال تطبيـــــــــــــــــق االجـــــــــــــــراء 
 

 راءاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالج
 

إلى شهاديجرى   الخبراءالشهود  ة  االستماع  بعد  ومناقشة  استخدام تطبيق    عن  حال توفر   (Microsoft teams)من خالل 
 وعلى النحو التالي:   الجاهزية الفنية 

عبر البريد االلكتروني   للجلسة في القضية من خالل ارسال دعوة الكترونية لهم لالنضمام    او الخبير  الشاهد إضافة    تتم .1
 .(WhatsApp)و تطبيق أ المعتمد لهم

  إليه الرابط االلكتروني المرسل إليه في الدعوة الموجهة في موعد الجلسة المحدد يقوم الشاهد أو الخبير بالضغط على  .2
تطبيق )استخدام  الضغط على  ومن ثم يقوم ب،  (Microsoft Teams meeting) من قبل المحكمة، تحت عنوان  

 الويب بداًل من ذلك(:
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الموافقة على  تم  تنتظار لحين أن  االت  ، ومن ثم  (Join)  أو  )االنضمام(أو الخبير بالضغط على كلمة    الشاهد ومن ثم   . 3

 .  وبعد أن تتم الموافقة تبدأ إجراءات الجلسة من قبل القاضي، ضمه لجلسة المحاكمة

 

 
 Microsoft)ق  القاضي باشراك محضر الجلسة مع المحامين والخصوم من خالل الخاصية المتاحة في تطبي يقوم   .4

Teams) ،.على أن يثبت في محضر الجلسة أن المحاكمة أجريت عن بعد باستخدام هذا التطبيق 
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يتم التحقق من هوية الشاهد أو الخبير من خالل الطلب اليه لعرض االثبات الشخصي له عبر الكاميرا واستعراض  . 5
أطراف الدعوى أن الشاهد الماثل امام المحكمة هو  بياناته من خالل سجالت األحوال المدنية إن كان أردني، أو تأكيد  

 ذلك في محضر الجلسة.  تثبيتلى أن يتم المقصود أو بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة، ع
 
 
 
 
 
 
 


