الخدمات االلكترونية لوزارة العدل

خدمة تسجيل اإلنذار العدلي من خالل البوابة االلكترونية
لوزارة العدل

خطوات خدمة تسجيل اإلنذار العدلي من خالل البوابة االلكترونية لوزارة العدل
أطلقت و ازرة العدل الحزمة الثانية من الخدمات اإللكترونية على موقع بوابتها اإللكتروني حيث يمكنك اآلن تسجيل اإلنذار العدلي على
موقع البوابة اإللكترونية للو ازرة عبر الرابط التاليwww.services.moj.gov.jo :
يقدم هذا الكتيب ملخص لخطوات تسجيل اإلنذار العدلي عبر موقع البوابة اإللكتروني.
المقدمة:
تعريف اإلنذار العدلي
االنذار العدلي :هو عبارة عن وثيقة رسمية يتم تصديقها من الكاتب العدل ،المقصود منها " شخص (نفسه او وكيله) يرغب
بتبليغ شخص آخر بموضوع معين بطريقة رسمية " مثل (األجور ،االخالء  ،التزام مالي . ) . . . . . .
 .1يتم الوصول لموقع الخدمات اإللكترونية من خالل استخدام الرابط التالي  www.services.moj.gov.joللدخول الى الشاشة
الرئيسية للخدمات االلكترونية من خالل جهاز الحاسوب أو قم بالدخول إلى الموقع الخاص بو ازرة العدل:
 www.moj.gov.joثم اختيار الخدمات اإللكترونية واختيار الخدمة المطلوبة.
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مالحظة :هذه الخدمة متاحة للمستخدمين المسجلين على البوابة االلكترونية.
 .2تظهر الشاشة الرئيسية للبوابة االلكترونية والتي تحتوي على الخدمات المتاحة للمستخدم وفقاً لصالحياته وتكون احداها (خدمات
الكاتب العدل) حيث يظهر خيارين:

 طلب جديد -متابعة الطلبات المسجلة

خطوات تسجيل طلب اإلنذار العدلي
 .3قم باختيار"خدمات الكاتب العدل" من أعلى الشاشة لتظهر الشاشة الخاصة بتعليمات الخدمة.
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 .4قم بالضغط على زر " ابدأ بتعبئة الطلب " .ثم قم بتعبئة النموذج كما يلي:

أ .الخطوة األولى – المعلومات األساسية :قم بتعبئة المعلومات التالية :دائرة كاتب العدل ،السجل ،نوع الوثيقة ،عدد صفحات الوثيقة،
عدد صفحات المرفقات ،خانة معفاة من الرسوم مع بيان سبب اإلعفاء ،عدد التواقيع ،وعدد النسخ االصلية ،عند اختيار (تصديق
رئيس المحكمة) قم بإدخال عدد النسخ المراد تصديقها من رئيس المحكمة .ثم قم بالضغط على زر التالي.
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ب .الخطوة الثانية – أطراف المعاملة :من خالل هذه الشاشة يتم ادخال معلومات أطراف المعاملة (طالب التبليغ) و(المطلوب
تبليغه) بشكل أساسي ويمكن اضافة معلومات أطراف آخرين مثل (مترجم) او (شاهد) ،كما يمكن أن يتم اضافة أكثر من طرف
م ن نفس النوع من االنواع المذكورة ،وإدخال الجنسية والرقم الوطني ومن ثم الضغط على زر إحضار المعلومات وتحميل صورة
هوية األحوال المدنية ،كما قم بتعبئة العنوان بشكل مفصل.
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ج .الخطوة الثالثة – المخولون بالتوقيع :كما يظهر في الشكل التالي ،تحتوي قائمة نوع المخول بالتوقيع على خيارين :محامي أو
شخص .قم باختيار واحد منهما وإدخال الجنسية والرقم النقابي في حال كنت محامياَ (ال يقبل قيمة فارغة لهذه الخانة) .مع إمكانية
إضافة أكثر من مخول بالتوقيع.
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د .الخطوة الرابعة – معلومات الكفالة :يتم ادخال تفاصيل معلومات الكفالة باختيار مقدم الطلب وإدخال عدد وكاالت المحاميين
دون طوابع ومع طوابع

ه -الخطوة الخامسة – تحميل المرفقات :قم بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة مع تحديد نوع المرفق وتاريخه ،ليتم استقبال طلبك في
دائرة كاتب العدل والبدء بإجراءات تدقيق ومراجعة الطلب.
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الخطوة السادسة – حفظ البيانات :إذا كان هناك اي معلومات خاطئة يمكنك الضغط على زر رجوع للتصحيح أو الضغط على
زر حفظ لالنتهاء من تقديم الطلب.

ج .يمكنك متابعة حالة طلب تسجيل الكفالة العدلية من خالل اختيار شاشة "متابعة طلبات كاتب العدل " من يمين القائمة حيث
ستظهر حالة الطلب الخاص بك حسب حالة الطلب التي تم اختيارها من القائمة وهي :
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-

الطلبات الجديدة  :تظهر في هذه القائمة جميع الطلبات التي تكون حالتها جديدة ولم يتم اتخاذ اي اجراء عليها من قبل
الموظف المختص في دائرة كاتب العدل .

-

الطلبات المرتجعه  :هي الطلبات التي قام موظف دائرة كاتب العدل بارجاعها الى مقدم الطلب بسبب وجود اي نواقص في
الطلب المقدم .

-

الطلبات المرفوضة  :يظهر في هذه القائمة جميع الطلبات التي قام الموظف دائرة كاتب العدل برفضها ويظهر سبب الرفض.

-

الطلبات المقبولة  /بانتظار الدفع  :تظهر في هذه القائمة جميع الطلبات التي قام موظف كاتب العدل المختص بالموافقة
عليها بعد تدقيقها  ،ويظهر امر القبض الخاص بالطلب المقدم ليتم دفع الرسوم من خالله.

د .شاشة تعديل طلب :من خالل هذه الشاشة ،يقوم متلقي الخدمة بمتابعة الطلب الذي تقدم به ،في حال كانت حالة الطلب "استكمال
نواقص" ،يقوم متلقي الخدمة بتعديل البيانات المدخلة حسب المالحظات التي تم تعبئتها من قبل المدقق او الباحث.
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