
 

  

 الخدمات اإللكترونية لوزارة العدل

التنفيذية وتسجيل الدعاوى )سندات، أحكام(التنفيذ  اتطلبتقديم خدمة   
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  services.moj.gov.jo لوزارة العدل:  ةعبر موقع البوابة اإللكتروني طلب التنفيذتقديم  لخطوات اقدم هذا الكتيب ملخصي  

 . المحكمة الحاجة لمراجعةدون الدعوى التنفيذية عليها وتسجيل 

 

 :خطوات تسجيل طلب تنفيذ 
 

 النافذةفتظهر لك   services.moj.gov.jo لخدمات اإللكترونية وزارة العدل لموقع قم بفتح  Googleباستخدام متصفح  .1
 الرئيسية للخدمات اإللكترونية ويمكن االطالع على األدلة اإلرشادية الخاصة بالخدمات من خالل الدخول لخدمات المحامين.

 ظهر لك نافذة الدخول لحسابك.لت دخول  على رابط بالنقرثم قم  .2
 

 
 

 

 

 

http://www.services.moj.gov.jo/
http://www.services.moj.gov.jo/
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    وإن لم يكن لديك حساب قم بالنقر على رابط ، ثم انقر على زر  رقمك النقابيفي حال كان لديك حساب قم بإدخال  .3
 وذلك إلنشاء حساب محامي جديد. ال يوجد لديك حساب؟ اضغط هنا

 

نسيت كلمة  نقر على رابط ، وفي حال نسيت كلمة المرور أ ثم انقر على زر  ة بكقم بإدخال كلمة المرور الخاص .4
 المرور.

 
قضايا يار ثم اختر ختنفيذ ثم اختر خيار دعوى/طلب على تبويب  نقرأالخدمة  لنافذةللدخول الرئيسة لبوابتك،  للنافذةبعد الدخول . 5

 .تنفيذ

 



3 
 

 الرئيسية للخدمة: النافذةتظهر لك سحيث 

 
 

 :من نوع سندات طلب التنفيذخطوات تسجيل أوال: 

 :معلومات الطلب - الخطوة األولى

  عليهاالدائرة التي ترغب التنفيذ دائرة التنفيذ اختر من قائمة من النافذة الرئيسية للخدمة. 

 
  (.سندات) طلب التنفيذقم بتحديد نوع نوع الطلب ثم من قائمة 
  من ضمن األنواع المتاحة:تنفيذه المطلوب اختر نوع السند نوع السند ثم من قائمة 

 
  كاملة، معفية( طلب التنفيذمن قائمة نوع الرسوم حدد نوع رسوم(. 
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  :معلومات السند -الخطوة الثانية 

 أدخل بيانات السند المطلوب حسب نوعه: 

 البيانات المطلوب إدخالها نوع السند

 أراضي إخالء مأجور

 

 أخرى -سندات

 

 الرهن)العدل(-سندات

 

 شيكات )بنكية(-سندات

 

شيكات -سندات
 )مكتبية(

 

شيكات -سندات
 وكمبياالت

 

 كمباالت-سندات

 
 

  فيظهر ،  قم بالنقر على زر ثم ، إن كانت مستوفاةرسوم الطوابع مستوفاة بيانات السند واختيار خيار ل إضافتكبعد
 اآلخر وهكذا بنفس اآللية.إلضافة السند ويمكن تكرار خطوات إضافة السند ، السند المضاف في جدول أسفل النافذةلك 

 :األطراف معلومات -الخطوة الثالثة 
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  الدائن ثم أدخل كافة البيانات المطلوبة لكل طرف مثل نوع الطرف و ثم قم بإضافة الطرف المدين  انقر على زر
 وصفة الطرف والجنسية ...

  ليتم إظهار بيانات الطرف. انقر على زر 

 وحفظ الطلب بنجاح.الصحيحة يجب توخي الدقة عند إدخال جنسية الطرف السترجاع البيانات مالحظة هامة: 

  أدخل بيانات العنوان للطرف مثل )نوع العنوان، والمدينة، ورقم الهاتف، وتفصيل العنوان( ثم انقر على زر . 

 

 . حيث يتم إضافة الطرف في جدول خاص وإن أردت حذف الطرف انقر على زر 

  ...ة يتم إدخاله عند إضافالمبلغ المطلوب للتنفيذ مع مالحظة أن قم بتكرار الخطوات السابقة إلضافة الطرف الثاني وهكذا
 مثل:أسفل النافذة  ستظهر لك األطراف المضافة بجدول خاصاالنتهاء من إضافة األطراف  وبعد، الدائنالطرف 

 

  ثم انقر على زر طالب التنفيذبالنقر على زر االختيار في عمود طالب التنفيذ قم بتحديد ، . 

 

 

 



6 
 

 :معلومات الوكالء - الرابعةالخطوة 

  هذه الخطوة ستظهر بياناتك.في 

 

  خاص.في جدول إلضافة بياناتك وبيانات طالب التنفيذ  انقر على زر ثم 

 
  الموكل عنه وهي خطوة إلزامية. الطرفاختر ثم 
 ها من ضمن الخيارات المتاحة ثم انقر على زر لغايات احتساب رسوم ةالنوع الوك ثم اختر . 

 
 :ملف محضر الطلب )اجباري( -الخطوة الخامسة 

 

  اره اختم إلكترونيا ثوقم بتوقيعه ومعاودة أرشفته على حاسوبك لتنزيل محضر طلب التنفيذ  انقر على زر

ليتم إضافة المرفق في جدول  ثم انقر على زر على حاسوبك ثم اختر مكان تخزينه  من زر 

 ضافة مرفق بديل.إل بالنقر على زر إن أردت  المرفق، ويمكنك حذف خاص

ال يتجاوز كثر من صفحة، على أن أل pdf للصفحة الواحدة أو   jpg  هي: لمحضر طلب التنفيذ أنواع الملفات المسموحةمالحظة: 
 .كيلوبايت 3000 حجم الملف

  أنقر على زر . 
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 :حفظ البيانات -الخطوة األخيرة 

 
  إللغاء الطلب. على زر  انقرحفظ الطلب أو  إلتمام أنقر على زر 

 

للعودة لنافذة الخطوة السابقة وإجراء التعديل الالزم مع ضرورة  في جميع الخطوات السابقة يمكنك النقر على زر مالحظة: 
 معاودة إرفاق محضر طلب التنفيذ من جديد في حال تم تغيير بيانات الطلب من قبلك.

  ية:النافذة التالبعد إتمام الحفظ تظهر لك 
يمكنك طباعة أمر الدفع و يظهر لك رقم الطلب، ورقم الدفع اإللكتروني والقيمة المطلوبة، كاملة رسوم الطلب  تفي حال كان -

 . نقر على زر ، ولتسجيل طلب تنفيذ جديد أ اإللكتروني بالنقر على زر 

 
 

 كما يلي:المتابعة  يظهر لك رقم الطلب ومالحظةسفمعفية أما إذا كانت رسوم الطلب  -
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 ثانيا: خطوات تسجيل طلب التنفيذ من نوع أحكام:

 معلومات الطلب: -الخطوة األولى 

  الدائرة التي ترغب التنفيذ عليها.دائرة التنفيذ من النافذة الرئيسية للخدمة اختر من قائمة 

 
  (.أحكامقم بتحديد نوع الطلب )نوع الطلب ثم من قائمة 
  التنفيذ عليه اختر نوع القرار المطلوبالقرار نوع ثم من قائمة. 

 
 :ثم اختر نوع الترسيم لقرار الحكم 

 
 .)ثم من قائمة نوع الرسوم حدد نوع رسوم الطلب )كاملة، معفية 
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 :معلومات الحكم -الخطوة الثانية 

 :في هذه الخطوة قم بسحب معلومات قرار الحكم

 
  اختر دعوى أو طلب.سحب من من قائمة 

 
  اختر المحكمة.الجهة المصدرة للحكم من قائمة 
  اختر االختصاص القضائي للمحكمة.االختصاص القضائي من قائمة 
  السجل.و السنة و رقم الدعوى ثم أدخل 

  حيث تظهر لك الترسيمات المتاحة على قرار الحكم كما يلي: ثم انقر على زر 

 

  جدول خاص كما يلي:ظهاره في وإ فيتم سحب الترسيم زر ثم انقر على حدد القرار من عمود القرار ترسيم حدد 
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  أردت إعادة عملية السحب لقرار الحكم انقر على زر   وفي حال  نقر على زر سحب معلومات قرار آخر أو للتراجع

 . ، وإذا أردت االستمرار انقر على زر تحديد معلومات الحكم وعاود 
 

 معلومات األطراف -الخطوة الثالثة 

 
  لتظهر لك بيانات الترسيم في خانات المبلغ األصلي. الطرفوحدد طالب التنفيذ من جدول أطراف قرار الحكم قم بتحديد 

  لكل عمود ثم انقر على زر مبلغ التنفيذ قم بإدخال السابق من نفس الجدول. 
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 :معلومات الوكالء -الخطوة الرابعة 

 الموكل عنه.في هذه الخطوة ستظهر بياناتك والطرف 

 
 .اختر الطرف الموكل عنه وهي خطوة إلزامية 
 ها من ضمن الخيارات المتاحة ثم انقر على زر لغايات احتساب رسوم ةنوع الوكال ثم اختر . 

 
 

 :ملف محضر الطلب )اجباري( -الخطوة الخامسة 

 

  محضر طلب التنفيذ على حاسوبك وقم بتوقيعه ومعاودة أرشفته إلكترونيا ثم اختياره  لتنزيل انقر على زر

ليتم إضافة المرفق في جدول خاص، ويمكنك  ثم اختر مكان تخزينه ثم انقر على زر  من زر 
 حذف المرفق إن أردت وإضافة مرفق بديل.

ألكثر من صفحة، على أن ال يتجاوز pdf للصفحة الواحدة أو   jpg لمحضر طلب التنفيذ هي: أنواع الملفات المسموحةمالحظة: 
 .كيلوبايت 3000حجم الملف 

  أنقر على زر . 
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 :حفظ البيانات -الخطوة األخيرة 
 

 
  إللغاء الطلب. إلتمام حفظ الطلب أو انقر على زر  أنقر على زر 

 

لنافذة الخطوة السابقة وإجراء التعديل الالزم مع ضرورة  للعودة في جميع الخطوات السابقة يمكنك النقر على زر مالحظة: 
 معاودة إرفاق محضر طلب التنفيذ من جديد في حال تم تغيير بيانات الطلب من قبلك.

 ية:بعد إتمام الحفظ تظهر لك النافذة التال 
 

ع يمكنك طباعة أمر الدفو حيث يظهر لك رقم الطلب، ورقم الدفع اإللكتروني والقيمة المطلوبة، كاملة في حال كانت رسوم الطلب  -

 . ، ولتسجيل طلب تنفيذ جديد أنقر على زر  اإللكتروني بالنقر على زر 

 
 
بات التنفيذ وعرض الطليرجى التوجه إلى قائمة متابعة طلبات فيظهر لك رقم الطلب ومالحظة: "معفية أما إذا كانت رسوم الطلب  -

 " كما يلي:رسوم معفية-الجديدة
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 ثالثا: متابعة طلبات التنفيذ المسجلة:

 المسجلة إلكترونيا. طلبات التنفيذنافذة خدمة طلبات التنفيذ يمكنك متابعة حالة  من

 

 التالية لتظهر لك نافذة متابعة طلبات التنفيذ زر  انقر على. 

 
 خيارات عرض الطلبات:

 المهمة الخيار

 جديد بانتظار الدفع

تعرض طلبات التنفيذ المقدمة إلكترونيا ورسومها كاملة ولم يتم الدفع عليها بعد حيث يمكنك عرض طلب التنفيذ 

، ويمكنك معرفة رقم الدفع اإللكتروني وطباعة أمر القبض بالنقر على زر  بالنقر على زر 

 . 

 مدفوع

تعرض طلبات التنفيذ المقدمة إلكترونيا ورسومها كاملة ومدفوعة حيث يمكنك عرض طلب التنفيذ بالنقر على 

،  ، ويمكنك معرفة رقم الدفع اإللكتروني وطباعة إشعار الدفع بالنقر على زر  زر 

 . وتسجيل الدعوى بالنقر على زر 

 جديد رسوم معفية
نيا ورسومها معفية حيث يمكنك عرض طلب التنفيذ بالنقر على زر تعرض طلبات التنفيذ المقدمة إلكترو

 . ، وتسجيل الدعوى بالنقر على زر  

 

  ولتصدير ملف إكسل بالطلبات اإللكترونية انقر ، للبحث عن رقم طلب معين أدخل رقم الطلب في خانة

 . على زر 
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 :التنفيذية خدمة تسجيل الدعاوى  :رابعا

 .يذيلب التنفالتنفيذية مباشرة بعد تسجيل الطيتم تسجيل الدعوى  مدفوعة()و أ معفية(رسوم  – )جديدحالة الطلب  في حال كان
 

 

  ف.اطر معلومات الطلب ومعلومات األ، سيتم عرض  زر قم بالضغط على 
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  من معلومات الطلب، قم بالضغط على زر التأكدعند  . 
 

  ضافة إ، من ثم الضغط على زر اختيار، من ثم الضغط على زر نوع المرفقالمرفقات المطلوبة عن طريق اختيار  بإرفاققم
 .مرفق

 

 عند االنتهاء من المرفقات، قم بالضغط على زر . 
 

 

 

  الى رقم الدعوى المسجلة. باإلضافةسيتم حفظ الطلب واظهار تاريخ التسجيل 


