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التقاضي
اإللكتروني
تم بناء خدمة التقاضي اإللكـتـروني
من خالل تجسيد التقاضـي الـعادي
في إجراءات رقمية ميسرة محققة

للضمانات القضائية كافة.
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منصة
التقاضي اإللكتروني
نماذج الرسائل النصية لخدمة
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يعد اإلشعار ببدء الجلسة عبر منصة التقاضي اإللكتروني نداًء للخصوم تحقق بـه إعـالمـهـم
بانعقادها تحقيقًا لمقتضى المادة (1/63) من الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
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تسجيل الدخول على بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد 
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من تبويب القضاء الدخول على قائمة القضايا
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تحديد القضية المرادة من قائمة القضايا
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الدخول على الجلسات ثم اختيار (جلسة الترافع اإللكتروني)  
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استعراض أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وكتابة الرد المناسب
بما ال يتجاوز 2000 حرف ثم ”إضافة الرد“ وتأكيده.  
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في حالة استالم طلب جديد من الدائرة القضائية
*يتم إشعار المستفيد بها ليتمكن من الرد.
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الدعوى وتبادل المذكرات:
طلب تقديم مذكرة الرد على

تحديد رقم القضية.
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اختيار طلب تقديم مذكرة.
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اختيار (إضافة مذكرة) 
03

اختيار (سبب آخر) ثم إضافة السبب
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 التعهد بتدوين البيانات بشكل صحيح.
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إرفاق الملفات الداعمة للطلب.
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اختيار حفظ وإرسال.
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يشترط لتقديم طلب التمديد أال تتجاوز مدة الترافع اإللكتروني ومدة التمديد المطلوبة 30 يومًا.



جلسة

التقاضي المرئي
ُتحدد الجلسة بحسب ما تراه الدائرة القضائية.

في حال رأت الدائرة مناسبة إقامة جلسة مرئية تصل
المتقاضين رسالة نصية تفيد بذلك.

ثم رسالة أخرى تحمل رابط الدخول على الجلسة المرئية.
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االلتزام بالمظهر
المــــــــنــــــاســـــــــب

تعليمات عامة للجلسة المرئية:

االلتزام بتفعيل الكاميرا
أول فـــتــــــرة الــجلــــــســـة

االلتزام بكتم الصوت
عنـــد عــدم الــــتــحدث

االلــتــزام باخــتـيــار
المكان المناسب

الجلسة مســجلـــة
بالصوت والصورة



جلسة
التقاضي المرئي
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الضمانات القضائية
تحافظ خدمة التقاضي اإللكتروني على الضـمـانـات القـضائـيـة كافة وفق حوكمة

تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
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ومن أبرز هذه الضمانات:

استيفاء حق
الدفــــــــــــــاع. 

تمكين األطراف مــن
االطالع علـى كامــــل
ما يقدم في القضية.

علنية الجلسات وفقتوثيق الجلسات.
أحكام النــــــــــــظـــــــــام.



12

https://youtu.be/WsilN4VOuCM
https://www.youtube.com/watch?v=w-BcRa-XtUA



