
 

  

 الخدمات االلكترونية لوزارة العدل

من خالل البوابة االلكترونية  خدمة االستعالم عن المبالغ المحولة للبنوك في القضايا التنفيذية

عدللوزارة ال  
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وابة االلكترونية لوزارة من خالل الب في القضايا التنفيذية للبنوك خدمة االستعالم عن المبالغ المحولة خطوات
 عدلال

االستعالم عن المبالغ خدمة  على موقع بوابتها اإللكتروني حيث يمكنك اآلن العدل الحزمة الثانية من الخدمات اإللكترونية أطلقت وزارة
 www.services.moj.gov.jo : على موقع البوابة اإللكترونية للوزارة عبر الرابط التالي المحولة للبنوك في القضايا التنفيذية

 .عبر موقع البوابة اإللكتروني االستعالم عن المبالغ المحولة للبنوك في القضايا التنفيذيةخدمة  قدم هذا الكتيب ملخص لخطواتي  

 : المقدمة

استحدثت وزارة العدل مؤخرا نظام تحويل المبالغ المالية للمواطنين والمحامين في القضايا التنفيذية عبر الحسابات البنكية للمحكوم 
االستعالم عن "  خدمةحيث ان  ،لهم مما يعمل على سرعة انجاز المعامالت وضمان الحفاظ على الحقوق واالموال للمواطنين 

تعتبر مكماًل لهذا االجراء للتسهيل على المحامين والمواطنين من معرفة ما تم تحويله " في القضايا التنفيذية المبالغ المحولة للبنوك 
 .لحساباتهم البنكية دون الحاجة الى مراجعة دوائر التنفيذ

 
شة للدخول الى الشا services.moj.gov.jo.www استخدام الرابط التالي  يتم الوصول لموقع الخدمات اإللكترونية من خالل .1

 moj.gov.jo.www  :الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة العدلأو قم ب خالل جهاز الحاسوبمن  الرئيسية للخدمات االلكترونية
   .كترونية واختيار الخدمة المطلوبةالخدمات اإلل ثم اختيار
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 .للمستخدمين المسجلين على البوابة االلكترونيةمتاحة هذه الخدمة : مالحظة

 االستعالم عن المبالغ المحولة للبنوك في القضايا التنفيذيةخطوات 

من أعلى الشاشة لتظهر الشاشة  إستعالممن قائمة  "االستعالم عن المبالغ المحولة للبنوك في القضايا التنفيذية  "م باختيارق .2

 .الخدمة بمعلوماتالخاصة 
 

o  من ثم اختيار اسم البنك المراد المدة المراد االستعالم عنها قم بتعبئة : بحث بحسب تاريخ مستند الصرف
 .االستعالم عنه

o موقع المحكمة، اإلختصاص، السجل، رقم الدعوى، السنة:  بحث بحسب البنك.  
o  موقع المحكمة، نوع المحكمة، )عن طريق تعبئة المعلومات الخاصة بالدعوى :  معلومات الدعوىبحث بحسب

 (. رقم الدعوى، السنة، السجل

 .على يمين تفاصيل الدعوى التفاصيلمن ثم الضغط على رز  بحثنتهاء من تعبئة الطريقة المناسبة، يتم الضغط على زر بعد اال
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 :التالييمكن بعد ذلك مشاهدة و طباعة التفاصيل لكل دعوى، كما في الشكل  .3

 


