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 عدلوابة االلكترونية لوزارة المن خالل الباصدار نسخة مصدقة  خدمة خطوات

تقديم طلب اصدار نسخة  على موقع بوابتها اإللكتروني حيث يمكنك اآلن العدل الحزمة الثانية من الخدمات اإللكترونية وزارةأطلقت 
 services.moj.gov.jo.www : على موقع البوابة اإللكترونية للوزارة عبر الرابط التاليمن الوثيقة  مصدقة

 .عبر موقع البوابة اإللكتروني طلب النسخة المصدقةتسجيل  قدم هذا الكتيب ملخص لخطواتي  

 : المقدمة

 .دوائر كاتب العدل بإصدار نسخة مصدقة عن وثيقة صادرة مسبقا عن دائرة كاتب العدلتختص   -
 .خالل حساب شركةاو الطرف نفسه او من موكَّل  يمحام  يمكن تسجيل طلب استخراج نسخة مصدقة من خالل   -
نسخة مصدقة يعمل على تسهيل االجراءات الخاصة بكاتب العدل والتيسير على متلقي  جالتسجيل االلكتروني لطلبات استخرا -

الخدمة من خالل التسجيل عبر الموقع االلكتروني وايضًا خدمة الدفع االلكتروني ومتابعة اجراءات طلب استخراج نسخة 
 .مصدقة 

للدخول الى   services.moj.gov.jo.www  استخدام الرابط التالي  الخدمات اإللكترونية من خالل يتم الوصول لموقع .1
   : الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة العدلأو قم ب خالل جهاز الحاسوبمن  شة الرئيسية للخدمات االلكترونيةالشا

moj.gov.jo.www كترونية واختيار الخدمة المطلوبةالخدمات اإلل ثم اختيار .   

 .للمستخدمين المسجلين على البوابة االلكترونيةمتاحة هذه الخدمة : مالحظة

http://www.services.moj.gov.jo/
http://www.services.moj.gov.jo/
http://www.services.moj.gov.jo/
http://www.moj.gov.jo/


 
2 

خدمات )تكون احداها الخدمات المتاحة للمستخدم وفقًا لصالحياته و  على تظهر الشاشة الرئيسية للبوابة االلكترونية والتي تحتوي .2
 :خيارينحيث يظهر  (الكاتب العدل

 طلب جديد -
 متابعة الطلبات المسجلة -

 

   نسخة مصدقةخطوات تسجيل طلب 

 .لتظهر الشاشة الخاصة بتعليمات الخدمة من أعلى الشاشة "خدمات الكاتب العدل"م باختيارق .3
 

 
 

 : تعبئة النموذج كما يليثم قم ب ". ابدأ بتعبئة الطلب "بالضغط على زر قم  .4
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دائرة كاتب العدل، السجل، نوع الوثيقة، عدد صفحات الوثيقة، : بتعبئة المعلومات التاليةقم : ساسيةاألمعلومات ال –الخطوة األولى  .أ 
عدد النسخ المراد س المحكمة مع يخانة تصديق رئ، مع بيان سبب اإلعفاء معفاة من الرسومعدد صفحات المرفقات، خانة 
دخال معلومات الوثيقة المطلوب تصديقها ،تصديقها من رئيس المحكمة دخال عدد النسخ المصدقة، ثم  وا  بإحضار رقم الوثيقة وا 

 :الضغط على زر التالي 
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ثم الضغط على زر  سابقا،الوثيقة التي تم احضارها  أطرافاحضار  ل هذ  الشاشة يتممن خال: أطراف المعاملة –الخطوة الثانية  .ب 
 التالي

 
 

 
يتم إضافة الوكيل او الوكالء وربطهم بأطراف الوثيقة وتحميل كما يظهر في الشكل التالي،  :معلومات الوكيل –الخطوة الثالثة  .ج 

 .صورة االثبات الشخصي وصورة عن التخويل
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 خانة مقدم الطلب،  باختيار مقدم الطلب من في هذ  الشاشة، قم :الطلب مقدممعلومات  –الخطوة الرابعة  .د 
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في  ليتم استقبال طلبكمع تحديد نوع المرفق وتاريخه،  المطلوبةوثائق رفاق جميع القم بإ: تحميل المرفقات –الخطوة الخامسة  .ه 
 .مراجعة الطلبتدقيق و  باجراءاتالبدء و  دائرة كاتب العدل

 

 
 :المرفقات التاليةيجب تحميل 

 صورة عن هوية االحوال المدنية في حال كان مقدم الطلب طرف من أطراف الوثيقة. 

 صورة عن الوكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل. 
 

و الضغط على أللتصحيح رجوع  زرالضغط على ك كان هناك اي معلومات خاطئة يمكن ذاإ: حفظ البيانات –الخطوة السادسة  
 . اء من تقديم الطلبلالنته حفظزر 
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من يمين القائمة حيث " طلبات كاتب العدل متابعة "شاشة  اختيار من خاللالكفالة العدلية تسجيل  يمكنك متابعة حالة طلب .و 

 :وهيحالة الطلب التي تم اختيارها من القائمة  حسب بكالخاص ظهر حالة الطلب ست
الطلبات الجديدة او الطلبات التي تكون قيد المراجعة من قبل الموظف ولم تظهر جميع : الطلبات قيد المراجعة والتسجيل -

 .يتم اتخاذ أي اجراء عليها من قبل الموظف المختص
هي الطلبات التي قام موظف دائرة كاتب العدل بإرجاعها الى مقدم الطلب بسبب وجود اي نواقص  :الطلبات المرتجعة -

 .في الطلب المقدم
ر في هذ  القائمة جميع الطلبات التي قام الموظف دائرة كاتب العدل برفضها ويظهر سبب يظه :المرفوضةالطلبات  -

 الرفض
تظهر في هذ  القائمة جميع الطلبات التي قام موظف كاتب العدل المختص بالموافقة  :بانتظار الدفع/ الطلبات المقبولة  -

 .فع الرسوم من خاللهعليها بعد تدقيقها، ويظهر امر القبض الخاص بالطلب المقدم ليتم د

 

استكمال "في حال كانت حالة الطلب  ،خدمة بمتابعة الطلب الذي تقدم بهمن خالل هذ  الشاشة، يقوم متلقي ال :شاشة تعديل طلب .ز 
 .، يقوم متلقي الخدمة بتعديل البيانات المدخلة حسب المالحظات التي تم تعبئتها من قبل المدقق او الباحث"نواقص


