
 

  

 الخدمات االلكترونية لوزارة العدل

 خدمة طلب الترسيم لتنفيذ االحكام من خالل البوابة االلكترونية الخاصة

بوزارة العدل   
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 عدلوزارة الالخاصة بوابة االلكترونية من خالل الب طلب الترسيم لتنفيذ االحكام خدمة خطوات

طلب الترسيم لتنفيذ  قديمت على موقع بوابتها اإللكتروني حيث يمكنك اآلن الخدمات اإللكترونيةالعدل الحزمة الثانية من  أطلقت وزارة
 services.moj.gov.jo.www : على موقع البوابة اإللكترونية للوزارة عبر الرابط التالي االحكام

 .عبر موقع البوابة اإللكتروني طلب الترسيم لتنفيذ االحكام تقديم قدم هذا الكتيب ملخص لخطواتي  

 : المقدمة

ودفع  تهدف هذه الخدمة لتمكين المحاميين من تسجيل طلبات ترسيم قرارات االحكام لغايات التنفيذ من خالل البوابة األلكترونية ●
  .لكترونياالرسوم المترتبة عليها ا

 .على انواع مختلفة من المستخدمين الحالية للخدمة على ان يتم تعميمها الحقا تنحصر الخدمة للمحامين فقط خالل المرحلة ●

 ثم اختيار  moj.gov.jo.www : يتم الوصول لموقع الخدمات اإللكترونية من خالل الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة العدل
شة للدخول الى الشا services.moj.gov.jo.www  الرابط التالي  م باستخدامق، أو المطلوبةالخدمات اإللكترونية واختيار الخدمة 

  : الرئيسية للخدمات االلكترونية

وتكون احداها  الطلباتتسجيل "قائمة من أعلى الشاشة ثم اختيار " خدمات المحامين"قم باختيار  :طلب جديد – الخطوة األولى .1
 :حيث يظهر اختيارين، "الترسيم لتنفيذ االحكامخدمة "

 تسجيل طلب جديد -
 الطلبات متابعة -

تظهر شاشة يتم من خاللها ادخال المعلومات المطلوبة لتسجيل  "ابدأ بتعبئة الطلب"واختيار زر  ،طلب جديد تسجيلباختيار  قم
 :الترسيم لتنفيذ االحكام طلب

http://www.services.moj.gov.jo/
http://www.services.moj.gov.jo/
http://www.moj.gov.jo/
http://www.services.moj.gov.jo/
http://www.services.moj.gov.jo/
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 المحكمة واختصاص موقع المحكمةاختيار قم ب     
 اختيار السجلو  سنة الدعوىو  ادخال رقم الدعوىب قم 
 في حال كان مقدم الطلب طرف من اطراف الدعوى يجب ) .ألحضار أطراف الدعوى الضغط على زر احضارقم ب

 (.للطرف في الدعوى االصلية نين الرقم الوطني للطرف هو نفس الرقم الوطأالتحقق من 

 
 :مما يلي التأكدعوى يجب احضار الدعند  -
 (فصل)ن تكون حالة الدعوى أ 
 الدعوى أطرافطرف من ( المستخدم المسجل)عي و المستدأن يكون المحامي وكيال في الدعوى أ 
 ن يكون المحامي وكيال عن المستدعين الذين يتم اختيارهمأ . 

  
 

تلقائيًا من بيانات  للطرف المسجل في الدعوى االسم الرباعي استرجاع في هذا القطاع يتم :معلومات األطراف –الخطوة الثانية  .2
 ومن ثم يتم تحديد الطرف المستدعي،  ردنيأ من العام في حال كان غيربيانات األ و منأردني أذا كان إحوال المدنية األ

 
 
 

مع تحديد نوع المرفق  الترسيم لتنفيذ االحكامطلب لقم بإرفاق جميع المرفقات المطلوبة  معلومات المرفقات –ة الخطوة الثالث .3
 : كما يلي وتاريخه،

  لكل مستدعي( اجباري)ارفاق صورة عن هوية المستدعي االردني او جواز السفر لغير االردني 
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  (بموجب وكالة)اذا تم اختيار ( اجباري)ارفاق صورة عن وكالة المحامي 
 الئحة الدعوى 
  هوية النقابة للمحامي 
  وكالة قانونيةإثبات 
  ِكلصورة عن إثبات الشخصية للمو: 

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

 نموذج استدعاء طلب الترسيم 
 صورة عن قرار الحكم 
  وصل التبليغ بالنشر 
 عالن صورة اإل 

 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 باجراءاتبدء للبال طلبك في المديرية المعنية استق
 

هناك اي معلومات إذا كان  ن خالل الضغط على زر أرسال الطلب، قم بتأكيد حفظ الطلب م :تأكيد حفظ الطلب – الخطوة الرابعة .4
  .خاطئة يمكنك الضغط على زر رجوع للتصحيح أو الضغط على زر حفظ لالنتهاء من تقديم الطلب
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إذا كان الطلب مقبول، سيتم إعالم صاحب الدعوى برقم الدفع اإللكتروني والذي من خالله يتم دفع الرسوم من خالل : مالحظة -
  .خدمة اي فواتيركم

حيث يكون الدفع عن طريق الرقم " الترسيم لتنفيذ االحكام رسوم "لدفع E – Fawateercom   جديدة على خدمةيجب اضافة  -
 .للطلب المرجعي

صدار أمر القبض قبل  -  . اجراءات تدقيق ومراجعة الطلبتظهر رسالة بتوجب دفع رسوم اإلعالم بعد قبول الطلب وا 

 الدعوى من قبل رئيس المحكمة يقوم المحامي بالدخول الى طلب تسجيلبعد تدقيق الطلب من قبل الموظف المختص وترسيم  -
 . الدعوى لدفع الرسوم المترتبة عليه

 الطلبات متابعة -
ث يمكن تصفية المحتويات من حيمن يمين القائمة " الطلبات متابعة" من خالل اختيارالدعوى  تسجيل يمكنك متابعة حالة طلب .أ 

    :طلبال "عرض وطباعة"ايضًا ويمكنك من خالل هذه الشاشة  ،وفقا لحالتهطلبات لعرض ال الطلبات حالةخالل 
 جديد 
  بانتظار دفع الرسوم –قبول 
 رفض 
 مدفوع 
 مكتمل 
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 جديد .1
 . مراجعتها بواسطة المحكمة المختصةيتم عرض الطلبات المسجلة عبر البوابة االلكترونية والتي لم يتم 

 

 بانتظار دفع الرسوم –قبول  .2
واصدار امر قبض  الطلبات المسجلة عبر البوابة االلكترونية والتي تم مراجعتها بواسطة المحكمة المختصة وقبولهايتم عرض 

 .يتم عرض رقم الطلب في المحكمة ,اله
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 رفض .3
 .ويتم عرض سبب الرفض محكمة المختصة بمراجعتها ورفضهاالطلبات التي قام موظف ال

 

 مكتمل .4
 .لطلبات التي حالتها مدفوعا معلومات يتم عرض كافة

 
 مكتمل .5

لهذه الحالة من ( الغاء)وال يظهر زر  في حالة هذا الطلب ويمكنك تنزيل نموذج الترسيم الموقع، يتم عرض كافة المعلومات
 .الطلبات
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يمكنك من خالل هذه الشاشة و . وارساله الى القاضي للموافقة عليه ومن ثم ارفاقه مع الطلب إخالء السبيل بالكفالة طلبيتم طباعة  .ب 

 :كما هو مبين في الشكل التالي، الطلب" وطباعة تحميل"

 

 


