
 

  

 الخدمات االلكترونية لوزارة العدل

الخاصةمن خالل البوابة االلكترونية  دعوى في المحكمة االداريةتسجيل خدمة   

عدلوزارة الب   



 عدلوزارة الالخاصة بوابة االلكترونية من خالل الب في المحكمة االدارية دعوىتسجيل  خدمة خطوات

دعوى في المحكمة تسجيل  على موقع بوابتها اإللكتروني حيث يمكنك اآلن من الخدمات اإللكترونيةالعدل الحزمة الثانية  أطلقت وزارة
  services.moj.gov.jo.www : على موقع البوابة اإللكترونية للوزارة عبر الرابط التالي االدارية

 .عبر موقع البوابة اإللكترونيدعوى في المحكمة االدارية تسجيل  قدم هذا الكتيب ملخص لخطواتي  

 : المقدمة

المحكمة اإلدارية  تختص المحكمة اإلدارية، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات اإلدارية النهائية حيث تشكل ●
 .من رئيس وعدد من القضاة ال تقل درجة أي منهم عن الثانية

 .وكل ال تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنواتم   محام   تسجيل الدعوى اال من خاللال يمكن  ●
التسجيل عبر  التسجيل االلكتروني لدعاوى المحكمة االدارية يعمل على تسهيل اجراءات الدعوى والتيسير على المحامين من خالل ●

 . الدعوىالموقع االلكتروني وايضًا خدمة الدفع االلكتروني ومتابعة اجراءات 
 ثم اختيار moj.gov.jo.www: يتم الوصول لموقع الخدمات اإللكترونية من خالل الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة العدل .أ 

للدخول الى   www.services.moj.gov.jo الرابط التالي  م باستخدامق، أو الخدمات اإللكترونية واختيار الخدمة المطلوبة
  : خالل جهاز الحاسوبمن  شة الرئيسية للخدمات االلكترونيةالشا

ويجب أن  كل ال تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات يل الدعوى فقط من خالل محامي مو  يتم تقديم طلب تسج: مالحظة
   .  يكون لديه حسابا  ُمسجاًل على البوابة اإللكترونية

الخدمات المتاحة للمستخدم وفقًا  على الرئيسية للبوابة االلكترونية والتي تحتوي الصفحة تظهر :نوع الدعوة –الخطوة األولى 
 :اختيارينحيث يظهر ، (خدمة تسجيل دعوى في المحكمة االدارية)لصالحياته وتكون احداها 
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 تسجيل دعوى جديدة  -
 الطلبات عرض -

 نوع الدعوى –الخطوة األولى  .1
  .ىتحديد نوع الدعو ، ثم قم ب(في المحكمة االدارية تسجيل دعوى جديدة)باختيار  قم

 ادخالردني يتم أ: ي حال تم اختيار الجنسيةف: إثبات شخصية/ الرقم الوطني إدخال م بق :معلومات األطراف –الخطوة الثانية  .2
تلقائيًا  االسم الرباعي يتم استرجاعحيث  ادخال رقم اثبات الشخصية غير اردني يتم: في حال تم اختيار الجنسيةأما . الرقم الوطني
 . ردنيأ من العام في حال كان غيربيانات األ و منأردني أذا كان إحوال المدنية األمن بيانات 

 



بحسب القائمة التي تحتوي على اسماء هذه الجهات،  -الجهة القرار؛  معلومات بإدخال قم :القرارمعلومات  –ة الخطوة الثالث .3
إدخال خالصة القرار المطعون به كما هو م وضح في قم بومن ثم  ، الذي يرغب الطعن به الذي صدر فيه القرارتاريخ الو 

  :الشكل أدناه
 قاعدة للمؤسسة حسب ما هي واردة في ادخال الرقم الوطني يتم ( مؤسسات فردية: طرافمعلومات األ)اختيار  في حال 

 . الصناعة والتجارةوزارة بيانات 
 دائرة  بيانات قاعدة للشركة حسب ما هي واردة فيادخال الرقم الوطني  يتم( شركات: طرافمعلومات األ)اختيار  حال في

 .مراقبة الشركات
 في  قائمة تحتوي على جميع اسماء البنوك العاملةيتم اختيار اسم البنك من ( بنوك: طرافمعلومات األ)اختيار  حال في

 .  المملكة
 ،الرئيسي والفرعي الدعوى من أجل تحديد نوع الدعوى قم باالنتقال إلى شاشة تصنيف :الدعوى تصنيف –الخطوة الرابعة  .4

طعون الضمان ، لطعون االنتخابيةا – االدارية المحكمةالموجودة في  نواع الدعاوى الرئيسيةأ قائمة تحتوي على جميع تظهر 
، قم باالختيار المناسب لتتمكن من اختيار تصنيف الدعوى طعون اخرى وفقا للقوانين الخاصة، طعون الموظفين، االجتماعي

 : إضافة، ثم قم بالضغط على زر الرئيسي اختياره في تصنيف الدعوى بناء على ما تمالفرعي 



 

يتم اضافة حيث من خالل هذه الشاشة يتم ربط الوكيل بالطرف المطلوب الوكاله عنه  :معلومات الوكالء –الخطوة الخامسة  .5
 الرقم النقابيو يقوم بتسجيل الطلب ي اسم الوكيل الذوتحتوي هذه الشاشة على  .القائمة الى الموجود في الطلب الوكيل والطرف

مستدعي أو مستدعى ضده، : في حين يجب تحديد نوع الطرف بــ. عليه تلقائيًا وال يمكن التعديل لهما اإلدخال ويكون له
ضافة   . الطرف على ما تم اختياره في نوعفي الطلب بناء درجةالماسماء االطراف وا 

 



مع تحديد نوع  المحكمة االداريةوى المسجلة في قم بإرفاق جميع المرفقات المطلوبة للدع :معلومات المرفقات –الخطوة السادسة  .6
 : كما يلي المرفق وتاريخه،

 الئحة الدعوى . 
  هوية النقابة للمحامي 
 إثبات وكالة قانونية 
  ِكلصورة عن إثبات الشخصية للمو: 

  صورة عن بطاقة األحوال المدنية: لألردني  -
 صورة عن جواز السفر: غير األردنيل -

 
 رسالإفي حال كانت المعلومات المدخلة كاملة يتم عند االنتهاء من إرفاق جميع الوثائق المطلوبة قم بالضغط على زر اإلرسال،  -

نقص في المعلومات  يأما في حال كان هناك أللطلب  للتدقيق مع حفظ رقم الطلب الى شاشة الموظف المختص في وزارة العدل
يتم . قم بمراجعة وتدقيق المرفقات مرة أخرى. الحفظ عملية تمتوال " ت مطلوبة لم يتم ادخالهامعلوما هناك"المدخلة تظهر رسالة 

 .تدقيق ومراجعة الطلب باجراءاتالمعنية والبدء  المحكمةاستقبال طلبك في 
هناك اي إذا كان  رسال الطلب، ن خالل الضغط على زر اقم بتأكيد حفظ الطلب م :تأكيد حفظ الطلب –الخطوة السابعة  .7

  .معلومات خاطئة يمكنك الضغط على زر رجوع للتصحيح أو الضغط على زر حفظ لالنتهاء من تقديم الطلب
 
 
 
 



 
 

 طلب البالدخول الى  بعد ذلك يقوم المحاميل، تدقيق الطلب وترسيم الدعوى ب ينتقل الطلب الى موظف المحكمة المختصة ليقوم .ب 



 : ، تظهر الشاشة بمعلومات الطلب ومرفقاته كما هو مبين أدناهلدفع الرسوم المترتبة عليه الذي تم تسجيله

ظهر من يمين القائمة حيث ست "قائمة طلباتي" اختيار من خالل الدعوى في المحاكم اإلدارية تسجيل يمكنك متابعة حالة طلب .ج 
  :طلبال "عرض وطباعة"ايضًا من خالل هذه الشاشة  كويمكن (جديدة، موافق عليها، غير موافق عليها) الخاص بكحالة الطلب 



 


