
 

  

مات االلكترونية لوزارة العدلالخد  

عدلمن خالل البوابة االلكترونية لوزارة ال تسجيل طلب اذن بالتمييز على الدعوىخدمة   
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 عدلااللكترونية لوزارة الوابة من خالل الب تسجيل طلب اذن بالتمييز على الدعوى خدمة خطوات

تسجيل طلب اذن بالتمييز  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 على الدعوى

 .عبر موقع البوابة اإللكتروني تسجيل طلب اذن بالتمييز على الدعوىاآلن  قدم هذا الكتيب ملخص لخطواتي  

 : المقدمة

هي خدمة الكترونية موجهة الى المحامين الذين يمتلكون حساب  من خالل البوابة االلكترونية لوزارة العدل طلب االذن بالتمييز
جميع  في على القضايا االستئنافية طلب االذن بالتمييزبحيث يستطيع المحامي من خاللها , على البوابة االلكترونية لوزارة العدل

 المملكةمحاكم 
 

شة للدخول الى الشا services.moj.gov.jo.wwwاستخدام 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

 
 .المسجلين على البوابة االلكترونية للمحامينمتاحة 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/
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خدمة )تكون احداها وفقًا لصالحياته و  للمحاميالخدمات المتاحة  على تظهر الشاشة الرئيسية للبوابة االلكترونية والتي تحتوي .2
 :خيارينحيث يظهر  (بالتمييز اذنتسجيل طلب 

 طلب جديدتسجيل  -
 متابعة الطلبات  -

 

  بالتمييز اذنخطوات تسجيل طلب 

 .لتظهر الشاشة الخاصة بتعليمات الخدمة من أعلى الشاشة "بالتمييز اذنطلب خدمات "م باختيارق .3
 

 

 

 : تعبئة النموذج كما يليثم قم ب ". ابدأ بتعبئة الطلب "بالضغط على زر قم  .4

 

, رقم الدعوى, السجل, اإلختصاص, موقع المحكمة: على النحو االتي بتعبئة المعلوماتقم : مات الدعوىمعلو  –الخطوة األولى  .أ 
  .التاليحالة الرسوم من ثم قم بالضغط على إحضار, بعد التأكد من معلومات الدعوى قم بالضغط على زر , السنة



 
3 

  

 

من ثم قم بالضغط على زر ( المميز ضده)و( المميز) تحديد االطراف هذه الشاشة يتمل من خال: االطراف  –الخطوة الثانية  .ب 
  .التالي
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يجب . الرقم النقابي, االسم و ملف الوكالة :كما يظهر في الشكل التالي, تحتوي على معلومات الوكالء الوكالء –الخطوة الثالثة  .ج 
في صندوق ملف الوكالة, ثم اختيار الموكل الخاص بالوكيل من ثم  إختيارإرفاق ملف الوكالة عن طريق الضغط على زر 

الرقم النقابي في خانة الرقم  تعبئةمع إمكانية إضافة اكثر من وكيل عن طريق . لربط الطرفي إضافة المحاميالضغط على زر 
 . يالتالضغط على زر لبعد االنتهاء من هذه العملية قم با. إحضارالنقابي من ثم الضغط على زر 
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من الموظف طلب الليتم استقبال مع تحديد نوع المرفق, قم بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة : تحميل المرفقات –الخطوة الرابعة  .د 
 .مراجعة الطلبتدقيق و  باجراءاتوالبدء  المختص

 
 

 يجب ارفاق ما يلي
  التمييزالئحة. 
  إعفاء الرسوم, في حال كانت حالة الرسوم معفية او مؤجلة / صورة عن قرار تأجيل الرسوم 
 مرفقات اخرى. 
 

 
 
 

 



 
6 

 
 

و الضغط على أللتصحيح  الغاء زرالضغط على ك كان هناك اي معلومات خاطئة يمكن ذاإ: حفظ البيانات –الخطوة الخامسة  .ه 
 . اء من تقديم الطلبلالنته حفظزر 

 

 

من يمين القائمة حيث ستظهر حالة الطلب الخاص " الطلباتمتابعة "شاشة  من خالل اختيار التمييزيمكنك متابعة حالة طلب  .و 
 :حسب حالة الطلب التي تم اختيارها من القائمة وهي  بك

ء عليها من قبل تظهر في هذه القائمة جميع الطلبات التي تكون حالتها جديدة ولم يتم اتخاذ اي اجرا :الجديدةالطلبات  -
 .الموظف المختص

 .تظهر في هذه القائمة جميع الطلبات التي قام الموظف المختص برفضها ويظهر سبب الرفض :المرفوضةالطلبات  -
 .التي تم الموافقة عليها واصدار امر قبض ولم يتم دفعها بعدالطلبات تظهر في هذه القائمة جميع  :الرسومبانتظار الدفع  -
 .التي تم دفعها وجاهزة للترحيلالطلبات تظهر في هذه القائمة جميع  :المدفوعةالطلبات  -
 .تظهر في هذه القائمة جميع الطلبات التي قام الموظف المختص بتدقيقها والموافقة عليها :المرحلةالطلبات  -

 
 

 


