
  

 الخدمات االلكترونية لوزارة العدل

من خالل البوابة االلكترونية تسجيل الكفالة العدلية خدمة   

عدللوزارة ال  



 عدلوابة االلكترونية لوزارة المن خالل البتسجيل الكفالة العدلية  خدمة خطوات

على  الكفالة العدليةتسجيل  بوابتها اإللكتروني حيث يمكنك اآلنعلى موقع  العدل الحزمة الثانية من الخدمات اإللكترونية أطلقت وزارة
 services.moj.gov.jo.www : موقع البوابة اإللكترونية للوزارة عبر الرابط التالي

 .اإللكترونيعبر موقع البوابة تسجيل الكفالة العدلية  قدم هذا الكتيب ملخص لخطواتي  

 : المقدمة

 تعريف الكفالة

. تعرف الكفالة على انها عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ إلتزام على ان يتعهد للدائن بأن يفي بهذا اإللتزام اذا لم يفي به المدين نفسه

 .وبالمفهوم القانوني هي ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ إلتزام

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

 .للمستخدمين المسجلين على البوابة االلكترونيةمتاحة هذه الخدمة : مالحظة
خدمات )تكون احداها الخدمات المتاحة للمستخدم وفقًا لصالحياته و  على تظهر الشاشة الرئيسية للبوابة االلكترونية والتي تحتوي .2

 :خيارينحيث يظهر  (الكاتب العدل
 طلب جديد -
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 متابعة الطلبات المسجلة -
 

  خطوات تسجيل طلب كفالة 

 .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

 

دائرة كاتب العدل، السجل، نوع الوثيقة، عدد صفحات الوثيقة، : بتعبئة المعلومات التاليةقم : ساسيةاألمعلومات ال –الخطوة األولى  .أ 
عند  قيمة الكفالة،و  عدد النسخ االصلية، عدد التواقيع ،  مع بيان سبب اإلعفاء معفاة من الرسومعدد صفحات المرفقات، خانة 

  . التاليثم قم بالضغط على زر  . قم بادخال عدد النسخ المراد تصديقها من رئيس المحكمة (تصديق رئيس المحكمة)اختيار 



   

 

بشكل ( المكفول)و( الكفيل)عاملة طراف المادخال معلومات أ ل هذ  الشاشة يتممن خال: أطراف  المعاملة –الخطوة الثانية  .ب 
ن نفس النوع كثر من طرف م، كما يمكن أن يتم اضافة أ(شاهد)او ( مترجم) طراف آخرين مثلأساسي ويمكن اضافة معلومات أ



دخال الجنسية والرقم الوطني ومن ثم الضغط على زر إحضار المعلومات وت حميل صورة هوية األحوال من االنواع المذكورة، وا 
 . ة، كما قم بتعبئة العنوان بشكل مفصلالمدني

 
محامي أو : كما يظهر في الشكل التالي، تحتوي قائمة نوع المخول بالتوقيع على خيارين :المخولون بالتوقيع –الخطوة الثالثة  .ج 

دخال الجنسية والرقم النقابي في حال كنت محاميَا . شخص مع إمكانية . (الخانةال يقبل قيمة فارغة لهذ  )قم باختيار واحد منهما وا 
 . إضافة أكثر من مخول بالتوقيع

 
 

 

 
 المالءة المالية خانة مقدم الطلب، ثم قم بتحديد باختيار مقدم الطلب من في هذ  الشاشة، قم: عامةمعلومات  –الخطوة الرابعة  .د 

وتاريخ توقيعها، وفي حال كان الطلب متعلق  إثبات االنتدابوفي حال االنتداب قم بتحميل وثيقة  ،(أرض، عقار، أو أخرى)
 . وفي حال كان الطلب متعلق بشركة مساهمة عامة قم بتحميل كتاب الشركة ،كتاب الدائرة الحكوميةبطرف حكومي قم بتحميل 

 



 
والذي يظهر على سند  الرقم المميزيتم ادخال  أو عقار تظهر الشاشة التالية، في حال تم اختيار نوع المالءة المالية أرض

في حال لم يتم . السترجاع بيانات العقار أو األرض الكترونياَ  (احضار) زر الضغط علىقم بالتسجيل والمكون من خانتين ثم 
المديرية، القرية، رقم الحوض، اسم الحوض،رقم القطعة، اسم القطعة، رقم الطابق ورقم )استرجاع البيانات، قم بإدخالها يدويَا 

 . ، لتظهر على الشاشةإضافة ثم قم بالضغط على زر( الشقة
 



 
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
 



 

 
و الضغط على أللتصحيح رجوع  زرالضغط على ك كان هناك اي معلومات خاطئة يمكن ذاإ: حفظ البيانات –الخطوة السادسة  

 . اء من تقديم الطلبلالنته حفظزر 
 

 

 يجب ارفاق نموذج الكفالة  -

 (اذا كان احد االطراف اردني)ارفاق صورة هوية االحوال المدنية يجب  -

 (اذا كان احد االطراف غير اردني)يجب ارفاق صورة جواز السفر  -

 (عند اختيار تصديق رئيس المحكمة في التبويب الثاني) يجب ارفاق كتاب المحكمة  -

 (التبويب الثانيعند اختيار متعلق بشركة مساهمة خاصة في )يجب ارفاق كتاب الشركة  -



 
يمين القائمة حيث من " طلبات كاتب العدل متابعة "شاشة  اختيار من خاللالكفالة العدلية تسجيل  يمكنك متابعة حالة طلب .و 

 .الخاص بكظهر حالة الطلب ست

 

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


