
 

 2018 السنة :

 11 عدد المواد :

 02-09-2018 تاريخ السريان :

)نظام استعمال الوسائل اإللكترونية في اإلجراءات القضائية المدنيةة لسةنة  2018لسنة  95نظام رقم 
2018) 

 5529 رقم الجريدة

 5600 الصفحة

 02-09-2018 التاريخ

 

  نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيةةةة الهاشميةةةةةة

 ( مةةةةةةةن الدستةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور 31بمقتضةةةى المةةةةادة ) 

 30/7/2018وبنةاء على ما قةةرره مجلةةةس الةةةةةوزراء بتاريةةةةخ 

 -: نأمر بوضع النظام اآلتي

 

 ( 1المادة )   

 

 



( 2018ئية المدنيةة لسةنة يسمى هذا النظام )نظام استعمال الوسائل اإللكترونية في اإلجةراءات القضةا
 .ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 ( 2المادة )   

 

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هةذا النظةام المعةاني المةصصةة لهةا  دنةاه مةا لةم تةدل 
 -:القرينة على غير ذلك

  

 .القانون : قانون  صول المحاكمات المدنية

  

 .ة العدلالوزارة : وزار 

  

 .الوزير : وزير العدل

  

اإلجراءات القضةائية المدنيةة : رجةراءات تسةجيل الةدعاوط وال لبةات والةدائ اللةوائا والبينةات والمةذ رات 
وسائر األوراق واجراءات التبليغ ودفع الرسةوم والمةاببةات وسةمائ الشةهود وغيةر ذلةك مةن اإلجةراءات 

 . مام المحاكم ودوائر التنفيذ

  



 .اإللكترونية : الوسائل المعتمدة وفق  حكام هذا النظام في اإلجراءات القضائية المدنيةالوسائل 

 

 ( 3المادة )   

 

 

تراعةةةى األحكةةةام المنصةةةوي عليهةةةا فةةةي القةةةانون عنةةةد القيةةةام بةةةاإلجراءات القضةةةائية المدنيةةةة بالوسةةةائل 
 .اإللكترونية المنصوي عليها في هذا النظام

 

 ( 4المادة )   

 

 

يجةةةوز تسةةةجيل الةةةدعاوط القضةةةائية وال لبةةةات ودفةةةع الرسةةةوم عنهةةةا واجةةةراء تبلي هةةةا وتبةةةادل اللةةةوائا  - 
 -:والمذ رات وسائر األوراق فيها واجراء المةاببات بالوسائل اإللكترونية على النحو التالي

  

 .لتم رلدائ الئحة الدعوط ومرفقاتها  املة بالوسائل اإللكترونية  -1

  

 .مة بإشعار صاحب الدعوط بقبول تسجيلهاتقوم المحك  -2

  



بعد تبليغ ال رف اآلخر الئحة الدعوط ومرفقاتها يجوز  ن لتم تبادل اللوائا بين  براف الدعوط   -3
 .باستةدام الوسائل اإللكترونية

  

يكلة   بةراف الةدعوط بتقةديم  صةل مةا تةم رلداعةه مةن  وراق بمقتضةى هةذه الفقةرة عبةر الوسةائل   -4
نيةةةة رلةةةى المحكمةةةة عنةةةد  ول جلسةةةة تلةةةي اإلجةةةراء الةةةذ  تةةةم بالوسةةةائل اإللكترونيةةةة تحةةة  بائلةةةة اإللكترو 

 .ب الن هذا اإلجراء

  

 .لتم رلدائ السندات التنفيذية بالوسائل اإللكترونية وعلى قاضي التنفيذ تكلي  الدائن بإبرازها -ب

  

 .ق  حكام هذا النظاميقبل الدفع اإللكتروني ل ايات دفع رسوم الدعاوط وال لبات وف -ج

  

للةةوزير رصةةةدار التعليمةةات الالزمةةةة لتنظةةةيم عمليةةة تسةةةجيل الةةةدعاوط القضةةائية والتنفيذيةةةة وال لبةةةات  -د
ودفةةةةةةع الرسةةةةةةوم والةةةةةةدائ اللةةةةةةوائا والبينةةةةةةات والمةةةةةةذ رات وسةةةةةةائر األوراق واجةةةةةةراء المةاببةةةةةةات بالوسةةةةةةائل 

 .اإللكترونية

 

 ( 5المادة )   

 

 



النظام على  ل محام  ن يقدم لنقابةة المحةامين تصةريحاو موقعةاو منةه علةى ل ايات تنفيذ  حكام هذا   - 
النموذج المعد من الوزارة لتضمن معلوماته المتعلقة باسمه وعنوان سكنه ومكتبةه و رقةام هواتفةه وبريةده 

 .اإللكتروني

  

نهةا في حال حصل    ت يير على المعلومات المصرح عنها من المحامي للتزم بةإعالم نقابتةه ع -ب
 .بال ريقة ذاتها المنصوي عليها في الفقرة ) ( من هذه المادة

  

يعتبر عنوان و ةالء الشةر ات الملزمةة قانونةاو بتو يةل المحةامين عنوانةا معتبةراو ل ايةات تنفيةذ  حكةام  -ج
 .هذا النظام

  

يحةةق للةةوزارة والمحةةاكم االبةةالئ الةةدائم علةةى المعلومةةات المصةةرح عنهةةا مةةن المحةةامي وفةةق  حكةةام  -د 
 .هذه المادة من خالل الربط اإللكتروني مع نقابة المحامين

  

للةةةةوزارة والمحةةةةاكم االعتمةةةةاد علةةةةى المعلومةةةةات المصةةةةرح عنهةةةةا مةةةةن المحةةةةامي للقيةةةةام بةةةةاإلجراءات   -هةةةةة
  .اإللكترونيةالقضائية المدنية بالوسائل 

  

للوزارة رنشاء قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامي و   معلومات  خةرط  -و
 .يمكن االستفادة منها ل ايات تنفيذ  حكام هذا النظام

 



 ( 6المادة )   

 

 

ل الةةةدعاوط تةةةوفر الةةةوزارة لكةةةل محةةةامت حسةةةاباو رلكترونيةةةاو علةةةى بوابتهةةةا اإللكترونيةةةة يعتمةةةد ل ايةةةات تسةةةجي
القضةةةائية والتنفيذيةةةة وال لبةةةات والةةةدائ اللةةةوائا وقائمةةةة البينةةةات وسةةةائر المةاببةةةات واألوراق القضةةةائية 

 .والتنفيذية

 

 ( 7المادة )   

 

 

 -:تعتمد الوسائل اإللكترونية التالية إلجراء التبلي ات القضائية - 

  

 . البريد اإللكتروني -1

  

 .   الةلو  الرسائل النصية عن بريق الهات -2

  

 . الحساب اإللكتروني المنشأ للمحامي -3

  



 .   وسيلة  خرط يعتمدها الوزير -4

  

عنةةةد رجةةةراء التبلي ةةةات بالوسةةةائل اإللكترونيةةةة تراعةةةى الشةةةروت والبيانةةةات التةةةي يجةةةب توافرهةةةا فةةةي  -ب
 .التبلي ات القضائية المنصوي عليها في القانون 

  

ة التبليغ الجةار  بالوسةائل اإللكترونيةة خالفةاو ألحكةام لكل صاحب مصلحة حق ال عن بعدم صح -ج
 .هذا النظام

  

يكون للتبليغ الذ  لتم وفقاو ألحكام هذا النظام اآلثار القانونية ذاتها التي تكون للتبلي ةات التةي تةتم  -د
 .وفقاو ألحكام القانون 

  

تتةةةذ الةةوزارة  ةةل مةةا للةةزم مةةن رجةةراءات تمكةةن المحةةاكم مةةن  رشةةفة التبلي ةةات التةةي تةةتم بالوسةةائل  -هةةة
 .اإللكترونية للرجوئ رليها عند الحاجة

 

 ( 8المادة )   

 

 



للمحكمة التحقق من صحة عناوين  براف الدعاوط وال لبات وعنةاوين الشةهود ومةن صةحة رجةراء  - 
الوسيلتين اإللكترونيتين التاليتين وبةأ  وسةيلة  خةرط رلكترونيةة  و غيةر  التبلي ات القضائية، باستعمال

 -:رلكترونية تراها مناسبة

  

 .  نظمة الوزارة اإللكترونية -1

  

 .االنظمة االلكترونية التابعة للجهات األخرط والتي ترتبط الوزارة بقواعد بياناتها رلكترونيا -2

  

لالزمة لتمكين المحاكم من التحقق المنصوي عليه في الفقرة ) ( تقوم الوزارة بإعداد التجهيزات ا -ب
 .من هذه المادة

 

 ( 9المادة )   

 

 

للمحكمة  ن تقرر من تلقاء ذاتها  و بناء على بلب  حد  براف الةدعوط سةمائ الشةهود باسةتعمال  - 
يقيم في من قة خارج الوسائل اإللكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة في حال  ان الشاهد 

اختصةاي المحكمةة المةتصةة  و فةةي حةال تعةذر حضةور الشةةاهد رلةى المحكمةة المةتصةة أل  سةةبب 
 .كان

  



لةتم سةمائ المحكمةة المةتصةةة للشةهود وفقةاو ألحكةةام الفقةرة ) ( مةن هةذه المةةادة عةن بعةد باسةةتعمال  -ب
  .الوسائل اإللكترونية من خالل المحكمة األقرب للشاهد

  

محكمةةة  ن تراعةةي الضةةمانات المنصةةوي عليهةةا فةةي القةةانون عنةةد االسةةتمائ رلةةى شةةهادات علةةى ال -ج
 . الشهود بالوسائل اإللكترونية

  

على المحكمة التثب  عند االستمائ الى شهادات الشهود بالوسائل اإللكترونية من عدم وجود      -د
مكنهةةا هةةذه الوسةةائل مةةن مشةةاهدة مةةرثرات علةةى ررادة الشةةاهد ومةةن فاعليةةة الوسةةائل اإللكترونيةةة بحيةة  ت

 .المكان الموجود فيه الشةص المعني وسماعه بشكل واضا

  

تقدم الوزارة التسهيالت الالزمة  لتمكين المحاكم من اسةتةدام الوسةائل اإللكترونيةة لسةمائ الشةهود  -هة
 وتتةةةةذ  ةةةل مةةةا للةةةزم مةةةن تةةةدابير لتسةةةجيل الشةةةهادات وحفظهةةةا ويكةةةون لهةةةذه التسةةةجيالت صةةةفة الحجيةةةة

 .والسرية وال يجوز رفشاؤها  و االبالئ عليها رال بإذن المحكمة

  

لتم تفريغ الشةهادات المةأخوذة بالوسةائل اإللكترونيةة فةي محاضةر  و مسةتندات ورقيةة  و الكترونيةة  -و
 .وتعتمد  ما هي دون حاجة لتوقيعها من  صحاب العالقة

  

 .تةضع األدوات واألشربة واألقراي المستةدمة في الوسائل اإللكترونية للحماية القانونية -ز

 



 ( 10المادة )   

 

 

 -:تشكل في الوزارة لجنة برئاسة  مين عةةام الوزارة وعضويةةة  ةةل من  - 

  

 .مساعد األمين العام للشرون الفنية   -1

  

 .ة والماليةمساعد األمين العام للشرون اإلداري   -2

  

 .مدلر مدلرية تكنولوجيا المعلومات   -3

  

 .مدلر مدلرية شرون المحاكم   -4

  

 .مدلر مدلرية السياسات والت وير المرسسي   -5

  

 .مدلر مدلرية الشرون القانونية   -6

  

 -:تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية -ب



  

كم عنةةةد اسةةةتعمال الوسةةةائل اإللكترونيةةةة فةةةي وضةةةع الة ةةةط الالزمةةةة لضةةةمان سةةةير عمةةةل المحةةةا -1
 .اإلجراءات القضائية المدنية

  

تحدلةةد الصةةعوبات والمعيقةةات والمشةةكالت التةةي تواجةةه عمليةةة اسةةتعمال الوسةةائل اإللكترونيةةة فةةي  -2
 .اإلجراءات القضائية المدنية ومعالجتها

  

ضةةةائية المدنيةةةة ورفةةةع التقةةةارير تقيةةةيم فاعليةةةة الوسةةةائل اإللكترونيةةةة المسةةةتعملة فةةةي اإلجةةةراءات الق -3
 .الةاصة بذلك للوزير  ل ستة  شهر و لما دع  الحاجة لت ويرها

  

 .التنسيب للوزير بالوسائل اإللكترونية المناسبة في اإلجراءات القضائية المدنية العتمادها -4

  

 .   مهام  خرط يكلفها بها الوزير لمقاصد هذا النظام -5

  

تجتمةةع اللجنةةة مةةرة  ةةل ثالثةةة  شةةهر و لمةةا دعةة  الحاجةةة بةةدعوة مةةن رئيسةةها  و نائبةةه عنةةد غيابةةه  -ج
 .ويكون اجتماعها قانونيا بحضور  غلبية  عضائها وتتةذ قراراتها بأغلبية  عضائها

  



يسةةمي رئةةةيس اللجنةةةة مةةةن بةةةين  عضةةةائها نائبةةةا لةةةه و مةةةين سةةةر للجنةةةة لتةةةولى اإلعةةةداد الجتماعاتهةةةا  -د 
محاضةةر جلسةةاتها وتوجيةةه الةةدعوة الجتماعاتهةةا واجةراء  ةةل مةةا للةةزم مةةن مةاببةةات و    عمةةال  وتنظةيم

 . خرط يكلفه بها رئيس االجتمائ

 

 ( 11المادة )   

 

 

 . يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ  حكام هذا النظام

  

30/7/2018 


