
 دليل وزارة العدل
للخدمات اإللكترونية

 #العدل ـــ عن ـــ بعد



دليلك للخدمات العدلية اإللكترونيةدليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

حرصًا على سالمتكم

120 خدمة بأكثر من  التفاعلي  الدليل   يصلك هذا 
إلكترونية، لتستفيد منها في مكانك وفي أي وقت

بوابة ناجز
منصة الخدمات العدلية اإللكترونية

 حمل تطبيق وزارة العدل للوصول
إلى الخدمات المقدمة

تطبيق وزارة العدل

 إتمام اإلجراءات التوثيقية داخل أو خارج
أوقات الدوام الرسمية عبر موثقين مرخصين

الموثق
 للدخول

إلى المنصة

 كيف تصل
للخدمات العدلية اإللكترونية؟

 انقر على المنصة
للوصول المباشر لها

https://najiz.moj.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2FHome%2FDashboard
https://itunes.apple.com/sa/app/ast-lamat/id962276446?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aecl.moj
https://www.mwathiq.sa


مركز التواصل الموحد
لالستفسارات والبالغات

1950@moj.gov.sa

 @MOJcare

 التواصل الدولي
920001950

 المحادثة المباشرة
في بوابة ناجز

أجهزة الخدمات الذاتية

1950

دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

mailto:1950%40moj.gov.sa%20?subject=
https://twitter.com/MojCare
https://najiz.moj.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2FHome%2FDashboard


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

 الوصول السريع
للخدمات العدلية اإللكترونية

 انقر على التصنيف
للوصول السريع للخدمات

الفهرس



دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

القضايا والمواعيد والطلبات المتعلقة بالقضايا الجارية أو المنتهية

لتقديم قضية جديدة

بـــيــانــات الـدعوى  تـتــيــح لـك رفـع دعــوى وإدخـــال 
 وتــدوين مـوضـوعـها ونـوعـها، ومتـطلـبات الـقـضيـة
 واختيار المحكمة، وتنشئ لك رقم طلـب آلي مرتبط

بالمحكمة المختارة للمتابعة

صحيفة الدعوى

إنهاءاتيمواعيديقضاياي

خدماتك الشخصية

 الطلبات على القضايا

 طلب التماس
إعادة نظر

 طلب حراسة
قضائية

 طلب قيد التدقيق
أو االستئناف

 طلب تصحيح الحكم
طلب تأجيل جلسةأو تفسيره

طلب إدخال

القضاء

 الخدمات اإللـكـتـرونـيـة
 الـــمـتــعــلـــقـــة بـــــأنـــواع

الـمـحـاكـم المخـتـلـفـة

تساعدك هذه الخدمات في متابعة القضايا ومواعيد الجلسات

ها
ر ل

ش
مبا

 ال
ول

ص
لو

ة ل
وب

طل
لم

ة ا
دم

لخ
ى ا

عل
ط 

ضغ
ا

https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=11
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=11
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=119
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=12
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=23
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=23
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=23
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=23
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=23


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

القضايا والمواعيد والطلبات المتعلقة بالقضايا الجارية أو المنتهية

طلب رد عضو

 طلب حضور
جلسة عن بعد

 طلب تقديم مذكرة
الرد على الدعوى

 طلب االطالع على
ملف القضية

 طلب المعارضة
على حكم غيابي

 طلب تسليم صك
الحكم

 طلب وقف- استمرار
السير في الدعوى

 طلب إعادة النظر في
قضية مشطوبة

القضاء

 الخدمات اإللـكـتـرونـيـة
 الـــمـتــعــلـــقـــة بـــــأنـــواع

الـمـحـاكـم المخـتـلـفـة
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https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=23
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=23
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=23
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=23
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=23
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=23
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https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=23


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

تساعدك هذه الخدمات في متابعة القضايا ومواعيد الجلسات، واإلنهاءات

لتقديم قضية جديدة

 تقديم طلب القيد إلكترونيًا وفقًا للمواد واإلجراءات
 النظامية، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة

حتى موعد الجلسة األولى
تقديم دعوى

قضاياي

خدمة التذكير واإلشعارات

مواعيدي

 االستعالم عن
 مواعيد الجلسات

خدماتك الشخصية

خدمات الترافع

 إبالغ المدعى
عليه

 إيداع مذكرة
تبادل المذكراتالدفاع األولى

القضاء

 الخدمات اإللـكـتـرونـيـة
 الـــمـتــعــلـــقـــة بـــــأنـــواع

الـمـحـاكـم المخـتـلـفـة
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https://commportal.moj.gov.sa/EServices/Tasks/Pages/Login.aspx
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https://commportal.moj.gov.sa/EServices/Tasks/Pages/Login.aspx
https://commportal.moj.gov.sa/EServices/Tasks/Pages/Login.aspx
https://commportal.moj.gov.sa/EServices/Tasks/Pages/Login.aspx
https://commportal.moj.gov.sa/EServices/Tasks/Pages/Login.aspx
https://commportal.moj.gov.sa/EServices/Tasks/Pages/Login.aspx
https://commportal.moj.gov.sa/EServices/Tasks/Pages/Login.aspx


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

تقديم طلبات اإلفالسطلب استئناف

خدمات البحث

الخدمات اإللحاقية

القضاء

 الخدمات اإللـكـتـرونـيـة
 الـــمـتــعــلـــقـــة بـــــأنـــواع

الـمـحـاكـم المخـتـلـفـة
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 االطالع على
األحكام

 االستعالم
التفصيلي عن قضية

 االستعالم
عن حالة قضية

https://commportal.moj.gov.sa/EServices/Tasks/Pages/Login.aspx
https://commportal.moj.gov.sa/EServices/Tasks/Pages/Login.aspx
https://commportal.moj.gov.sa/EServices/Tasks/Pages/Login.aspx
https://commportal.moj.gov.sa/EServices/Tasks/Pages/Login.aspx
https://commportal.moj.gov.sa/EServices/Tasks/Pages/Login.aspx


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

 خدمة مقدمة من وزارة العدل تتيح إتمام جميع إجراءات
عقد الزواج إلكترونيًا من خالل المنصة بكل يسر وسهولة

دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

 العقد
اإللكتروني للزواج

 وحتى وصول هذه الخدمة لمدينتكم
يمكنكم استكمال الخدمات التالية عبر منصة ناجز

 االستعالم عن
مأذوني األنكحة

إثبات زواج

 تصديق
عقد النكاح

االطالع على
عقد الزواج 

عقد زواج

التحقق من
عقود الزواج 

المميزات

 ســهـولة اخــتـيــار مـأذون األنـكحة وحجز
موعد مناسب إلكترونيًا

 حجز موعد إلكترونيًا
مع مأذون األنكحة

 إمكانية تجهيز بيانات العقد ومراجعة
الموعد قبل  الطرفين  بين   الشروط 
 ويتحقق المأذون من البيانات والوثائق

وقت عقد جلسة الزواج

 تجهيز عقد الزواج
قبل الموعد

العقد مصادقة  إجراءات   تسهيل 
إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة المحكمة

 توثيق عقد
الزواج إلكترونيًا

 طلب استالم سجل األسرة من منصة
 أبشر عبر العنوان الوطني ليصل دون

الحاجة لمراجعة األحوال المدنية

 إيصال سجل
األسرة للزوج
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https://ezawaj.sa/
https://najiz.moj.gov.sa/Inquiry/Home/maazon
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=47
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=122
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=131
https://ezawaj.sa/
https://najiz.sa/applications/inhat/marriage-contracts/CheckMarriageContract


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

األسرية

الورثة والقصر

إثبات طالق

حصر ورثة

 إثبات عدم
دخول بالزوجة

 إقامة ولي
على قاصر عقاًل

 فسخ والية
بطلب من الولي

إثبات خلع

قسمة تركة

إثبات حضانة

 استمرار والية
على قاصر عقاًل

تقدير نفقة قاصر

إثبات رجعة

 إقامة ولي
على قاصر سنًا

إثبات رشد

 تسليم مبلغ من
المال لمن ثبت رشده

القضاء

 الخدمات اإللـكـتـرونـيـة
 الـــمـتــعــلـــقـــة بـــــأنـــواع

الـمـحـاكـم المخـتـلـفـة
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https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=40
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=12
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=50
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=30
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=34
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=41
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=12
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=46
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=31
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=35
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=44
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=29
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=32
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=36


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

األوقاف والوصايا

الحاالت االجتماعية

إثبات وصية

 إثبات حالة
اجتماعية للمرأة

 إثبات
فقد وغيبة

 إثبات تنازل
عن إصابة

إثبات وقف منجز

 إثبات تعديل
اسم ولقب

إثبات شهادة

 إثبات تنازل
عن دية أو بعضها

 إثبات إقامة ناظر
على وقف/ وصية

 إثبات
صلة قرابة

رد اعتبار

القضاء

 الخدمات اإللـكـتـرونـيـة
 الـــمـتــعــلـــقـــة بـــــأنـــواع

الـمـحـاكـم المخـتـلـفـة
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https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=33
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=38
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=51
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=48
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=57
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=42
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=55
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=49
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=52
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=53
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=54


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

لتقديم قضية جديدة

طالب كبيانات  المستفيد  قبل  من  الطلب   تعبئة 
البيانات الخاصة  التنفيذ والمنفذ ضده مع تسجيل 

بالسند التنفيذي
طلب التنفيذ

 الــخـــدمـــات اإللــكـتــرونــيـة
المتعلقة بخدمات التنفيذ

التنفيذ

طلباتي

طلب إصدار فاتورة إعالن

البيانات الشخصية

قراراتي

طلب إصدار فاتورة سداد

تغيير رقم الجوال

خدماتك الشخصية

خدمات الفواتير

تساعدك هذه الخدمات في متابعة طلبات التنفيذ والقرارات، وتعديل البيانات الشخصية
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https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=3
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=117
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=3
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=3
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=117
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=3
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=112


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

خدمات التحقق

خدمات إلحاقية

 استعالم
عن طلب تنفيذ

 طلب إصدار
قرار 34

 التحقق
من تعريف راتب

 طلب إصدار
قرار رفع 46

 طلب إصدار
خطاب زيارة

 طلب إصدار
حكم حبس

 االستعالم عن
 مقدمي خدمات

التنفيذ المعتمدين

 طلب إصدار
قرار 46

 التحقق
من فواتير فرجت

 طلب إعادة
 إصدار قرار 46

بعد انتهاء المدة

 طلب إصدار
خطاب حضانة

 طلب إصدار قرار
بيع بالمزاد العلني

 االستعالم
عن معاملة

 طلب إصدار
قرار رفع 34

 طلب إصدار قرار
رفع إيقاف خدمات

 طلب إصدار خطاب
استقطاع

 طلب إصدار
قرار إخالء

 الــخـــدمـــات اإللــكـتــرونــيـة
المتعلقة بخدمات التنفيذ

التنفيذ
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https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=7
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=3
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=3
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=3


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

 طلب تحويل
مبلغ محجوز

 اإلعالن
عن المزادات

طلبات اإلعسار

 طلب
إنهاء السند

 بيانات من
ثبت إعساره

 محاضر الحجر
على األموال

 طلب تأجيل
إنهاء السند

 الــخـــدمـــات اإللــكـتــرونــيـة
المتعلقة بخدمات التنفيذ

التنفيذ
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https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=3
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=87
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=84
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=3
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=85
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=86
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=3


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

اختيار طلبات أخرى

من قائمة الطلبات وإرسال الطلب

04
تحت خدمات التنفيذ

الدخول على استعراض الطلبات

01

05
سوف تظهر

 رســالــة قـبـول طــلـب اإلجــراء فــي حال
المذكورة مسبقًا، الشروط   توفر جميع 

وستكون الحالة ـ قيد المراجعة

03
بعد التحقق

اخـتــيـار الــطلب،   من معــلومــات 
طلبات إجراءات من الدائرة

 كيف تستفيد
من الخدمة؟

ليقدم التنفيذ  المستفيد ودائرة  بين  إلكتروني مباشر   ربط 
أي طلب يحتاجه المستفيد دون الحاجة لمراجعة الدائرة المميزات

 خدمة إلكترونية جديدة
تتيح للمستفيد طلب أي إجراء غير متاح في القائمة السابقة

الطلب المفتوح للتنفيذ

اختر الطلبات المحالة

واضغط على أيقونة إجراءات

02



دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

التوثيق

 الــخـــدمـــات اإللــكـتــرونــيـة
المتعلقة بكتابات العدل

 وهي خدمة مجانية تقدمها وزارة العدل للمستفيدين
غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل

 ويأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد
المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل

 جميع الخدمات المذكورة في هذا القسم
يتم تقديمها عبر كتابات العدل المتنقلة

 المرضى وذوي اإلعاقة 
 نزالء المستشفيات

 دور الرعاية والمالحظة
حاملو بطاقة أولوية التي تصدرها وزارة الصحة

 ولتـقديـم الطـلـب
يرجى التواصل عبر

920025888
1950@moj.gov.sa

تطبيق وزارة العدل
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mailto:1950%40moj.gov.sa%20?subject=
https://itunes.apple.com/sa/app/ast-lamat/id962276446?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aecl.moj


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

إلصدار وكالة جديدة

الـمـوكل مـعـلومـات  يتـضـمـن  خـاص  نـمـوذج   تعبـئة 
النظام يقـوم  ثـم  ومـن  الوكـالة  وبيـانات   والـوكيل 
عملية خالله  من  ليستكمل  الـطلب  رقم   بإعطائه 
 تسجيل الوكالة »مرتفعة المخاطر« في كتابة العدل

من أي مكان في المملكة

ويتم المخاطر«،  »منخفضة  إلكترونيًا  وكالة   إصدار 
زيــارة إلى  الـحـاجـة  دون  مـبـاشـر  بشـكل   اعتـمـادها 
 كتابة العدل، كـما يـتـم إشـعار كـافة أطراف الوكالة

 بــإتـــمـــام إصـــدارها

 طلب
تسجيل وكالة

 إصدار
وكالة إلكترونية

التوثيق

 الــخـــدمـــات اإللــكـتــرونــيـة
المتعلقة بكتابات العدل
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مـن لـم يـصـدر وكـالـة سـابـقـًا: االتصال بمركز االتصال الموحد 1950

 الوكالت ببنودها كافة
متاحة عبر بوابة ناجز

مدتها 3 أشهر
متاحة لمن أصدر وكالة سابقة

سجل االستخدام
سجل األحداث

سجل االستعالم

إقراراتيوكاالتي

خدماتك الشخصية

تساعدك هذه الخدمات في معرفة الوكاالت المصدرة واإلقرارات

https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=2
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=88
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=26
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=128


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

التوثيق

 الــخـــدمـــات اإللــكـتــرونــيـة
المتعلقة بكتابات العدل
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خدمات التحقق

فسخ وكالة

الخدمات اإللحاقية

التحقق من إقرارالتحقق من وكالة

https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=132
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=3
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=3


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

المخططات وقطع األراضي والوحدات السكنية   تسجيل
الملكية العقارية

عقاراتي

خدماتك الشخصية

تساعدك هذه الخدمات في معرفة عقاراتك والمعلومات الخاصة بها

التوثيق

 الــخـــدمـــات اإللــكـتــرونــيـة
المتعلقة بكتابات العدل

 خدمة إصدار صك
بدل فاقد/ تالف

 تقديم اعتراض على
إجراءات تسجيل الملكية

الخدمات اإللحاقية
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 طلب
إفراغ عقاري

 خدمة
تحديث الصكوك

 التحقق
من الصك العقاري

https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/ketabah/Pages/RealEstate.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=116
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=83
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=21
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=28
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=82
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=19


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

 منصة رقمية تسهل عملية المصالحة بين األطراف وتحفزهم
بتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق مرضي لألطراف

دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

تراضي
خدمات المصالحة

المميزات

مصالحة بدون محاكم

االعتمادسندات تنفيذية

 تقــديم طــلــب الــمصــالحــة من
 األطــراف بـشــكل مــبــاشــر دون

اللجوء إلى المحاكم

 تعتبر محاضر الصلح سندات تنفيذية
بعد اعتمادها من مركز المصالحة

 اعتـمـاد وثـائـق الصلـح من قـبـل
األطراف عن طريق أبشر

السرية
 تـعــزيــز الــســريــة فــي جـلــســات
الـــثــقـة لـتــحــقــيــق   المـصـالـحـة 

واألمان بين األطراف

طلب صلح

االستعالم عن حالة الطلب

 اعتماد وثائق الصلح
من قبل األطراف

االستعالم عن محضر

خدمات المصالحة
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https://taradhi.moj.gov.sa/index.html
https://taradhi.moj.gov.sa/e-services/NonRegTaradheeReq.html
https://taradhi.moj.gov.sa/e-services/RequestStatusEnquiry.html
https://taradhi.moj.gov.sa/index.html
https://taradhi.moj.gov.sa/e-services/AgreementValidationPage.html


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

لطلب إصدار رخصة

رخصة محامي

خدماتك الشخصية

تساعدك هذه الخدمات في تحديث وتجديد رخصة المحاماة، ومتابعة المتدربين

التراخيص
الـعـدلـيـة

 الخدمات اإللكترونية
 المتعـلقة بالمحـامين

والــمــرخــصــيــن

 طلب تحديث
بيانات محامي

 طلب تجديد
رخصة محامي

طلب ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة

المتدربون لدي
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خدمات ترخيص وكيل ممثل نظامي

 طلب ترخيص بمزاولة
مهنة المحاماة

 طلب شهادة تعريف
للمحامي المتدرب

https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=115
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=113
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=114
https://najiz.moj.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2FHome%2FDashboard
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=91
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=115
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=92


دليلك للخدمات العدلية اإللكترونية

التراخيص
الـعـدلـيـة

 الخدمات اإللكترونية
 المتعـلقة بالمحـامين

والــمــرخــصــيــن

االستعالم عن المحامين الممارسين

خدمات المتدربين

خدمات االستعالم

 طلب الحصول
على رخصة متدرب

 طلب
شهادة تدريب

 انتقال متدرب
من محامي إلى آخر
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https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=5
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=89
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=89
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=90


كن على تواصل ومعرفة
بتحديثات الخدمات اإللكترونية

 عبر حسابات الوزارة

النسخة الثانية 17 مارس 2020

MOJKSA 

https://twitter.com/mojksa?lang=en
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