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 الملخص التنفيذي للدليل: 
يهدددد دليددل خدددمات المجلددس األعلددى للقضدداء الشددرعي للددى اددزمير الم لزمددات ال  مدد  

المقدمددد  مدددي الملددداة  الشدددرلل  التاا ددد  للمجلدددس  الخ دددزات لكامددد  المدددزاننيل عدددل الخددددمات 

ال  مدد  جاجددا  م ددام ت متلقددي الخدمدد  ا ددزمل عددللل  لل مددل علددى اددزمير الز دد   الجهددد 

  ال  ميل جاجا  الخدم   االماقاء بها.

  دددد اددد  اعتمددداد المدددنهف االعدددتقرالي مدددي لعدددداد الددددليلب   دددد ا دددتمل الددددليل علدددى ا  دددل  

ءات ال  مدد  جاجددا  الم ددام ت لضددمال الت ددهيل علددى الم ددتفيديل  خدددمته   ازضددلا اجاددرا

االكفددداءل  الفاعللددد  ال  متددديل ل ماقددداء ا مدددل الملددداة  الشدددرلل   الم ع دددات التاا ددد  للمجلدددس 

األعلددى للقضدداء الشددرعي مددي   ددا  لدد لب   ددد بلقدد  الخدددمات المقدمدد  مددل الملدداة  الشددرلل  

 ( خدم  83)

ليل الزعدد   املدده اددذم الخدددمات مدده االلتدد اح مددل   ددل الز دددات   ددد ص عددى م ددد  الددد 

 التنظلمل  اأداء خدمااها  مق الدليل.
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 . المقدمة 1
ي  ى المجلددس األعلددى للقضدداء الشددرعي الددى اددزمير خدددمات  ات اددزدل عاللدد  للمددزاننيل مددي المجتمدده 

االعددر   الفل دد يني   لدد  مددل خدد ا ااجددا  الم ددام ت  القضددايا الشددرلل    ددل الن اعددات  الخ مددات 

للددا مل خ ا ال يل م تزى األداء الف لي مي اقدددي  الخدددمات االشدديل الددذي يلقددق الم ددلل  ال     ل 

 .للزنل  المزانل ال    ام اعتق ا القضاء  علادل القاازل 

مددي األماادد  ال امدد  لمجلددس لت ددز ر األداء الم ع ددي  ادد  عمددل اددذا الدددليل مددل خدد ا ازايهددات اجدامل 

الدددز ماء    ددددل التخ دددل   ا دددز ر األداء الم ع دددي التاا ددد  للمجلدددس األعلدددى للقضددداء الشدددرعي جاا ددد  

خدددددمات الملدددداة  الشددددرلل   الم ع ددددات التاا دددد  للمجلددددس األعلددددى للقضدددداء الم لزمددددات ال  مدددد  عددددل 

 الشرعي.

 

 األهداف  1.1
 اعداد دليل خدمات  امل للمجلس األعلى للقضاء الشرعي.    .1
 لاا   الم لزمات الم لزب  عل خدمات المجلس األعلى للقضاء الشرعي  الملاة  الشرلل . .2
 ا ر ه  عزا متلقي الخدم  للى خدمات المجلس  الملاة  الشرلل    .3
 الت هيل على الم تفيديل مي ا ر ه  عهزل  ااجا  الم ام ت. .4
 ممه م تزى الرضى ال اح مل متلقي الخدم  مل الملاة  الشرلل  .5
 اعتخداح الدليل كمراه صعاعي للخدمات المقدم . .6

 الجهات المستفيدة  1.2
 يل عدل اهاتب  اي على النلز التالي:عل تفيد مل اذا الدل .1
 المزاننيل .2
   ا  االعماا  .3
 الز امات  الم ع ات الليزمل . .4
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 نطاق التطبيق   1.3
ي  ق اذا الدليل مي المجلس األعلى للقضاء الشرعي  الملاة  الشرلل   الم ع ددات التاا دد  لدد   .1

 على م تزى الزنل.
 

 عوامل نجاح تطبيق الدليل 1.4
 اعتماد الدليل مل مللس المجلس األعلى للقضاء الشرعي   .2
 ازمير الدليل على مز ه ال زاا  اجلكتر ال  للخدمات الليزمل . .3
 الديث الدليل اشيل د مي. .4
ا مددل  الدددليل علددى الملدداة  الشددرلل   الز دددات  الم ع ددات التاا دد  للمجلددس األعلددى للقضدداء  .5

 الشرعي.
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 ومصطلحاتتعاريف   1.5
 ( ا ر فات ألا  الم  للات الزامدل مي الدليل1يزضا الجد ا م   )

 -: : ا ام ف  م  للات 1اد ا 

 التعريف  المصطلح  م
المجلس األعلى    .1

 للقضاء الشرعي 
م ع ددد   يزملددد  ا مدددل علدددى اقددددي  الخددددمات االشددديل الدددذي يلقدددق الم دددلل  ال للدددا للدددزنل 

 . المزانل ال    ام اعتق ا القضاء  علادل القاازل 
المليم  ال للا   .2

 الشرلل   
الم دددددالل الشددددرلل   األ ددزاا الشخ دددددل   ا ت ددر دمادد   المخت دد  بنظددددرالمليمددددد  الشددددرلل  

 ثالث .
مليم  االعتئناد    .3

 الشرلل  
الم دددددالل الشددددرلل   األ ددزاا الشخ دددددل   ا ت ددر دمادد   المخت دد  بنظددددرالمليمددددد  الشددددرلل  

 ثاال .
الملاة  الشرلل     .4

 االبتدالل   
الم دددددالل الشددددرلل   األ ددزاا الشخ دددددل  علدددددى مختلددددد   المخت دد  بنظددددرالمليمددد  الشددرلل  

  ا ت ر دما  ص لى.   دماااها
ق ي   ا  ل ل االكامل للخدم  مي لاماح  اي عشر ملاة   رلل  ابتدالل  مز ع  اقرافلا ا 

  إاجا  الم ام ت الشرلل  مل   اج  ن ق  خدمات مختلف .
 ددد ييددزل  خ ددا ص   اددي لاددراء  دداازاي يتقدددح ادد  المشددتكي للددى القضدداء ضددد نددرد  خددر ب دعزى   .5

 م ع   خاع  ي الب فل  الق ص  ا ز ض عل خ امل ا  ب ميها المدعى علل 
  انفيذ صي  رام عل القاضي الشرعي  ص امر التنفيذ   .6
 م لزم  ا   قلق  ير داا مقدح ال لب  جث اتالمليم    نل ها مل م   يت    ج     .7
عللدد  افقتدد  مددل اقددزد  ليراددا ممددا يلتدداج لللدد  ي ددرم  اجا ددال علددى ليددرم ممددل اجددب  مددا اددي النفق   .8

 .عادل مل ال  اح  الك زل  الم يل  الد اء  الركزب
از دليل  ددامل يلتددزي علددى املدده الم ددام ت  الخدددمات التددي يددت  اقددديمها مددل م ع دد  الددى  دليل خدمات    .9

 نرد صخر م تفيد   د ييزل الم تفيدب مزانل ص  م ع   صخرى   زضا اا لاب اجاراءات
 الم امل  االتف يل للت هيل على متلقي الخدم . جاجا ال  م  

مز ه ال زاا     .10
اجلكتر ال  للخدمات  

 الليزمل 

اامذل للليزمدد  اجلكتر الدد  ي ددل مددل خ لهددا متلقددي الخدمدد  للخدددمات الليزملدد  المقدمدد  مددل 
 الخدم .الز امات  الم ع ات الليزمل  المختلف ب ليت رد على  للات الل زا على 

عل ل  مل األاش   ص  اجاراءات ص  ال مللات التي ازمراا اه   يزمل  ص  مددل ينددزب عنهددا  الخدم    .11
مدددي اقددددي  الخدمددد ب  اهددددد للددددى ال لددد   ااددد  متلقدددي الخدمدددد  ع دددر  ندددزات اقددددي  الخدددددمات 

 المختلف 
 الليزمل ا ء ممي   مجد ا مل ال مل المراد انفيذم خ ا اقدي  الخدم   األاش     .12
 الخ زات التف يلل  ص  المرا ل التي امر بها الخدم  الليزمل  مل ال داي  للى النهاي . اجاراءات   .13
 عل ل  مل األاش    المرا لب ا دص امدخ ت  انتهي امخراات يتلقق بها الهدد ال مللات  .14
 للخدم  عيل  ازاعل بيل المت امليل  الجهات المقدم    نال اقدي  الخدم   .15
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 . مستوى نضج الخدمة 1.6

 م تزى اضف اللدم   1مع  ازضللي   

 
 
 
 

خدمة تقليدية

لكترونية تتمثل في تقديم معلومات عن الخدمة الحكومية من خالل القنوات اإللكترونية، كالبوابة اإل•
موذج طلب للجهة، بحيث تحتوي على وصف الخدمة ومتطلبات الحصول عليها باإلضافة إلى طباعة ن

دون تفاعل من جانب متلقي الخدمة أو الجهة الحكومية( إن وجد)الخدمة 

خدمة معلوماتية

لكترونية تتمثل في تقديم معلومات عن الخدمة الحكومية من خالل القنوات اإللكترونية، كالبوابة اإل•
موذج طلب للجهة، بحيث تحتوي على وصف الخدمة ومتطلبات الحصول عليها باإلضافة إلى طباعة ن

دون تفاعل من جانب متلقي الخدمة أو الجهة الحكومية( إن وجد)الخدمة 

خدمة تفاعلية 

قي الخدمة يكون التفاعل باتجاه واحد من متلقي الخدمة إلى الجهة الحكومية، بحيث تتيح الجهة لمتل•
، مع إتاحة تعبئة نموذج إلكتروني عن طريق القنوات اإللكترونية، ومن ثم إرساله بشكل إلكتروني

.خاصية االستعالم ومتابعة الطلب، ولكن يتطلب مراجعة متلقي الخدمة للجهة إلتمام الخدمة

خدمة إجرائية

ة لمتلقي يكون التفاعل باتجاهين من متلقي الخدمة إلى الجهة الحكومية والعكس، بحيث تتيح الجه•
اصية الخدمة تعبئة نموذج إلكتروني عن طريق القنوات اإللكترونية، ومن ثم إرساله، مع إتاحة خ
هاء تقديم االستعالم ومتابعة الطلب، وتقوم الجهة بتنفيذ الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة حتى انت

الخدمة دون الحاجة لمراجعة متلقي الخدمة لمقر الجهة

خدمة تكاملية 

ة لمتلقي يكون التفاعل باتجاهين من متلقي الخدمة إلى الجهة الحكومية والعكس، بحيث تتيح الجه•
ية الخدمة تعبئة نموذج إلكتروني عن طريق القنوات اإللكترونية، ومن ثم إرساله مع إتاحة خاص
ن طريق االستعالم ومتابعة الطلب، وتقوم الجهة بتنفيذ الخدمة بكامل إجراءاتها داخل وخارج الجهة ع

.لجهةالتكامل مع الجهات األخرى حتى انتهاء تقديم الخدمة دون الحاجة لمراجعة متلقي الخدمة لمقر ا
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 .منهجية إعداد دليل الخدمات2
 المنهجية المتبعة  2.1

ادد  لعددداد دليددل خدددمات المجلددس األعلددى للقضدداء الشددرعي  مقددا؛ للمددنهف االعددتقرالي   يددث ادد  الديددد 

التجددامب الملللدد   ال الملدد ب  مددل ثدد  امدده ال لااددات  الم لزمددات  عددزال؛ للددى المشدديل   االندد   علددى 

لعدددداد الددددليلب   دددد اددد  الديدددد الخددددمات  ا  ئددد  ا ا ااهدددا مدددل خددد ا عقدددد مقددداب ت  ا مدددل  النمدددز ج 

   ر   للملاة  الشرلل  التاا   للمجلسب  ا  لاجا  دليل الخدمات  مق الخ زات التالل :

  المشددديل  مدددي عددددح الدددديث دليدددل خددددمات المجلدددسب كدددذل  اددد  الديدددد الديدددد المشددديل : امثلددد  .1
 األاداد مل لعداد الدليل  الجهات الم تخدم  للدليل.

 
االندد   علددى التجددامب اللاللدد   ال ددااق : االندد   علددى امددا ج صدلدد  خدددمات  يزملدد  ملللددا؛ب  .2

 ال مددلبتب   امل مثددل: )م ع دد  ملاعدد  مجلددس الددز ماءب   امل االا دداالت  اكنزلزالددا الم لزمددا
  امل ال ددل (ب  عربلددا؛ب مثددل: )صدلدد  الخدمدد  مددي المملكدد  ال ربلدد  ال دد زدي ب صدلدد  الخدمدد  مددي 
د ل  اجمامات ال ربل  المتلدل(ب  االعتناد للى مخراات لجندد  دليددل الخدددمات الليددزمي التاا دد  

دامل ال امددد  لم ع ددد  األمااددد  ال امددد  لمجلدددس الدددز ماء   ضدددزم  م ددد  ال مدددل التدددي اظمتهدددا اج
 .لت ز ر االداء الم ع ي

 
اعتمدددداد الم ددددايير الملددددددل للخدددددمات التددددي اظهددددر ضددددمل دليددددل خدددددمات المجلددددس: ادددد  اعتمدددداد  .3

مجمزعدد  مددل الم ددايير  بندداء؛ عليهددا ادد  الديددد الخدددمات التددي عددتظهر ضددمل دليددل الخدددماتب 
  اي على النلز التالي:

ي الخدمدد ب  التددزي علددى اددااف ص  مخددرج معلام الجه : اقدح الخدم  مل خ ا اه  للددى متلقدد  -
 يل ل علل  متلقي الخدم .

 معلام القلم : يل ل متلقي الخدم  على قلم  م تلق . -
 معلام ال لب: الخدم  يت  نل ها مل   ل متلقي الخدم . -
معلام الفئ : اقدح الخدم  لمزانل ص  لدالرل  يزمل  ص  لق ا  األعمدداا ص  للمددز،فيلب   ميددل  -

 له  امل ا؛ ص  لج ء منه .صل اقدح  
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معلام اجنام: الخدمات التي اظهر ضمل الدليل اددي الخدددمات المقدمدد  لمتلقددي الخدمدد  مددل  -
 .مجلس القضاء الشرعيخامج لنام م ع    

ا مل  امز ج ا ا   الخدم  الم تمد: ا  لعدام كتدداب مز ددد لجملدده اجدامات ال امدد   الز دددات  .4
 ع  به   مقا؛ للنمز ج الم تمد.لل دء اإعداد ا ا ات الخدمات الخا

امدده ال لااددات: مددل خدد ا المقابلدد  مدده الز دددات التنظلملدد   الملدداة  التاا دد  للمجلددس األعلددى  .5
للقضدداء الشددرعيب  ا  يددق مثدداا عملددي علددى ا  ئدد  ال  ا دداتب  مددنله  مدددل صعدد زعيل جاجددا  

 الم لزب.
 .ت  اعت ح الن خ  األ لل   مراا تها مه الز دل التنظلمل  المخ .6
األعلددددى للقضدددداء  المجلددددسمراا دددد   اددددد يق ال لااددددات: مددددل خدددد ا المددددز،فيل المخت دددديل مددددي  .7

ب  مددل ثدد  لعددداد الن ددخ  األ للدد  مددل لت ددز ر األداء الم ع ددي مددز،في اجدامل ال امدد   الشددرعي
 الدليل.

  الدعزل لزم   عمل.  مجلسا مل  الدليل على الز دات التنظلمل  مي ال .8
 .المجلسانفيذ  م   عمل للمدماء ال امزل  مدماء الز دات مي  .9

 لاراء ما يل ح مل ا دي ت بناء؛ على مخراات  م   ال مل. .10
 اعدددددت ح م  ظدددددااه   المجلدددددسا مدددددل  الددددددليل علدددددى المددددددماء ال دددددامزل  مددددددماء الز ددددددات مدددددي  .11

 االخ زص  إاراء ما يل ح مل ا دي ت.
 الشدددرعي  اجدامل ملدددلس المجلدددس األعلدددى للقضددداء لعدددداد الددددليل اشددديل  النهدددالي  اعتمدددادم مدددل  .12

مدددي م ع ددد  األمااددد  ال امددد  لمجلدددس الدددز ماءب  مدددل ثددد  اشدددر  ت دددز ر األداء الم ع ددديال امددد  ل
 الدليل الزم ي للز دات التنظلمل  مي الز امل.

 للخدمات الليزمل .  لاا    اشر دليل الخدمات على مز ه ال زاا  اجلكتر ال  .13
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 ( يوضح المنهجية المتبعة في إعداد الدليل.2والشكل رقم )

 

 
 . منهجل  اعداد الدليل  2مع  ازضللي              

 
 
 
 

 

االهداف والجهات"تحديد المشكلة
"المستفيدة

االطالع على التجارب " التجارب
"السابقة

البيانات "جمع البيانات
الالزمة العداد الدليل من الوحدات

"  التنظيمية

التدقيق

عمل بطاقات " اعداد الدليل 
ورقية شاملة للخدمات المقدمة 

من الجلس االعلى للقضاء 
" الشرعي

عه اعتماد الدليل ورف" رفع الدليل
"على موقع الخدمات الحكومية
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 فريق اإلعداد 2.2
كما از ا  لعداد اذ الدليل مل   ل مز،في   دل التخ ل   ا ز ر األداء الم ع ي مي الز املب 

 (. 2مزضا مي اد ا م   )
 ح 2021الشرعي : مر ق لعداد دليل المجلس األعلى للقضاء 2 اد ا

 الوصف االسم  م

 الشرعيرئيس المجلي األعلى للقضاء  د. حسن علي الجوجو  .1

 مدير وحدة التخطيط وتطوير األداء المؤسسي   عليان أ. عمار إبراهيم أبو .2

 
ةما  امك مي ا  ئ  ا ا ات خدم  الز دات التنظلمل  مي الز امل عدد مل م   لي  مز،في اذم  

 (: 3الز داتب كما از مزضا مي الجد ا م   )
 

 م2021المشارك في تعبئة بطاقات دليل خدمات المجلس األعلى للقضاء الشرعي : الفريق 3جدول 

 الوصف االسم  م
 محكمة خانيونس الشرعية. القاضي/عبادة الرقب   .1
 .الشؤون اإلدارية في المجلس األعلى للقضاء الشرعي أ. محمد حجازي   .2
   .محكمة غزة الشرعية االبتدائية أحمد أبو عرجة   .3

 
 (: 4از مزضا مي الجد ا م   )  المجلس كماةما كال الفر ق االعتشامي جعداد دليل خدمات 

م.2021الفريق االستشاري المشارك في دليل خدمات المجلس األعلى للقضاء الشرعي  :4جدول   

 الوصف االسم  م
 اإلدارة العامة لتطوير االداء المؤسسي.  مدير عام د.م كمال محمد محفوظ 
 . لتطوير األداء المؤسسياإلدارة العامة  أ.  عاهد بسام الفرا  
 األمانة العامة لمجلس الوزراء.  أ.  سعيد مجدي صافي 
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 .. الخدمات المقدمة من المجلس األعلى للقضاء الشرعي3
( يزضا اع  الخددمات المقدمد  5( خدم   يزمل ب  الجد ا م   )81الشرعي )يقدح المجلس األعلى للقضاء 

  ا نلفها  الز دل التنظلمل  المقدم  للخدم   ا اق الخدم .
 5  ااد   ل : المجلس األعلى للقضاء الشرعي  المراة  التاا   : الخدمات المقدم  مل    4اد ا 

ا نلف   اع  الخدم   مم  الخدم   #
 الخدم  

الز دل التنظلمل  
 المقدم  للخدم  

1.  CR.O.01  مزاننيل - يزم  ااراء عقد   اج  مللس  ل  المليم  
2.  CR.O.02  مزاننيل- يزم  م امل  ن ق المليم مللس  ل     
3.  LA.S.01  مزاننيل- يزم  اث ات   ال   ا ب      الدعا ى  
4.  LA.S.02  مزاننيل- يزم  اث ات ن ق      الدعا ى  
5.  LA.S..03  مزاننيل- يزم  اث ات  مال مفقزد      الدعا ى  
6.  LA.S.04  مزاننيل- يزم  اث ات  مال      الدعا ى  
7.  LA.S.05   مزاننيل- يزم  اعتضام الدعا ى        
8.  LA.S.06 مزاننيل- يزم  دعزى اا ي مهر م جل      الدعا ى  
9.  LA.S.07  مزاننيل- يزم  دعزى اااه مهر م جل      الدعا ى  

10.  LA.S.08   مزاننيل- يزم  دعزى ا للا  ماث      الدعا ى  
11.  LA.S.09  مزاننيل- يزم  دعزى افر ق ل دح االافاق      الدعا ى  
12.  LA.S.10  مزاننيل- يزم  للشقاقدعزى افر ق      الدعا ى  
13.  LA.S.11  مزاننيل- يزم  دعزى افر ق للغلاب      الدعا ى  
14.  LA.S.12 مزاننيل- يزم  دعزى افر ق للهجر  الت لق      الدعا ى  
15.  LA.S.13   مزاننيل- يزم   جر للشلخزخ      الدعا ى  
16.  LA.S.14   مزاننيل- يزم  دعزى ديل على ارك الدعا ى        
17.  LA.S.15   مزاننيل- يزم  دعزى ض      الدعا ى  
18.  LA.S.16 مزاننيل- يزم  افق  صب      الدعا ى  
19.  LA.S.17 مزاننيل- يزم  افق  اح      الدعا ى  
20.  LA.S..18 مزاننيل- يزم  افق  ص الد      الدعا ى  
21.  LA.S.19   مزاننيل- يزم  افق    ا      الدعا ى  
22.  LA.S.20 مزاننيل- يزم  افق  عدل      الدعا ى  
23.  LA.S.21 مزاننيل- يزم  افق   لد االغ      الدعا ى  
24.  LA.S.22  مزاننيل- يزم  نلب اخفلض افق    ا      الدعا ى  
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 اع  الخدم   مم  الخدم   #
ا نلف  

 الخدم  
الز دل التنظلمل  

 المقدم  للخدم  
25.  LA.S.23 مزاننيل- يزم  نلب اخفلض افق  ص الد      الدعا ى  
26.  LA.S.24 مزاننيل- يزم    ه افق  ص الد      الدعا ى  
27.  LA.S.25  مزاننيل- يزم  افق    ا    ه      الدعا ى  
28.  LA.S.26  مزاننيل- يزم    ه افق  عدل      الدعا ى  
29.  LA.S.27 مزاننيل- يزم  دعزى مشاادل      الدعا ى  
30.  LA.S.28 مزاننيل- يزم  دعزى مهر م ال      الدعا ى  
31.  LA.S..29  مزاننيل- يزم  دعزى افي ا ب      الدعا ى  
32.  EX.S.01 مزاننيل- يزم  صمر   س      التنفيذ 
33.  EX.S.02 مزاننيل- يزم  انفيذ اا ي   مهر م جل      التنفيذ 
34.  EX.S.03 مزاننيل- يزم  انفيذ اااه مهر م جل      التنفيذ 
35.  EX.S.04   مزاننيل- يزم  انفيذ اعتضام      التنفيذ 
36.  EX.S.05  مزاننيل- يزم  انفيذ ديل على ارك      التنفيذ 
37.  EX.S.06   مزاننيل- يزم  انفيذ ض      التنفيذ 
38.  EX.S.07 مزاننيل- يزم  انفيذ مشاادل      التنفيذ 
39.  EX.S.08 مزاننيل- يزم  انفيذ مهر م ال      التنفيذ 
40.  EX.S.09 مزاننيل- يزم  انفيذ افق  صب      التنفيذ 
41.  EX.S.10 مزاننيل- يزم  انفيذ افق  صح      التنفيذ 
42.  EX.S.11 مزاننيل- يزم  انفيذ افق  ص الد      التنفيذ 
43.  EX.S.12   مزاننيل- يزم  انفيذ افق    ا      التنفيذ 
44.  EX.S.13 مزاننيل- يزم  انفيذ افق  عدل      التنفيذ 
45.  Pr.S.01 مزاننيل- يزم   ج  لبراء      اللجف  التزثلقات  
46.  Pr.S.02  مزاننيل- يزم   ج  ا ل   اج ل ن اللجف  التزثلقات        
47.  Pr.S.03  مزاننيل- يزم   ج  ا ل   اج لشاب      اللجف  التزثلقات  
48.  Pr.S.04   مزاننيل- يزم   ج  لعال      اللجف  التزثلقات  
49.  Pr.S.05 مزاننيل- يزم   ج  ل رام اال  ال   الن ب      اللجف  التزثلقات  

50.  Pr.S.06 
 ج  ل رام اال  ال   الن ب  

 للقير
مزاننيل- يزم       اللجف  التزثلقات  

51.  Pr.S.07   مزاننيل- يزم   ج  ل رام اال  ال      اللجف  التزثلقات  
52.  Pr.S.08   مزاننيل- يزم   ج  ل رام ا  ق ال  ال      اللجف  التزثلقات  
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 اع  الخدم   مم  الخدم   #
ا نلف  

 الخدم  
الز دل التنظلمل  

 المقدم  للخدم  
53.  Pr.S.09 مزاننيل- يزم   ج  ل رام بزعزا مهر      اللجف  التزثلقات  
54.  Pr.S.10  مزاننيل- يزم  مهر ج    ادل      اللجف  التزثلقات  
55.  Pr.S.11 مزاننيل- يزم   ج  ل رام على  يد الللال      اللجف  التزثلقات  
56.  Pr.S.12 مزاننيل- يزم   ج  لاقاص مهر      اللجف  التزثلقات  
57.  Pr.S.13 مزاننيل- يزم   ج  اخامج      اللجف  التزثلقات  
58.  Pr.S.14 مزاننيل- يزم   ج  ارمل      اللجف  التزثلقات  
59.  Pr.S.15   مزاننيل- يزم   ج  ا ادق على ال  ال      اللجف  التزثلقات  

60.  Pr.S.16 
 ج  ا للا اع  ا  اع   

 عالل  ا  ان ل  
مزاننيل- يزم       اللجف  التزثلقات  

61.  Pr.S.17 مزاننيل- يزم   ج    ر امث      اللجف  التزثلقات  
62.  Pr.S..18  مزاننيل- يزم   ج   ضاا  نفل      اللجف  التزثلقات  
63.  Pr.S.19   مزاننيل- يزم   ج   ضاا      اللجف  التزثلقات  

64.  Pr.S.20 
 ج  خلز مزااه  رلل   

 ألممل 
مزاننيل- يزم       اللجف  التزثلقات  

65.  Pr.S.21 
 ج  خلز مزااه  رلل   

لم لق  ن ق االل بينزا  
 ة رى 

مزاننيل- يزم       اللجف  التزثلقات  

66.  Pr.S.22 
 ج  خلز مزااه  رلل   

 لم لق 
مزاننيل- يزم       اللجف  التزثلقات  

67.  Pr.S.23 
 ج  خلز مزااه لل  اج  

 االزكال 
مزاننيل- يزم       اللجف  التزثلقات  

68.  Pr.S.24 
 ج  عدح مماا   مل 

 ال فر
مزاننيل- يزم    التزثلقات     اللجف  

69.  Pr.S.25 مزاننيل- يزم   ج  ع ا  كيل      اللجف  التزثلقات  
70.  Pr.S..26  مزاننيل- يزم   ج  ع  ب  للقير      اللجف  التزثلقات  
71.  Pr.S.27  مزاننيل- يزم   ج  ملرح      اللجف  التزثلقات  
72.  Pr.S.28  مزاننيل- يزم   ج  مزامق   لي  رعي   التزثلقات     اللجف  
73.  Pr.S.29  مزاننيل- يزم   ج  افق   اعر ل      اللجف  التزثلقات  
74.  PA.D.30   مزاننيل- يزم   ج  افق  ملجزم علل      اللجف  التزثلقات  
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 اع  الخدم   مم  الخدم   #
ا نلف  

 الخدم  
الز دل التنظلمل  

 المقدم  للخدم  
75.  Pr.S.31   مزاننيل- يزم   ج  ه      اللجف  التزثلقات  
76.  Pr.S.32   مزاننيل- يزم   ج   عاي      اللجف  التزثلقات  
77.  Pr.S.33   مزاننيل- يزم   ج   كال  خاع      اللجف  التزثلقات  
78.  Pr.S.34   مزاننيل- يزم   ج   كال  عام      اللجف  التزثلقات  

79.  Pr.S.35 
 ج   كال  مي    ل  

 الزعاي  
مزاننيل- يزم       اللجف  التزثلقات  

80.  Pr.S.36 
 ج   كال  مي    ل  

 الزالي 
مزاننيل- يزم    التزثلقات     اللجف  

81.  Pr.S.37  مزاننيل- يزم   ج   الي  صب      اللجف  التزثلقات  
82.  Pr.S.38  مزاننيل- يزم   ج   الي  اد      اللجف  التزثلقات  
83.  Pr.S.39   مزاننيل- يزم   ج  ع  ب      اللجف  التزثلقات  
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 . قنوات التواصل بالمجلس األعلى للقضاء الشرعي.4
األعلددددددى  التاا دددددد  للمجلددددددس( يزضددددددا  نددددددزات التزاعددددددل مدددددده الز دددددددات التنظلملدددددد  6الجددددددد ا م دددددد  )

 للقضاء الشرعي:
 6 جدول الشرعي:  نزات التزاعل مه المراة  التاا   للمجلس األعلى للقضاء 

الموقع  المشرف  الهاتف  العنوان  مركز تقديم الخدمة
 االلكتروني

األعلى للقضاء  المجلس 
 الشرعي

- ام  الن ر-ل ل
 عز دي الن ر

مللس المجلس األعلى   2820250
 للقضاء الشرعي 

http://www.l
jc.gov.ps/ 

الشلخ  ايد اجزام   محكمة شمال غزة
 التربل   الت لل 

  مدير ديزال المليم  2476181

  مدير ديزال المليم  2453133 د ام  مز  محكمة  جباليا 

 ام  الن رب   محكمة الشيخ رضوان 
 االي اليب مي   ماد

  مدير ديزال المليم  2874455

ال راياب  رق عرايا  محكمة غزة 
  مدير ديزال المليم  2863609 الليزم 

ال راياب  رق عرايا  محكمة استئناف غزة
 الليزم 

  مدير ديزال المليم  2848480

 ام  اقدادب مقابل  محكمة الشجاعية
 مخ   اللا اي

  مدير ديزال المليم  2815441

خل    20 ام  محكمة الوسطى
 ديفكااز 

  مدير ديزال المليم  2553270

  مدير ديزال المليم  2530122 دير ال لا  محكمة دير البلح

خاايزاس ال لر   محكمة خان يونس
 اجزام  رك  مأمب

  ديزال المليم مدير  2051087

ل  ال الك يرل  ام    محكمة شرق خان يونس 
  مدير ديزال المليم  2071244 المدامس 

محكمة استئناف خان 
 يونس

خاايزاس ال لر  
 اجزام  رك  مأمب

  مدير ديزال المليم  2068599

  مدير ديزال المليم  2135093 مما الد ام الشر ي  محكمة رفح

http://www.ljc.gov.ps/
http://www.ljc.gov.ps/
http://www.ljc.gov.ps/
http://www.ljc.gov.ps/
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 . بطاقات الخدمة 5
   .إجراء عقد زواج5.1

اسم  
الوزارة/المؤسسة  

 الحكومية
 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 إجراء عقد زواج  اسم الخدمة 

 HSGC.CR. D.01 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء يتقدم به الخاطبان وولي الزوجة أو وكيليهما إلتمام اجراءات عقد الزواج لدى المحكمة  

المخطوبةالشرعية في محل إقامة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي للخاطبين أو من ينوب عنهما   قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 يوم واحد 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم عقد زواج

الخدمةوقت تقديم  م3-ص9من الساعة   

 ☐ تفاعلية ☒ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 
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مقابل مخبز اليازجي بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 

خلف ديفكاتو  20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270 

ديوان المحكمة مدير  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح    

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم مضبطة زواج من قبل الزوج أو الوكيل 

 الوثائق المطلوبة:

شهود، شهادة  2مضبطة زواج موقعة من مختار عائلة أحد الخاطبين، هوية الخاطبين وولي المخطوبة، فحص ثالسيميا، 
ألصلية حال كانت هناك وكالة من الخاطب لغيره إلتمام إجراءات عقد الزواج الطالق حال كانت المخطوبة مطلقة أو الوكالة ا  

 خطوات الحصول على الخدمة

االجراء الخطوة /   مدة االجراء  

دقائق  5 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قسم الزواج لتدقيق المضبطة  

دقائق  10 احالة المضبطة إلى القاضي بعد تدقيقها لتوقيعها   

دقائق  10 ترسيم المضبطة   

دقيقة 20 احالة المضبطة إلى قسم الزواج إلتمام العقد    

 5 استالم عقد زواج  

الخدمة والمرفقاتنموذج طلب   
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 302  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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   .معاملة طالق5.2
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 معاملة طالق اسم الخدمة 

 HSGC.CR. D.02 رمز الخدمة 

 إجراء يتقدم به المطلق أو وكيله إلتمام معاملة الطالق لدى أي محكمة شرعية. وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي للزوجين أو من ينوب عنهما قنوات تقديم الخدمة

الوقت المستغرق معدل 
 إلنجاز الخدمة

 من يوم إلى ثالثة أسابيع

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم شهادة طالق 

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

الشرعيةالمحاكم  جهة تقديم الخدمة  

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   2815441 
 مدير ديوان المحكمة  
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق 
 خان يونس  

الكبيرة شارع المدارس عبسان   مدير ديوان المحكمة   2071244 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

المطلق أو الوكيلتقديم طلب طالق من قبل   

 الوثائق المطلوبة:

شهود2معاملة طالق ، هوية المطلق والمطلقة ،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  5 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قسم الطالق لتدقيق المعاملة.  

ما يلزماحالة المعاملة إلى قاضي المحكمة بعد تدقيقها لعمل  دقائق  10   

دقائق  10 ترسيم المعاملة ودفع الرسوم المستحقة  

دقيقة 20 احالة المضبطة إلى قسم الطالق الستكمال باقي االجراءات   

  استالم شهادة طالق  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 302  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(رابط   
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   .اثبات زوجية ونسب5.3
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 دعوى اثبات زوجية ونسب اسم الخدمة 

 HSGC.lA.S.01 رمز الخدمة 

. إلثبات زوجية وتولد األطفال بينهما أو وكيليهماإجراء يتقدم به الزوجان أحدهما  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أشهر إلى تسعة أشهر 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم اثبات زوجية

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى المحكمة مدير ديوان  2553270      

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 
 مدير ديوان المحكمة 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب
 مدير ديوان المحكمة 

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى اثبات زوجية من قبل الزوجين او وكيليهما

 الوثائق المطلوبة:

شهود سمعا عن هذا الزواج، صورة  2الئحة دعوى اثبات زوجية، صورة هوية المدعية، صورة هوية المدعى عليه، 
 العقد العرفي إن وجدت 

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  10 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصول ودفع الرسوم  احالة الدعوى إلى موظف 
 المستحقة

دقائق  15  

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

وتسجيله في سجل األحكام حسب األصولإصدار حكم   
الى   3من 

أشهر. 9  

دقائق  10 استالم الحكم.  

  نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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  .طالقدعوى اثبات 5.4
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 دعوى اثبات طالق  اسم الخدمة 

 HSGC.LA. S.02 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء تتقدم به المطلقة أو أي شخص سمع لفظ الطالق لتثبيت وتسجيل هذا الطالق لدى  

.المحكمة الشرعية  

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي   قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أشهر إلى تسعة أشهر 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم اثبات طالق

م.2-ص9الساعةمن  وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

ديوان المحكمة مدير  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة    

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

محكمة الشيخ  
 رضوان

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا،محكمة استئناف   مدير ديوان المحكمة  2848480 
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 غزة 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

الدوار الشرقيرفح  محكمة رفح    مدير ديوان المحكمة  2135093 

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى اثبات طالق من قبل المطلقة أو أي شخص سمع لفظ الطالق 

 الوثائق المطلوبة:

شهود حضرا واقعة الطالق، صورة عقد الزواج 2الئحة دعوى اثبات طالق، صورة هوية المدعية،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  10 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  10 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس ودفع الرسوم المستحقة حسب األصول   

ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
الى   3من 

9 
 أشهر

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  
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 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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  د.دعوى اثبات وفاة مفقو 5.5
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 دعوى اثبات وفاة مفقود  اسم الخدمة 

 HSGC.LA. S.03 رمز الخدمة 

الخدمة وصف  ورثة المفقود لتثبيت وفاته وتسجيل ذلك لدى دائرة االحوال المدنية.  أحدإجراء يتقدم به    

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكليهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
الخدمةإلنجاز   

 من ثالثة أشهر إلى تسعة أشهر 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حكم اثبات وفاة مفقود 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان  المحكمة مدير ديوان  2874455   

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة غزة   مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة  مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي بغداد،شارع  محكمة الشجاعية  مدير ديوان المحكمة  2815441 
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ديفكاتو خلف  20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270 

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس

محكمة شرق خان 
 يونس

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

استئناف خان محكمة  
 يونس

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى اثبات وفاة مفقود 

 الوثائق المطلوبة:

شهود علما بالوفاة، بحث وتحري محاكم،    2الئحة دعوى اثبات وفاة مفقود من قبل احد الورثة ، صورة هوية المدعي، 
 بحث وتحري شرطة، بحث وتحري مخاتير. 

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس ودفع الرسوم المستحقة حسب األصول   

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
  9الى  3من 

 أشهر

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 .وفاةدعوى اثبات  5.6
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 دعوى اثبات وفاة  اسم الخدمة 

 HSGC.LA. S.04 رمز الخدمة 

 إجراء يتقدم به ورثة المتوفى لتثبيت وفاة المتوفى وتسجيل ذلك لدى دائرة االحوال المدنية. وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أشهر إلى تسعة أشهر 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حكم اثبات وفاة 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

الدوار الشرقيرفح  محكمة رفح    مدير ديوان المحكمة  2135093 

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى اثبات وفاة 

 الوثائق المطلوبة:

شهود علما بالوفاة.  2صورة هوية المدعي،   الورثة،الئحة دعوى اثبات وفاة من قبل   

 خطوات الحصول على الخدمة

االجراء مدة  الخطوة / االجراء   

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس ودفع الرسوم المستحقة حسب األصول.   

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
  9الى  3من 

 أشهر

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

الهاتف الذكي )أندرويد وابل(رابط تطبيق   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021دليل خدمات المجلس األعلى للقضاء الشرعي    

39 

 

  .دعوى استضافة5.7 
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 دعوى استضافة اسم الخدمة 

 HSGC.La.S.05 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
أقرب الناس للصغار حسب تسلسل من يصلحوا  الجدة، )الجد أو   إجراء يتقدم به أحد الزوجين أو

 للحضانة( الستضافة االوالد الذين هم في حضانة الطرف االخر  

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
الخدمةإلنجاز   

 من شهرين إلى ثالثة أشهر 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حكم استضافة أو تبليغ الطرف الثاني عن طريق مراسلة عبر الشرطة القضائية.

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

الشيخ رضوان محكمة   فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع    مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى استضافة

 الوثائق المطلوبة:

 الئحة دعوى استضافة، صورة هوية المدعيـ/ــة، صورة عقد الزواج

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  10 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

المستحقة. احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس ودفع الرسوم  دقائق  15   

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

وتسجيله في سجل األحكام حسب األصولإصدار حكم   
من شهر  

 3الى 
 اشهر

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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   .مهر معجل دعوى باقي  5.8
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 دعوى باقي مهر معجل. اسم الخدمة 

 HSGC.LA. S.06 رمز الخدمة 

مطلقها. إجراء تتقدم به الزوجة لطلب باقي مهرها المعجل المحكوم لها على  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكليهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت 
المستغرق إلنجاز 

 الخدمة
 من شهر إلى ثالثة أشهر 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حكم باقي مهر معجل.

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  

     
 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

محكمة الشيخ  
 رضوان

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا،محكمة استئناف   مدير ديوان المحكمة  2848480 
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 غزة 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى المحكمة مدير ديوان  2553270      

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى باقي مهر معجل.

 الوثائق المطلوبة:

صورة هوية المدعية، صورة عقد الزواج، معجل،الئحة دعوى باقي مهر   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  10 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  10 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس ودفع الرسوم المستحقة    

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

وتسجيله في سجل األحكام حسب األصولإصدار حكم   
من شهرين  
إلى ثالثة  

 أشهر

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  
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 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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   .دعوى تابع مهر معجل5.09
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 دعوى تابع مهر معجل قيمة عفش بيت. اسم الخدمة 

 HSGC.LA. S.07 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء تتقدم به المطلقة لطلب تابع مهرها المعجل الموثق لها في عقد زواجها من زوجها  

 المدعى عليه.

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من شهر إلى ثالثة أشهر 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

قيمة عفش بيت.استالم حكم تابع مهر معجل   

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☐ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

بجوار التربية والتعليم الشيخ زايد  محكمة شمال غزة    مدير ديوان المحكمة  2476181 

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة  2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة  2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة  2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

ديوان المحكمة مدير  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح    

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى تابع مهر معجل.

 الوثائق المطلوبة:

صورة هوية المدعية، صورة عقد الزواج، معجل،الئحة دعوى تابع مهر   

 خطوات الحصول على الخدمة

االجراء مدة  الخطوة / االجراء   

دقائق  10 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصول  

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
الدعوى لنظر   

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
من شهر إلى  

 ثالثة أشهر 

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

الهاتف الذكي )أندرويد وابل(رابط تطبيق   
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  دعوى تصحيح وراثة5.10
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 دعوى تصحيح وراثة  اسم الخدمة 

 HSGC.LA. S.08 رمز الخدمة 

وراثة إجراء يتقدم به أحد الورثة المتضررين لتصحيح حجة  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيله الحضور الشخصي قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أشهر إلى تسعة أشهر 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة تصحيح وراثة 

تقديم الخدمةوقت  م.2-ص9من الساعة   

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

والتعليم الشيخ زايد بجوار التربية  محكمة شمال غزة    مدير ديوان المحكمة  2476181 

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

محكمة الشيخ  
 رضوان

االيطالي , فيال حماد  النصر،شارع   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة    مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

ديوان المحكمة مدير  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح    

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى تصحيح وراثة من قبل أحد الورثة المتضررين

 الوثائق المطلوبة:

شهود 2الئحة دعوى تصحيح وراثة، صورة هوية المدعي، صورة حجة الوراقة المراد تصحيحها،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس ودفع الرسوم المستحقة حسب األصول   

وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
من ثالثة  
أشهر إلى  

 تسعة أشهر 

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021دليل خدمات المجلس األعلى للقضاء الشرعي    

51 

 

  دعوى تفريق لعدم االنفاق 5.11
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 تفريق لعدم االنفاق  اسم الخدمة 

 HSGC.LA. S.09 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء تتقدم به الزوجة لطلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب امتناعه عن االنفاق عليها مدة  

 ستة أشهر فأكثر وتكون طلقة رجعية 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيله الحضور الشخصي قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت 
المستغرق إلنجاز 

 الخدمة
 من ثالثة أشهر إلى تسعة أشهر 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حكم تفريق لعدم االنفاق 

م.3-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

الشيخ  محكمة  
 رضوان

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 
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شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة    مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى تفريق لعدم االنفاق من قبل المدعية

 الوثائق المطلوبة:

افادة من الشرطة، تبليغ أقرب   مدعية، صورة عقد زواج المتداعيين،الئحة دعوى تفريق لعدم االنفاق، صورة هوية ال
.شهود 2عصبة، بحث وتحري من محكمة المدعي والمدعى عليه،   

الخدمةخطوات الحصول على   

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  10 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  10 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس ودفع الرسوم المستحقة حسب األصول   

المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
من ثالثة  
أشهر إلى  

 تسعة أشهر 

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  
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شيكل 41  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 دعوى تفريق للشقاق والنزاع 5.12  
اسم  

الوزارة/المؤ 
سسة  

 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 تفريق للشقاق والنزاع اسم الخدمة 

 HSGC.LA. S.10 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء تتقدم به الزوجة لطلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب الشقاق واستحالة العشرة بينهما، 

 ويمكن تقديمه من قبل الزوج  

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

قنوات تقديم 
 الخدمة

وكيله. للفرد أو الحضور الشخصي   

وقت انجاز  معدل 
 الخدمة

 من ثالثة أشهر إلى تسعة أشهر 

طريقة االشعار 
 بإنجاز الخدمة

 استالم حكم تفريق للشقاق والنزاع

م.3-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

مستوى نضج 
 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ الخدمة

إجرائية    
    ☐     
تكاملية   

تقديم الخدمةجهة   المحاكم الشرعية 

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة 

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

محكمة الشيخ  
 رضوان

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 
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محكمة استئناف 
 غزة 

شرق سرايا الحكومة  السرايا،  مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   المحكمة مدير ديوان  2815441   

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

محكمة خان  
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

المدعيةتقديم الئحة دعوى تفريق للشقاق والنزاع من قبل   

 الوثائق المطلوبة:

الئحة دعوى تفريق للشقاق والنزاع، صورة هوية المدعية، صورة عقد زواج المتداعيين. افادة من الشرطة، تبليغ  
شهود. 2أقرب عصبة، بحث وتحري من محكمة المدعي والمدعى عليه،    

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة تقديم  دقائق  10   

احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس ودفع الرسوم المستحقة حسب 
 األصول

دقائق  10  

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد 
 جلسة لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
  9الى  3من 

.أشهر  

دقائق  10 استالم الحكم.  
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 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

)أندرويد وابل(رابط تطبيق الهاتف الذكي   
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   .دعوى تفريق للغياب5.13
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 تفريق للغياب  اسم الخدمة 

 HSGC.LA. S.11 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
خارج البالد مدة  إجراء تتقدم به الزوجة لطلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب غيابه عنها 

 أكثر من سنة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أشهر إلى تسعة أشهر 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حكم تفريق للغياب 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى المحكمة مدير ديوان  2553270      

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى تفريق للضرر من الغياب من قبل المدعية 

 الوثائق المطلوبة:

الئحة دعوى تفريق للضرر من الغياب، صورة هوية المدعية، صورة عقد زواج المتداعيين. افادة من الشرطة، تبليغ  
شهود 2أقرب عصبة، بحث وتحري من محكمة المدعي والمدعى عليه،    

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

المحكمة تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي  دقائق  3   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس ودفع الرسوم المستحقة حسب األصول   

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

المحدد نظر الدعوى في اليوم  دقيقة 60   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
الى   3من 

9 
  أشهر

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 دعوى تفريق للهجر والتعليق 5.14
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 تفريق للهجر والتعليق  اسم الخدمة 

 HSGC.LA. S.12 رمز الخدمة 

 إجراء تتقدم به الزوجة لطلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب هجره لها مدة أكثر من سنة وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيله. الحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أشهر إلى تسعة أشهر 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

والتعليقاستالم حكم تفريق للهجر   

م.3-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

التربية والتعليم الشيخ زايد بجوار  محكمة شمال غزة    مدير ديوان المحكمة  2476181 

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

محكمة الشيخ  
 رضوان

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

محكمة استئناف 
 غزة 

شرق سرايا الحكومة  السرايا،  مدير ديوان المحكمة  2848480 
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مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

ديوان المحكمة مدير  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح    

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى تفريق للضرر من الهجر والتعليق من قبل المدعية

 الوثائق المطلوبة:

الئحة دعوى تفريق للضرر من الهجر والتعليق، صورة هوية المدعية، صورة عقد زواج المتداعيين. افادة من الشرطة،  
شهود 2تبليغ أقرب عصبة، بحث وتحري من محكمة المدعي والمدعى عليه،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

المواطن إلى قاضي المحكمة تقديم الطلب من قبل  دقائق  3   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس ودفع الرسوم المستحقة حسب األصول   

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

الدعوى في اليوم المحدد نظر  دقيقة 60   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
من ثالثة  
أشهر إلى  

 تسعة أشهر 

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  
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 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

)أندرويد وابل(رابط تطبيق الهاتف الذكي   
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  دعوى حجر للشيخوخة 5.15
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجر للشيخوخة اسم الخدمة 

 HSGC.LA. S.13 رمز الخدمة 

 إجراء يتقدم به الوصي الدائم لطلب الحجر على تصرفات المعتوه القولية  وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيله. الحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

أشهر من ثالثة أشهر إلى ستة    

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حكم حجر للتخلف العقلي 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى حجر للتخلف العقلي من قبل الوصي

 الوثائق المطلوبة:

الئحة دعوى حجر للتخلف العقلي، صورة هوية المدعي، صورة هوية المدعى عليه/ــا، صورة حجة الوصاية، قرار  
شهود 2الطبي،  الكومسيون   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصولاحالة الدعوى إلى موظف  دقائق  15   

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

األصولإصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب   

من ثالثة  
أشهر إلى  

ستة  
 أشهر

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  
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 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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   دعوى دين على تركة 5.16
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 دعوى دين على تركة اسم الخدمة 

 HSCG.LA. S.14 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء تتقدم به الزوجة لطلب مهرها او ما تبقى لها منه من تركة زوجها المتوفى عنها  

الورثة  أحدبمخاصمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت 
إلنجاز المستغرق 

 الخدمة
 من ثالثة أشهر إلى تسعة أشهر 

طريقة االشعار 
 بإنجاز الخدمة

 استالم حكم دين على تركة 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

الشرعيةالمحاكم  جهة تقديم الخدمة  

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

محكمة الشيخ  
 رضوان

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 
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محكمة استئناف 
 غزة 

شرق سرايا الحكومة  السرايا،  مدير ديوان المحكمة   2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

شارع المدارس عبسان الكبيرة   مدير ديوان المحكمة   2071244 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى دين على تركة  

 الوثائق المطلوبة:

صورة شهادة الوفاة  الزواج،عقد  المدعية، صورةالئحة دعوى دين على تركة، صورة هوية   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصولاحالة  دقائق  15   

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

سجل األحكام حسب األصولإصدار حكم وتسجيله في   
  9الى  3من 

 أشهر

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  
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 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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  العصبة دعوى ضم للوالد أو الجد أو 5.17
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 دعوى ضم للوالد أو الجد أو العصبة اسم الخدمة 

 HSCG.LA. S.15 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء يتقدم به طالب الضم لضم اوالده الذين هم في سن حضانته وتجاوزا سن حضانة الطرف  

 االخر

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت 
المستغرق 

 إلنجاز الخدمة
 من ثالثة أشهر إلى ستة أشهر، وقد تتعدى السنة. 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حكم ضم

الخدمةوقت تقديم  م3-ص9من الساعة   

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 
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مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى ضم 

 الوثائق المطلوبة:

شهود 2الئحة دعوى ضم، صورة هوية المدعيـ/ــة، صورة عقد الزواج،   

 خطوات الحصول على الخدمة

االجراء الخطوة /   مدة االجراء  

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصول  

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

اشهر  3من إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
 الى سنة. 

.استالم الحكم دقائق  10   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

الهاتف الذكي )أندرويد وابل(رابط تطبيق   
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  دعوى نفقة أب 5.18
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

نفقة أبدعوى  اسم الخدمة   

 HSCG.LA. S.16 رمز الخدمة 

 إجراء يتقدم به األب لطلب نفقة من أوالده البالغين وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي للفرد أو وكيله.  قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أسابيع إلى ثالثة أشهر

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حكم نفقة أب

م.2-ص9الساعةمن  وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى نفقة أب من قبل األب

 الوثائق المطلوبة:

 الئحة دعوى نفقة أب، صورة هوية المدعي 

 خطوات الحصول على الخدمة

 الخطوة / االجراء 
مدة 

 االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصول  

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
اسابيع 3من
أشهر 3الى  

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

الذكي )أندرويد وابل(رابط تطبيق الهاتف   
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  دعوى نفقة أم 5.19
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 دعوى نفقة أم اسم الخدمة 

 HSCG.LA. S.17 رمز الخدمة 

 إجراء تتقدم به األم لطلب نفقة من أوالدها البالغين وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي للفرد أو وكيله.  قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أسابيع إلى ثالثة أشهر

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حكم نفقة أم

م.2-ص9الساعةمن  وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى نفقة أم من قبل األم

 الوثائق المطلوبة:

 الئحة دعوى نفقة أم، صورة هوية المدعية 

 خطوات الحصول على الخدمة

االجراء مدة  الخطوة / االجراء   

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصول  

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
اسابيع 3من
أشهر 3الى  

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

الذكي )أندرويد وابل(رابط تطبيق الهاتف   
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  دعوى نفقة أوالد 5.20
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 نفقة اوالد اسم الخدمة 

 HSCG.LA. S.18 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
هم في سن  بنتها الذيننفقة ألوالدها أو أوالد  ألم لطلبإجراء تتقدم به الزوجة او الجدة 

 حضانة النساء 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي للفرد أو وكليه قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أسابيع إلى ثالثة أشهر

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم نفقة اوالد 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 



2021دليل خدمات المجلس األعلى للقضاء الشرعي    

79 

 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى نفقة أوالد من قبل المدعية

 الوثائق المطلوبة:

الئحة دعوى نفقة أوالد، صورة هوية المدعية، صورة عقد زواج المتداعيين، صورة ملحق هوية للصغار المطلوب 
 النفقة لهم 

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصولاحالة الدعوى إلى موظف الدعاوى  دقائق  15   

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
اسابيع 3من
أشهر 3الى  

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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  دعوى نفقة زوجة 5.21
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 نفقة زوجة اسم الخدمة 

 HSCG.LA. S.19 رمز الخدمة 

 إجراء تتقدم به الزوجة لطلب نفقة من زوجها وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

الخدمةقنوات تقديم   الحضور الشخصي للفرد أو وكيله 

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أسابيع إلى ثالثة أشهر

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم نفقة زوجة

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد , مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

بجوار شركة مأربخانيونس البحر  محكمة خان يونس    مدير ديوان المحكمة   2051087 

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى نفقة زوجة من قبل المدعية

 الوثائق المطلوبة:

 الئحة دعوى نفقة زوجة، صورة هوية المدعية، صورة عقد زواج المتداعيين

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

قبل المواطن إلى قاضي المحكمة تقديم الطلب من  دقائق  3   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصول  

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

اليوم المحدد نظر الدعوى في  دقيقة 60   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
اسابيع 3من
أشهر 3الى  

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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  نفقة عدة 5.22
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 نفقة عدة  اسم الخدمة 

 HSCG.LA. S.20 رمز الخدمة 

 إجراء تتقدم به المطلقة لطلب نفقة العدة خالل عدتها الشرعية من مطلقها.  وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي للفرد أو وكيله قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أسابيع إلى ثالثة أشهر

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم نفقة عدة

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

الخدمةمستوى نضج   ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ 

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى نفقة عدة من قبل المدعية

 الوثائق المطلوبة:

 الئحة دعوى نفقة عدة، صورة هوية المدعية، صورة شهادة الطالق.

الخدمةخطوات الحصول على   

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصول  

خصوم وتحديد جلسة إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
اسابيع 3من
أشهر 3الى  

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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اإللكتروني رابط الخدمة   

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 نفقة ولد بالغ   5.23
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 نفقة ولد بالغ  اسم الخدمة 

 HSCG.LA. S.21 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
سنة هجرية وال يستطيع االنفاق على نفسه لطلب نفقة  15الذي بلغ إجراء يتقدم به الولد البالغ 

 من والده.

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي للفرد أو وكيله قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

ثالثة أشهرمن ثالثة أسابيع إلى   

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم نفقة ولد بالغ 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 



2021دليل خدمات المجلس األعلى للقضاء الشرعي    

88 

 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى نفقة أوالد من قبل المدعية

 الوثائق المطلوبة:

الئحة دعوى نفقة أوالد، صورة هوية المدعية، صورة عقد زواج المتداعيين، صورة ملحق هوية للصغار المطلوب النفقة 
 لهم 

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصولاحالة الدعوى إلى موظف الدعاوى  دقائق  15   

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم  
 وتحديد جلسة لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
ثالثة أسابيع إلى من 

 ثالثة أشهر 

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 
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  دعوى تخفيض نفقة زوجة5.24
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

للقضاء الشرعي المجلس األعلى   

 تخفيض نفقة زوجة اسم الخدمة 

 HSGC.LA. S.22 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء يتقدم به الزوج لطلب تخفيض نفقة زوجته إلعساره أو لتردي وضعه المادي أو تدني 

 دخله 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

تقديم الخدمةقنوات   الحضور الشخصي للفرد أو وكليه 

معدل الوقت 
المستغرق إلنجاز 

 الخدمة
 من ثالثة أسابيع إلى ثالثة أشهر

طريقة االشعار 
 بإنجاز الخدمة

 استالم حكم تخفيض نفقة زوجة 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

مستوى نضج 
 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

المحكمة مدير ديوان  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا  

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 
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مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

ديوان المحكمة مدير  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس    

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

الخدمةمتطلبات وشروط الحصول على    

 تقديم الئحة دعوى تخفيض نفقة زوجة  

 الوثائق المطلوبة:

الئحة دعوى تخفيض نفقة زوجة، صورة هوية المدعي، صورة عقد زواج المتداعيين، حكم نفقة الزوجة المراد  
 تخفيضه.

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

قاضي المحكمة تقديم الطلب من قبل المواطن إلى  دقائق  10   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس ودفع الرسوم المستحقة حسب األصول   

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

اليوم المحدد نظر الدعوى في   
اسابيع 3من
أشهر 3الى  

دقائق  10 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول  

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 دعوى تخفيض نفقة أوالد 5.25 
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 تخفيض نفقة اوالد اسم الخدمة 

 HSGC.LA. S.23 رمز الخدمة 

 إجراء يتقدم به الزوج لطلب تخفيض نفقة ألوالده الذين هم في سن حضانة النساء وصف الخدمة 

الخدمةنوع   موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ 

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي للفرد أو وكيله.  قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت 
المستغرق 

 إلنجاز الخدمة
 من ثالثة أسابيع إلى ثالثة أشهر

طريقة االشعار 
 بإنجاز الخدمة

 استالم حكم تخفيض نفقة اوالد

تقديم الخدمةوقت  م3-ص9من الساعة   

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

والتعليم الشيخ زايد بجوار التربية  محكمة شمال غزة    مدير ديوان المحكمة  2476181 

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

محكمة الشيخ  
 رضوان

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا،محكمة استئناف   مدير ديوان المحكمة  2848480 
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 غزة 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

ديوان المحكمة مدير  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح    

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى تخفيض نفقة أوالد  

 الوثائق المطلوبة:

الئحة دعوى تخفيض نفقة أوالد، صورة هوية المدعي، صورة عقد زواج المتداعيين، صورة ملحق هوية لألطفال  
 المطلوب تخفيض نفقتهم. 

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  10 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس ودفع الرسوم المستحقة حسب األصول احالة الدعوى إلى موظف  دقائق  15   

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

األحكام حسب األصولإصدار حكم وتسجيله في سجل   
اسابيع 3من
أشهر 3الى  

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  
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 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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    قطع نفقة أوالد 5.26
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 قطع نفقة اوالد اسم الخدمة 

 HSCG.LA. S.24 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء يتقدم به الزوج لطلب قطع النفقة المفروضة عليه ألوالده الذين هم في سن حضانة 

 النساء

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أسابيع إلى ثالثة أشهر

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حكم قطع نفقة اوالد

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

الخدمةمستوى نضج   ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ 

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى قطع نفقة أوالد

 الوثائق المطلوبة:

 الئحة دعوى قطع نفقة أوالد، صورة هوية المدعي، حكم نفقة االوالد المرد قطع النفقة عليهم 

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصول  

المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
اسابيع 3من
أشهر 3الى  

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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   قطع نفقة زوجة 5.27
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 قطع نفقة زوجة اسم الخدمة 

 HSCG.LA.S.25 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
الزوج لطلب قطع النفقة المفروضة عليه لزوجته حال عادت لبيت الزوجية او إجراء يتقدم به 

 حصل الطالق بينهما. 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

ثالثة أسابيع إلى ثالثة أشهرمن   

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حكم قطع نفقة زوجة

م.2-ص9من الساعة  وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

جهة تقديم  
 الخدمة

 المحاكم الشرعية

الخدمةمركز تقديم   

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 
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مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

شارع المدارس عبسان الكبيرة   مدير ديوان المحكمة   2071244 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

المدعي تقديم الئحة دعوى قطع نفقة زوجة من قبل   

 الوثائق المطلوبة:

 الئحة دعوى قطع نفقة زوجة، صورة هوية المدعي، شهادة الطالق، حكم نفقة الزوجة المراد قطعه

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل الزوج أو المطلق أو وكيله  إلى قاضي المحكمة   

الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصولاحالة  دقائق  15   

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

سجل األحكام حسب األصولإصدار حكم وتسجيله في   
اسابيع 3من
أشهر 3الى  

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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  قطع نفقة عدة 5.28
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 قطع نفقة عدة  اسم الخدمة 

 HSCG.LA. S.26 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء يتقدم به المطلق لطلب قطع نفقة العدة المفروضة عليه لمطلقته بعد انتهاء عدتها  

 الشرعية من مطلقها.

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أسابيع إلى ثالثة أشهر

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حكم قطع نفقة عدة 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

نضج الخدمةمستوى   ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ 

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة  جباليا  

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر , االيطالي , فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا , شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا , شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد , مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى قطع نفقة عدة من قبل المدعي

 الوثائق المطلوبة:

العدة المراد قطعه.الئحة دعوى قطع نفقة عدة، صورة هوية المدعي، صورة شهادة الطالق، حكم نفقة   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصول  

القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى 
 لنظر الدعوى. 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
اسابيع 3من
أشهر 3الى  

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 دعوى مشاهدة  5.29 
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 دعوى مشاهدة  اسم الخدمة 

 HSCG.LA. S.27 رمز الخدمة 

الزوجين لمشاهدة اوالده الذين في حضانة الطرف االخر  أحدإجراء يتقدم به  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
الخدمةإلنجاز   

 من شهرين إلى ثالثة أشهر 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حكم مشاهدة

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

الخدمةمركز تقديم   

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

شارع المدارس عبسان الكبيرة   مدير ديوان المحكمة   2071244 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى مشاهدة 

المطلوبة:الوثائق   

 الئحة دعوى مشاهدة، صورة هوية المدعيـ/ــة، صورة عقد الزواج

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

األصولاحالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب  دقائق  15   

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
اسابيع 3من
أشهر 3الى  

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 دعوى مهر مؤجل  5.30 
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

الخدمة اسم   دعوى مهر مؤجل  

 HSCG.LA. S.28 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء تتقدم به المطلقة لطلب مهرها المؤجل الموثق لها في عقد زواجها من مطلقها بعد  

 طالقها وانتهاء عدتها الشرعية منه 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت 
المستغرق إلنجاز 

 الخدمة
 من شهرين إلى ثالثة أشهر 

طريقة االشعار 
 بإنجاز الخدمة

 استالم حكم مهر مؤجل

م.2-ص9من الساعة  وقت تقديم الخدمة  

مستوى نضج 
 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة  جباليا  

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر , االيطالي , فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا , شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا , شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 
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 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد , مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

بجوار شركة مأربخانيونس البحر  محكمة خان يونس    مدير ديوان المحكمة   2051087 

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى مهر مؤجل 

 الوثائق المطلوبة:

 الئحة دعوى مهر مؤجل، صورة هوية المدعية، صورة عقد الزواج، صورة شهادة الطالق 

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

المواطن إلى قاضي المحكمة تقديم الطلب من قبل  دقائق  3   

دقائق  15 احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها حسب األصول  

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن خصوم وتحديد جلسة 
 لنظر الدعوى 

دقائق  10  

اليوم المحدد نظر الدعوى في  دقيقة 60   

 إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول
من شهرين  
إلى ثالثة  

 أشهر

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 نفي نسب  دعوى  5.31 
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 دعوى نفي نسب اسم الخدمة 

 HSCG.LA. S.29 رمز الخدمة 

اوالده من زوجته أحدإجراء يتقدم به الزوج أو وكيله لنفي نسب  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكليهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أشهر إلى تسعة أشهر، وقد تتجاوز ذلك 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

نفي نسب حكم استالم  

م2-ص9الساعةمن  وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

جهة تقديم  
 الخدمة

 المحاكم الشرعية

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

ديوان المحكمة مدير  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة غزة   مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة  مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي بغداد،شارع  محكمة الشجاعية  مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو  20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270 

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس

محكمة شرق خان 
 يونس

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم الئحة دعوى نفي نسب

 الوثائق المطلوبة:

 الئحة دعوى نفي نسب، صورة هوية المدعي، صورة عقد الزواج

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

المحكمة تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي  دقائق  3   

احالة الدعوى إلى موظف الدعاوى القضائية إلعطائها رقم أساس وترسيمها  
 حسب األصول

دقائق  15  

إعادة الدعوى إلى قسم الدعاوى القضائية لفتح ملف وتبليغ المدعى عليه بإعالن 
 خصوم وتحديد جلسة لنظر الدعوى 

دقائق  10  

دقيقة 60 نظر الدعوى في اليوم المحدد   

 من ثالثة أشهر إلى تسعة أشهر  إصدار حكم وتسجيله في سجل األحكام حسب األصول

دقائق  10 استالم الحكم.  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة: 

شيكل 41  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 حبس  تنفيذ أمر   5.32
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 أمر حبس اسم الخدمة 

 HSGC.EX.S.01 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء تتقدم به الزوجة لطلب حبس زوجها أو مطلقها حال امتناعه عن دفع المبالغ المستحقة 

 عليه

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي، األفراد، الشركات قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من أسبوعين إلى أربعة أسابيع

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 يتم ارسال امر الحبس للشرطة القضائية والتعامل مع المنفذ ضده.

الخدمةوقت تقديم  م.2-ص9من الساعة    

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو محكمة  جباليا  

محكمة الشيخ  
 رضوان

 مدير ديوان المحكمة  2874455 شارع النصر , االيطالي , فيال حماد 

 مدير ديوان المحكمة  2863609 السرايا , شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2848480 السرايا , شرق سرايا الحكومة محكمة استئناف 
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 غزة 

 مدير ديوان المحكمة  2815441 شارع بغداد , مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب أمر حبس من قبل المدعية

 الوثائق المطلوبة:

 طلب أمر حبس، صورة هوية المدعية

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

المواطن إلى مأمور التنفيذ إلى قاضي المحكمة تقديم الطلب من قبل  دقائق  10   

دقائق  10 احالة الدعوى إلى قاضي المحكمة للتوقيع عليها   

دقائق  10 ترسيم الطلب من المالية ودفع الرسوم المستحقة   

دقيقة 15 ارجاع الطلب إلى مأمور التنفيذ لفتح ملف حسب األصول  

واصدار أمر حبسعمل إخطار تنفيذ للمنفذ ضده   أسبوع واحد 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 7  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 تنفيذ باقي مهر معجل    5.33
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 ديوان القضاء الشرعي

الخدمة اسم   تنفيذ باقي مهر معجل 

 HSGC.EX. S.02 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء تتقدم به الزوجة لطلب تنفيذ حكم باقي مهرها المعجل المحكوم لها على مطلقها  لدى 

 المحكمة الشرعية.

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

تقديم الخدمةقنوات   األفراد، الشركات 

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من أسبوعين إلى أربعة أسابيع

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 تنفيذ باقي مهر معجل

م.2-ص9من الساعة  وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

الشيخ رضوان محكمة   فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع    مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

مهر معجل من قبل المدعيةتقديم طلب تنفيذ باقي   

 الوثائق المطلوبة:

صورة هوية المدعية، حكم المهر المؤجل األصلي أو صورة مصدقة عنه معجل،طلب تنفيذ باقي مهر   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  5 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى مأمور التنفيذ إلى قاضي المحكمة  -  

دقائق  5 احالة الدعوى إلى قاضي المحكمة للتوقيع عليها  -  

دقائق  10 ترسيم الطلب من المالية -  

دقيقة 15 ارجاع الطلب إلى مأمور التنفيذ لفتح ملف حسب األصول -  

 أسبوع واحد نموذج طلب الخدمة والمرفقات -

 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 100  

 معلومات أخرى 

 

 

اإللكتروني رابط الخدمة   

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 تنفيذ تابع مهر معجل   5.34
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 تنفيذ تابع مهر معجل اسم الخدمة 

 HSGC.EX. S.03 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء تتقدم به الزوجة لطلب تنفيذ حكم تابع مهرها المعجل )عفش البيت( المحكوم لها على 

 زوجها او مطلقها  لدى المحكمة الشرعية.

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي األفراد، الشركات قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت 
المستغرق 

 إلنجاز الخدمة
 من أسبوعين إلى أربعة أسابيع

طريقة االشعار 
 بإنجاز الخدمة

 استالم تنفيذ باقي مهر معجل

م.2-ص9من الساعة  وقت تقديم الخدمة  

مستوى نضج 
 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

تقديم الخدمةجهة   المحاكم الشرعية 

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو محكمة  جباليا  

محكمة الشيخ  
 رضوان

االيطالي , فيال حماد  شارع النصر ,  مدير ديوان المحكمة  2874455 

 مدير ديوان المحكمة  2863609 السرايا , شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  
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 مدير ديوان المحكمة  2848480 السرايا , شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة  

مقابل مخبز اليازجي   شارع بغداد , محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب تنفيذ تابع مهر معجل من قبل المدعية

 الوثائق المطلوبة:

 طلب تنفيذ تابع مهر معجل ، صورة هوية المدعية، حكم المهر المؤجل األصلي أو صورة مصدقة عنه

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

التنفيذ إلى قاضي المحكمة تقديم الطلب من قبل المواطن إلى مأمور  دقائق  10   

دقائق  10 احالة الدعوى إلى قاضي المحكمة للتوقيع عليها   

دقائق  10 ترسيم الطلب من المالية ودفع الرسوم المستحقة    

دقيقة 15 ارجاع الطلب إلى مأمور التنفيذ لفتح ملف حسب األصول  

 أسبوع واحد عمل إخطار تنفيذ للمنفذ ضده 

الخدمة والمرفقاتنموذج طلب   
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 100  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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    تنفيذ حكم استضافة  5.35
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 تنفيذ حكم استضافة اسم الخدمة 

 HSGC.EX. S.04 رمز الخدمة 

المحكمة الشرعية. ــا لدىتنفيذ حكم االستضافة المحكوم لهـ/ ــة لطلبيــ/تتقدم به الزوجـ/إجراء  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكليه الحضور الشخصي قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت 
المستغرق 

 إلنجاز الخدمة
أسبوعين إلى أربعة أسابيعمن   

طريقة االشعار 
 بإنجاز الخدمة

 استالم تنفيذ حكم استضافة 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

مستوى نضج 
 تكاملية ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☒ الخدمة

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

محكمة الشيخ  
 رضوان

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة    مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى المحكمة مدير ديوان  2553270      

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب تنفيذ حكم استضافة من قبل المدعيــ/ــة

 الوثائق المطلوبة:

استضافة، صورة هوية المدعيةـ/ــة ، حكم االستضافة األصلي أو صورة مصدقة عنهطلب تنفيذ حكم   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  5 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى مأمور التنفيذ إلى قاضي المحكمة   

دقائق  5 احالة الدعوى إلى قاضي المحكمة للتوقيع عليها   

دقائق  10 ترسيم الطلب من المالية ودفع الرسوم المستحقة   

دقيقة 15 ارجاع الطلب إلى مأمور التنفيذ لفتح ملف حسب األصول  

ضده. عمل إخطار تنفيذ للمنفذ   أسبوع واحد 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 50  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 تنفيذ دعوى دين على تركة  5.36
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 تنفيذ دعوى دين على تركة اسم الخدمة 

 HSGC.EX. S.05 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء تتقدم به زوجة المتوفى لطلب تنفيذ حكم دسن على تركة المحكوم لها على زوجها 

 المتوفى  لدى المحكمة الشرعية.

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

من شهر الى ثالثة أشهر في حال عدم وجود قاصرين  في الورثة، ومن ثالثة الى خمسة  
 أشهر في حال وجود قاصرين. 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم تنفيذ حكم دين على تركة 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

ديوان المحكمة مدير  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس    

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

الخدمةمتطلبات وشروط الحصول على    

 تقديم طلب تنفيذ حكم دين على تركة من قبل المدعية

 الوثائق المطلوبة:

دين على تركة األصلي أو صورة مصدقة عنه   طلب تنفيذ دين على تركة، صورة هوية المدعية، حكم  

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

مأمور التنفيذ إلى قاضي المحكمة تقديم الطلب من قبل المواطن إلى  دقائق  10   

دقائق  10 احالة الدعوى إلى قاضي المحكمة للتوقيع عليها   

دقائق  10 ترسيم الطلب من المالية ودفع الرسوم المستحقة    

دقيقة 15 ارجاع الطلب إلى مأمور التنفيذ لفتح ملف حسب األصول  

 أسبوع واحد عمل إخطار تنفيذ للمنفذ ضده 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 100  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 تنفيذ حكم ضم أوالد 5.37
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 تنفيذ حكم ضم  اسم الخدمة 

الخدمة رمز   HSGC.EX. S.06 

 إجراء يــ/تتقدم به الزوجـ/ــة  لطلب تنفيذ حكم الضم المحكوم لهـ/ــا  لدى المحكمة الشرعية. وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أوو كليه الحضور الشخصي قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من أسبوعين إلى أربعة أسابيع

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم تنفيذ حكم ضم اوالد

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية   
     ☐   
    

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

محكمة الشيخ  
 رضوان

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة    مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب تنفيذ حكم ضم من قبل المدعيــ/ــة

 الوثائق المطلوبة:

حكم الضم األصلي أو صورة مصدقة عنه  ــة،طلب تنفيذ حكم ضم، صورة هوية المدعيةـ/  

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

المحكمة تقديم الطلب من قبل المواطن إلى مأمور التنفيذ إلى قاضي  دقائق  10   

دقائق  10 احالة الدعوى إلى قاضي المحكمة للتوقيع عليها   

دقائق  10 ترسيم الطلب من المالية ودفع الرسوم المستحقة    

دقيقة 15 ارجاع الطلب إلى مأمور التنفيذ لفتح ملف حسب األصول  

 أسبوع واحد عمل إخطار تنفيذ للمنفذ ضده 

والمرفقاتنموذج طلب الخدمة   
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 50  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(



2021دليل خدمات المجلس األعلى للقضاء الشرعي    

128 

 

    تنفيذ حكم مشاهدة 5.38
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 تنفيذ حكم مشاهدة  اسم الخدمة 

 HSGC.EX. S.07 رمز الخدمة 

المحكمة الشرعية. ــا لدىتنفيذ حكم المشاهدة المحكوم لهـ/ ــة لطلبإجراء يــ/تتقدم به الزوجـ/ وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكليهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

المستغرق معدل الوقت 
 إلنجاز الخدمة

 من أسبوعين إلى أربعة أسابيع

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم تنفيذ حكم مشاهدة 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

الشجاعيةمحكمة   مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع    مدير ديوان المحكمة  2815441 
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الوسطىمحكمة   خلف ديفكاتو 20شارع   مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

المحكمة مدير ديوان  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس   

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب تنفيذ حكم مشاهدة من قبل المدعيــ/ــة 

 الوثائق المطلوبة:

حكم المشاهدة األصلي أو صورة مصدقة عنه  ــة،تنفيذ حكم مشاهدة، صورة هوية المدعيةـ/طلب   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  10 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى مأمور التنفيذ إلى قاضي المحكمة   

دقائق  10 احالة الدعوى إلى قاضي المحكمة للتوقيع عليها   

دقائق  10 ترسيم الطلب من المالية ودفع الرسوم المستحقة    

دقيقة 15 ارجاع الطلب إلى مأمور التنفيذ لفتح ملف حسب األصول  

 أسبوع واحد عمل إخطار تنفيذ للمنفذ ضده 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 50  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 تنفيذ مهر مؤجل  5.39
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 تنفيذ مهر مؤجل  اسم الخدمة 

 HSGC.EX. S.08 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
المحكمة   مطلقها لدىإجراء تتقدم به الزوجة لطلب تنفيذ حكم مهرها المؤجل المحكوم لها على 

 الشرعية.

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكليهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت 
المستغرق 

الخدمةإلنجاز   
 من أسبوعين إلى أربعة أسابيع

طريقة االشعار 
 بإنجاز الخدمة

 استالم تنفيذ مهر مؤجل

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة   

مستوى نضج 
    اجرائية تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ الخدمة

☐ 
      ☐   

تكاملية      

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

تقديم الخدمةمركز   

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

محكمة الشيخ  
 رضوان

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  المحكمة مدير ديوان  2874455   

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

محكمة استئناف 
 غزة 

شرق سرايا الحكومة  السرايا،  مدير ديوان المحكمة  2848480 
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مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 

ديفكاتوخلف  20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب تنفيذ مهر مؤجل من قبل المدعية

 الوثائق المطلوبة:

صورة هوية المدعية، حكم المهر المؤجل األصلي أو صورة مصدقة عنه طلب تنفيذ مهر مؤجل،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  5 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى مأمور التنفيذ إلى قاضي المحكمة   

دقائق  5 احالة الدعوى إلى قاضي المحكمة للتوقيع عليها   

دقائق  10 ترسيم الطلب من المالية ودفع الرسوم المستحقة   

دقيقة 15 ارجاع الطلب إلى مأمور التنفيذ لفتح ملف حسب األصول  

 أسبوع واحد عمل إخطار تنفيذ للمنفذ ضده 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 100  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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  تنفيذ نفقة أب 5.40
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 تنفيذ نفقة أب اسم الخدمة 

 HSGC.EX. S.09 رمز الخدمة 

المحكمة الشرعية.  أوالده لدىإجراء يتقدم به األب لطلب تنفيذ حكم نفقة األب المحكوم له على  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت 
المستغرق 

 إلنجاز الخدمة
أسبوعين إلى أربعة أسابيعمن   

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم تنفيذ نفقة أب

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

    اجرائية  تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة
☒ 

      ☐  
 

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

محكمة الشيخ  
 رضوان

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة    مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة  
استئناف خان  

 يونس 
 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب تنفيذ نفقة أب من قبل المدعي

 الوثائق المطلوبة:

صورة هوية المدعي، حكم نفقة األب األصلي أو صورة مصدقة عنه طلب تنفيذ نفقة أب،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  10 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى مأمور التنفيذ إلى قاضي المحكمة   

دقائق  10 احالة الدعوى إلى قاضي المحكمة للتوقيع عليها   

دقائق  10 ترسيم الطلب من المالية ودفع الرسوم المستحقة    

دقيقة 15 ارجاع الطلب إلى مأمور التنفيذ لفتح ملف حسب األصول  

 أسبوع واحد عمل إخطار تنفيذ للمنفذ ضده 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 60  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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   تنفيذ نفقة أم 5.41
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 تنفيذ نفقة أم اسم الخدمة 

 HSGC.EX. S.10 رمز الخدمة 

 إجراء تتقدم به األم لطلب تنفيذ حكم نفقة األم المحكوم لها على أوالدها  لدى المحكمة الشرعية. وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكليهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
الخدمةإلنجاز   

 من أسبوعين إلى أربعة أسابيع

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم تنفيذ نفقة أم

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

    اجرائية  تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☒ مستوى نضج الخدمة
☐ 

      ☐  
 

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

تقديم الخدمةمركز   

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان  المحكمة مدير ديوان  2874455   

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 

ديفكاتوخلف  20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    
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 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة  
استئناف خان  

 يونس 
 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب تنفيذ نفقة أم من قبل المدعية

 الوثائق المطلوبة:

صورة هوية المدعية، حكم نفقة األم األصلي أو صورة مصدقة عنه طلب تنفيذ نفقة أم،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  10 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى مأمور التنفيذ إلى قاضي المحكمة   

دقائق  10 احالة الدعوى إلى قاضي المحكمة للتوقيع عليها   

دقائق  10 ترسيم الطلب من المالية ودفع الرسوم المستحقة    

دقيقة 15 ارجاع الطلب إلى مأمور التنفيذ لفتح ملف حسب األصول  

 أسبوع واحد عمل إخطار تنفيذ للمنفذ ضده 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 60  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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   تنفيذ نفقة أوالد 5.42 
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 تنفيذ نفقة اوالد اسم الخدمة 

 HSGC.EX. S.11 رمز الخدمة 

الخدمة وصف   
إجراء تتقدم به الزوجة لطلب تنفيذ حكم نفقة االوالد المحكوم لها على زوجها  لدى المحكمة 

 الشرعية.

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكليهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من أسبوعين إلى أربعة أسابيع

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم تنفيذ نفقة اوالد

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

الشرعيةالمحاكم  جهة تقديم الخدمة  

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق 
 خان يونس  

شارع المدارس عبسان الكبيرة   مدير ديوان المحكمة   2071244 

محكمة  
استئناف خان  

 يونس 
 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

المدعيةتقديم طلب تنفيذ نفقة اوالد من قبل   

 الوثائق المطلوبة:

 طلب تنفيذ نفقة اوالد، صورة هوية المدعية، حكم نفقة االوالد األصلي أو صورة مصدقة عنه 

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  10 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى مأمور التنفيذ إلى قاضي المحكمة   

دقائق  10 احالة الدعوى إلى قاضي المحكمة للتوقيع عليها   

دقائق  10 ترسيم الطلب من المالية ودفع الرسوم المستحقة    

دقيقة 15 ارجاع الطلب إلى مأمور التنفيذ لفتح ملف حسب األصول  

 أسبوع واحد عمل إخطار تنفيذ للمنفذ ضده 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 60  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 تنفيذ نفقة زوجة  5.43
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 تنفيذ نفقة زوجة اسم الخدمة 

الخدمة رمز   HSGC.EX. S.12 

 وصف الخدمة 
إجراء تتقدم به الزوجة لطلب تنفيذ حكم نفقة الزوجة المحكوم لها على زوجها  لدى المحكمة  

 الشرعية.

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

وكيله. للفرد أو الحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من أسبوعين إلى أربعة أسابيع

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم تنفيذ نفقة زوجة 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

تقديم الخدمةجهة   المحاكم الشرعية 

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية  المحكمة مدير ديوان  2815441   
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب تنفيذ نفقة زوجة من قبل المدعية

المطلوبة:الوثائق   

 طلب تنفيذ نفقة زوجة، صورة هوية المدعية، حكم نفقة الزوجة األصلي أو صورة مصدقة عنه 

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  5 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى مأمور التنفيذ إلى قاضي المحكمة   

دقائق  5 احالة الدعوى إلى قاضي المحكمة للتوقيع عليها   

دقائق  10 ترسيم الطلب من المالية ودفع الرسوم المستحقة    

دقيقة 15 ارجاع الطلب إلى مأمور التنفيذ لفتح ملف حسب األصول  

 أسبوع واحد عمل إخطار تنفيذ للمنفذ ضده 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 60  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 تنفيذ نفقة عدة 5.44
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس االعلى للقضاء الشرعي 

 تنفيذ نفقة عدة  اسم الخدمة 

 HSGC.EX. S.13 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء تتقدم به الزوجة لطلب تنفيذ حكم نفقة العدة المحكوم لها على مطلقها لدى المحكمة 

 الشرعية.

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☒ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت 
المستغرق 

الخدمةإلنجاز   
 من أسبوعين إلى أربعة أسابيع

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم تنفيذ نفقة عدة 

.م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

تقديم الخدمةمركز   

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو محكمة  جباليا  

محكمة الشيخ  
 رضوان

المحكمة مدير ديوان  2874455 شارع النصر , االيطالي , فيال حماد   
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 مدير ديوان المحكمة  2863609 السرايا , شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

محكمة استئناف 
 غزة 

 مدير ديوان المحكمة  2848480 السرايا , شرق سرايا الحكومة 

 مدير ديوان المحكمة  2815441 شارع بغداد , مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 

ديفكاتوخلف  20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب تنفيذ نفقة عدة من قبل المدعية

 الوثائق المطلوبة:

صورة هوية المدعية، حكم نفقة العدة األصلي أو صورة مصدقة عنه طلب تنفيذ نفقة عدة،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  10 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى مأمور التنفيذ إلى قاضي المحكمة   

دقائق  10 احالة الدعوى إلى قاضي المحكمة للتوقيع عليها   

دقائق  10 ترسيم الطلب من المالية ودفع الرسوم المستحقة    

دقيقة 15 ارجاع الطلب إلى مأمور التنفيذ لفتح ملف حسب األصول  

 أسبوع واحد عمل إخطار تنفيذ للمنفذ ضده 

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 60  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )أندرويد وابل(
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 حجة إبراء  5.45
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة إبراء  اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.01 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء تتقدم به الزوجة إلى المحكمة الشرعية إلبراء زوجها من الحقوق الموجودة في عقد 

او حقوق إرثيه.    الزواج من مهر مؤجل أو مهر معجل أو من تابع المهر المعجل  

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

تقديم الخدمةقنوات  للفرد الحضور الشخصي    

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة حتى ستين دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة إبراء 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

مستوى نضج 
 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

الشيخ  محكمة  
 رضوان

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا،محكمة استئناف   مدير ديوان المحكمة  2848480 
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 غزة 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل الزوجة إلبراء زوجها من المهر الموجود في عقد الزواج

  2الوثائق المطلوبة: صورة هوية الزوجين، عقد الزواج، وجود الولي في حال كانت الزوجة أقل من ثمانية عشر عامًا، 
 شهود

 
 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملةتقديم الطلب من  دقائق  10   

دقائق  10 إحالة المعاملة إلى القاضي لالستماع إلى شهادة الشهود   

دقائق  10 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  10 دفع الرسوم المستحقة  

واستالم الحجة. ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة دقيقة 2   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

شيقل  20رسوم الخدمة:   

 

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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 حجة إذن زواج لبنت  5.46
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

الخدمة اسم   حجة اذن زواج لبنت 

 HSGC.Pr. S.02 رمز الخدمة 

شهور 16.6شهور وحتى  14.7إجراء تقوم به الخاطبة إن كان عمرها ما بين  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد الحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة وحتى ثالثون دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة اذن زواج لبنت 

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

شهور 16.6شهور وحتى  14.7تقديم طلب من قبل الفتاة التي تريد الزواج وكان عمرها ما بين    

 الوثائق المطلوبة: 

طلب تسجيل حجة إذن زواج لبنت، صور هوية كل من الخاطب والمخطوبة والولي الشرعي وفي حال عدم وجود هوية 
لداخليةللمخطوبة تحضر شهادة ميالد مرفقة بصورة شخصية مصدقة من ا  

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  5 إحالة المعاملة إلى قاضي المحكمة لالستماع لموافقة الولي الشرعي  

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيقل  20  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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   لشاب حجة إذن زواج 5.47
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة اذن زواج لشاب اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.03 رمز الخدمة 

شهور 17.6شهور وحتى  .0615إجراء يقوم به الخاطب إذا كان عمره ما بين  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

د الحضور الشخصي للفر  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة وحتى ثالثون دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة اذن زواج لشاب 

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

ديوان المحكمة مدير  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس    

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

الخدمةمتطلبات وشروط الحصول على    

شهور 17.6شهور وحتى  15.11تقديم طلب من قبل الشاب الذي يريد الزواج وكان عمره ما بين    

 الوثائق المطلوبة: 

 طلب تسجيل حجة إذن زواج لشاب، صور هوية كل من الخاطب والمخطوبة .

 خطوات الحصول على الخدمة

 الخطوة / االجراء 
مدة 

 االجراء 

المواطن إلى قاضي المحكمة تقديم الطلب من قبل  دقائق  3   

دقائق  5 إحالة المعاملة إلى قاضي المحكمة   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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   حجة إعالة 5.48
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة اعالة اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.04 رمز الخدمة 

اول لمن يعيل من افراد عائلته. حجة يتقدم بها المعيل أو المعيلة ألوالده/ــا وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

أو المعيلة الشخصي، المعيلالحضور  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت 
المستغرق 

 إلنجاز الخدمة
 من خمسة عشر دقيقة إلى ستون دقيقة

بإنجاز  طريقة االشعار 
 الخدمة

 استالم حجة اعالة

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى المحكمة مدير ديوان  2553270      

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل المعيل أو المعيلة

 الوثائق المطلوبة: 

شهود  2المعيلة، صور هوايا المعالين، مضبطة مختار، صورة هوية المعيل أو   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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 حجة إقرار بالزوجية والنسب 5.49
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة إقرار بالزوجية والنسب  اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.05 رمز الخدمة 

  اجراء يقوم به المقرر لتسجيل حجة إقرار بالزوجية والنسب. وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

المستفيدة الجهة   المواطن 

 الحضور الشخصي للفرد أو بالوكالة قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أيام وحتى سبعة أيام

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة إقرار بالزوجية والنسب

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

ديوان المحكمة مدير  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس    

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

الخدمةمتطلبات وشروط الحصول على    

 تقديم طلب من قبل الزوج في حال وفاة الزوجة، أو الزوجة في حال وفاة الزوج، أو من قبل األبناء في حال وفاة الزوجين  

الوثائق المطلوبة: صورة هوية مقدم اإلقرار، شهادات ميالد الزوجين إن وجدت، شهادة وفاة الزوجين إن وجدت، عقد 
شهود، تقديم طلب من المستدعي  2مضبطة مختار من مقدم الطلب، حصر إرث للمتوفين،  وجد،الزواج إن   

 
 خطوات الحصول على الخدمة

االجراء مدة  الخطوة / االجراء   

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

رفعها إلى محكمة االستئناف للموافقة على تسجيل المعاملة القاضي ليتم إحالة المعاملة إلى   
أيام إلى   3من 

 سبعة أيام

واالستماع إلى شهادة الشهود إحالة المعاملة إلى القاضي بعد موافقة محكمة االستئناف  دقائق  3   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

شيقل  20رسوم الخدمة:   

 

 معلومات أخرى 

 

اإللكتروني رابط الخدمة   
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 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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   حجة إقرار بالزوجية والنسب للغير 5.50
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة إقرار بالزوجية والنسب للغير اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.06 رمز الخدمة 

الخدمة وصف   
إجراء يقوم به أبناء المتوفى أو الزوجان لتسجيل حجة اقرار الزوجية والنسب بين والد األبناء 

 ووالدته وعلى تولد األبناء 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للمقررالحضور الشخصي أو بالوكالة  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أيام وحتى سبعة أيام

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة إقرار بالزوجية والنسب للغير 

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

الشيخ رضوان محكمة   فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع    مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 



2021دليل خدمات المجلس األعلى للقضاء الشرعي    

158 

 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل المقرر

هوية المقرين،   وجدت،الوثائق المطلوبة: طلب تسجيل حجة إقرار بالزوجية والنسب للغير، شهادة ميالد الزوجين ان 
مخاتير، حصر ارث للمتوفيين ان  3شهادة وفاة الزوجين ان وجدت، عقد الزواج إن وجد، شهادة مختار موقعة من 

 وجد. 
 

الخدمةخطوات الحصول على   

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

رفعها إلى محكمة االستئناف للموافقة على تسجيل المعاملة القاضي ليتم إحالة المعاملة إلى   
أيام   3من   

سبعة أيامل  

موافقة محكمة االستئناف واالستماع إلى شهادة الشهود إحالة المعاملة إلى القاضي بعد  دقائق  3   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

أخرى معلومات   
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2021دليل خدمات المجلس األعلى للقضاء الشرعي    

160 

 

  حجة إقرار بالزوجية  5.51
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة إقرار بالزوجية اسم الخدمة 

 HSGC.P. S.07 رمز الخدمة 

زوجته.إجراء يقوم به المقرر لتسجيل حجة إقرار بالزوجية بينه وبين  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

أو بالوكالة للفرد الحضور الشخصي قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت 
المستغرق 

 إلنجاز الخدمة
أياممن ثالثة أيام وحتى سبعة    

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة إقرار بالزوجية 

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

محكمة الشيخ  
 رضوان

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا،محكمة استئناف   مدير ديوان المحكمة  2848480 
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 غزة 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى ديوان المحكمة مدير  2553270      

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

  بالزوجية.تقديم طلب تسجيل حجة إقرار 

 الوثائق المطلوبة: 

شهود. 2بالزوجية، هوية الزوجين، عقد الزواج، طلب تسجيل حجة إقرار   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

رفعها إلى محكمة االستئناف للموافقة على تسجيل المعاملة القاضي ليتم إحالة المعاملة إلى   
أيام   3من 

سبعة ل
 أيام

دقائق  3 إحالة المعاملة إلى القاضي بعد موافقة محكمة االستئناف واالستماع إلى شهادة الشهود   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  
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 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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   حجة إقرار بسبق الزوجية 5.52
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة إقرار بسبق الزوجية اسم الخدمة 

 HSGC.P. S.08 رمز الخدمة 

 إجراء يقوم به أبناء المتوفى لتسجيل حجة إقرار بسبق الزوجية بين والد األبناء ووالدتهم.  وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

أو بالوكالة للفرد الحضور الشخصي قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أيام وحتى سبعة أيام

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة إقرار بسبق الزوجية

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

الخدمةمستوى نضج   ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ 

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  جباليامحكمة 

االيطالي , فيال حماد  النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة  ديوان المحكمة مدير  2848480   

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

مأربخانيونس البحر بجوار شركة   محكمة خان يونس    مدير ديوان المحكمة  2051087 

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

تقديم طلب من قبل الزوج في حال وفاة الزوجة، أو الزوجة في حال وفاة الزوج، أو من قبل األبناء في حال وفاة  
 الزوجين 

 الوثائق المطلوبة:

  3موقعة من إذا كانوا أوالد أو أحفاد، مضبطة مختار  2طلب تسجيل حجة إلقرار بسبق الزوجية، هوية المقرين 
مخاتير، شهادة ميالد الزوج أو الزوجة ان وجدت، شهادة الوفاة إن وجدت، عقد الزواج ان وجد، حصر االرث إن وجد 

شهود غير ورثة.  2للمتوفيين،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

المعاملةتقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق  دقائق  3   

 إحالة المعاملة إلى القاضي  ليتم رفعها إلى محكمة االستئناف للموافقة على تسجيل المعاملة
أيام   3من 

سبعة أيامل  

دقائق  3 إحالة المعاملة إلى القاضي بعد موافقة محكمة االستئناف واالستماع إلى شهادة الشهود   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

  نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

)اندرويد وابل(رابط تطبيق الهاتف الذكي   
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  حجة إقرار بوصول مهر 5.53
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة إقرار بوصول مهر اسم الخدمة 

 HSGC.P. S.09 رمز الخدمة 

الشرعي. إجراء تقوم به الزوجة لتسجيل حجة وصول مهر بحضور وليها  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي لألفراد  قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 يوم واحد 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة إقرار بوصول مهر 

م2-ص9الساعة من  وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

ديوان المحكمة مدير  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة    

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو محكمة  جباليا  

 مدير ديوان المحكمة  2874455 شارع النصر , االيطالي , فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة  2863609 السرايا , شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

شرق سرايا الحكومة  السرايا , محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

 مدير ديوان المحكمة  2815441 شارع بغداد , مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

الدوار الشرقيرفح  محكمة رفح    مدير ديوان المحكمة  2135093 

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل الزوجة 

 الوثائق المطلوبة: 

شهود  2طلب تسجيل حجة إقرار بوصول مهر، هوية الزوجين، هوية الولي الشرعي، عقد الزواج،   

 خطوات الحصول على الخدمة

االجراء مدة  الخطوة / االجراء   

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  3 إحالة المعاملة إلى رئيس القلم لتدقيقها وإحالتها للقسم المخصص حسب األصول  

دقائق  5 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  5 دفع الرسوم المطلوبة  

واستالم الحجةختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة  دقيقة 2   

  نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 رسوم الخدمة:  

شيكل 30  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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  حجة زيادة مهر 5.54
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

زيادة مهرحجة  اسم الخدمة   

 HSGC.Pr. S.10 رمز الخدمة 

 إجراء يقوم به الزوج لتسجيل حجة زيادة مهر بحضور الزوجة ووليها الشرعي. وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي للفرد  قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت 
المستغرق إلنجاز 

 الخدمة
 يوم واحد 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة زيادة مهر

م2-ص9من الساعة  وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

الخدمةمركز تقديم   

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة  جباليا  

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر , االيطالي , فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا , شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا , شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد , مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

شارع المدارس عبسان الكبيرة   مدير ديوان المحكمة   2071244 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل الزوج  

شهود 2الوثائق المطلوبة: طلب تسجيل حجة زيادة مهر، هوية الزوجين، هوية الولي الشرعي، عقد الزواج،   
 

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

رئيس القلم لتدقيقها وإحالتها للقسم المخصص حسب األصولإحالة المعاملة إلى  دقائق  3   

دقائق  5 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  5 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

شيكل  30رسوم الخدمة:   

 

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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  حجة إقرار على قيد الحياة 5.55
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة اقرار على قيد الحياة  اسم الخدمة 

 HSGC.P. S.11 رمز الخدمة 

يتقدم بها المقرر إلثبات أنه ما زال على قيد الحياة لتقديم الحجة لمن يهمه األمر حجة  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي للمقرر  قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

ثالثين دقيقةمن خمسة عشر دقيقة إلى   

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة إقرار على قيد الحياة

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل المقرر

 الوثائق المطلوبة: 

 طلب تسجيل حجة إقرار على قيد الحياة، صورة هوية المقرر

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

الحججإعطائها رقم من قبل كاتب  دقائق  3   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة  

  نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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   إنقاص مهر حجة 5.56
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة إنقاص مهر  اسم الخدمة 

 HSGC.P. S.12 رمز الخدمة 

بحضور الزوج ووليها الشرعي لتسجيل حجة إنقاص مهر. ةالزوج  تقوم بهإجراء  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي لألفراد  قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 يوم واحد 

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة زيادة مهر

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

المحكمة مدير ديوان  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا  

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 



2021دليل خدمات المجلس األعلى للقضاء الشرعي    

173 

 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

ديوان المحكمة مدير  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس    

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

الخدمةمتطلبات وشروط الحصول على    

 تقديم طلب من قبل الزوجان 

 الوثائق المطلوبة: 

شهود  2طلب تسجيل حجة إنقاص مهر، هوية الزوجين، هوية الولي الشرعي، عقد الزواج،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

المعاملة إلى رئيس القلم لتدقيقها وإحالتها للقسم المخصص حسب األصولإحالة  دقائق  3   

دقائق  5 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  5 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة  

  نموذج طلب الخدمة والمرفقات
شيكل  30رسوم الخدمة:   

 

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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 حجة تخارج  5.57
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 ديوان القضاء الشرعي

 حجة تخارج  اسم الخدمة 

 HSGC.P. S.13 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
  اوجزء منها في الذي يكون وارثا فيتخارج ألحد الورثة عن حصته إجراء يقوم به المتخارج

 الميراث أو وكيله  

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

له. والمتخارجالحضور الشخصي لألفراد المتخارج  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
الخدمةإلنجاز   

.من يوم إلى ثالثة أيام  

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 حجة تخارج 

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة  2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة  2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة  2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل المتخارج. 

 الوثائق المطلوبة: 

شهود 2طلب تسجيل حجة تخارج، هوية المتخارج، هوية المتخارج لهم، حجة حصر االرث،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة وبيان نصيب الورثة  

التوقيع عليها واالستماع لشهادة الشهود على انفراد القاضي ليتم إحالة المعاملة إلى  دقائق  10   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

دقائق  3 احالة المعاملة الى محكمة االستئناف للموافقة  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

واستالم الحجةختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة  دقيقة 2   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 30  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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  حجة ترمل 5.58
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة ترمل  اسم الخدمة 

 HSGC.P. S.14 رمز الخدمة 

 حجة تتقدم بها األرملة تفيد أنها لم تتزوج بعد وفاة زوجها   وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

  الحضور الشخصي قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة إلى ثالثين دقيقة

االشعار بإنجاز  طريقة 
 الخدمة

 استالم حجة  ترمل

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى المحكمة مدير ديوان  2553270      

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل المقررة )األرملة( 

 الوثائق المطلوبة: 

صورة شهادة الوفاة  المقررة،طلب تسجيل حجة ترمل، صورة هوية   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

  نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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   حجة تصادق على الزوجية 5.59
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 ديوان القضاء الشرعي

 حجة تصادق على الزوجية اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.15 رمز الخدمة 

 إجراء يقوم به الزوجان لتسجيل حجة تصادق على الزوجية بينهما وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

. الحضور الشخصي للزوجان أو وكيليهما قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة أيام وحتى سبعة أيام

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 حجة تصادق على الزوجية 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

جهة تقديم  
 الخدمة

 المحاكم الشرعية

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

ديوان المحكمة مدير  2453133 دوار زمو محكمة جباليا   

 مدير ديوان المحكمة  2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة  2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة  2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

ديوان المحكمة مدير  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس    

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

الخدمةمتطلبات وشروط الحصول على    

 تقديم طلب تسجيل حجة تصادق على الزوجية من قبل الزوجان، 

 الوثائق المطلوبة: 

شهود.  2طلب تسجيل حجة تصادق على الزوجية، هوية الزوجين، عقد الزواج،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

ليتم تدقيق المعاملةتقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم  دقائق  3   

رفعها إلى محكمة االستئناف للموافقة على تسجيل المعاملة القاضي ليتم إحالة المعاملة إلى   
أيام   3من 

إلى سبعة  
 أيام

دقائق  3 إحالة المعاملة إلى القاضي بعد موافقة محكمة االستئناف واالستماع إلى شهادة الشهود   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

واستالم الحجة ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة دقيقة 2   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيقل  20  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

)اندرويد وابل(رابط تطبيق الهاتف الذكي   
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 حجة تصحيح اسم أو جنسية أو اسم عائلة أو تاريخ ميالد في عقد الزواج 5.60
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة تصحيح اسم أو عائلة أو جنسية أو تاريخ ميالد في عقد زواج  اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.16 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء يتم به تصحيح اسم أو عائلة أو جنسية أو تاريخ ميالد عن المعامالت التي تم تسجيلها 

لدى المحكمة الشرعية من عقود زواج أو حجة حصر إرث وتبين عدم صحة هذه المعامالت  
 فيما بعد

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة حتى ستين دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة تصحيح

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 إجرائية  ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة  2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة  2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة  2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    
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 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل الشخص الذي يوجد في معاملته خطأ إما باالسم أو التاريخ أو الجنسية  

الوثائق المطلوبة: صورة هوية مقدم التصحيح، تقديم طلب لدى المحكمة، إثبات الجنسية سواء عبارة عن شهادة ميالد  
ي تم بها الخطأشهود، صورة المعامالت الت 2للجنسية أو أي مستندات رسمية تصلح للتصحيح،    

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

دقائق  3 إحالة المعاملة إلى القاضي واالستماع إلى شهادة الشهود   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

  نموذج طلب الخدمة والمرفقات
شيقل  20رسوم الخدمة:   

 

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

)اندرويد وابل(رابط تطبيق الهاتف الذكي   
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 حجة حصر إرث  5.61 
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة حصر إرث اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.17 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
 أحداو  إجراء يتم به تسجيل حجة حصر إرث للمتوفى وحصر الورثة الذين يرثون من المتوفى

 الورثة. 

الخدمةنوع   موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ 

 المواطن الجهة المستفيدة 

فرد أو وكيلهالحضور الشخصي لل  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت 
المستغرق 

 إلنجاز الخدمة
.يوم 15ل  حسب تاريخ القضاة قد تصل   

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة حصر إرث. 

الخدمةوقت تقديم  م2-ص9من الساعة   

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 
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مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

ديوان المحكمة مدير  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح    

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل الوارث.

  2الوثائق المطلوبة: صورة هوية الوارث، شهادة وفاة المورث، مضبطة مختار الوارث، تقديم استدعاء من قبل الوارث، 
وضريبة القيمة المضافة شهود، خلو طرف من ضريبة الدخل    

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة وبيان نصيب الورثة  

دقائق  10 إحالة المعاملة إلى محكمة االستئناف الشرعية لتدقيقها واألمر بما يلزم  

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

  نموذج طلب الخدمة والمرفقات
شيقل  20رسوم الخدمة:   

 

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

)اندرويد وابل(رابط تطبيق الهاتف الذكي   
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    لقيطحجة حضانة طفل 5.62
اسم  

الوزارة/المؤسس 
 ة الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

لقيط  حجة حضانة طفل اسم الخدمة   

 HSGC.Pr. S.18 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
واالنفاق  إجراء يتقدم به الحاضنان إلى المحكمة الشرعية لحضانة طفل مجهول النسب وتربيته 

 عليه من مالهما الخاص 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

قنوات تقديم 
 الخدمة

للفرد أوو كيلهالحضور الشخصي   

معدل الوقت 
المستغرق 

 إلنجاز الخدمة
 من خمسة عشر دقيقة حتى ثالثين دقيقة

طريقة االشعار 
الخدمةبإنجاز   

 استالم حجة حضانة طفل 

وقت تقديم  
 الخدمة

م2-ص9من الساعة  

مستوى نضج 
 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ الخدمة

إجرائية   
     ☐   
    

 تكاملية

جهة تقديم  
 الخدمة

 المحاكم الشرعية

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا
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محكمة الشيخ  
 رضوان

 مدير ديوان المحكمة  2874455 شارع النصر , االيطالي , فيال حماد 

شرق سرايا الحكومة   السرايا , محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

محكمة استئناف 
 غزة 

 مدير ديوان المحكمة  2848480 السرايا , شرق سرايا الحكومة 

 مدير ديوان المحكمة  2815441 شارع بغداد , مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى ديوان المحكمة مدير  2553270      

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل الحاضنان لحضانة الطفل مجهول النسب وتربيته واالنفاق عليه 

الوثائق المطلوبة: طلب تسجيل حجة حضانة طفل، اثنان شهود، هوية الزوجين الحاضنين، شهادة ميالد الطفل  
المحضون، موافقة من الجمعية الحاضنة لليتيم، إقرار من وزارة الشؤون االجتماعية عن حالة الزوجين، إقرار من  

ن سير وسلوك(.وزارة الصحة بالخلو من األمراض، إقرار من الداخلية )شهادة حس  
 

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  3 احالة المعاملة للمحكمة العليا لتدقيقها واالمر بتسجيلها    

دقائق  3 احالة مقدم الطلب إلى موظف الحجج إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل القاضي ثم رئيس القلم واستالم الحجة   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
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شيكل  20رسوم الخدمة:   

 

 معلومات أخرى 

 

اإللكتروني رابط الخدمة   

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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 حجة حضانة  5.63  
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة حضانة  اسم الخدمة 

 HSGC.P. S.19 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
عام بعد وفاة زوجها أو طالقها  15دون سن حجة تتقدم بها الحاضنة إلثبات حضانتها لمن هم 

 او بقاءها زوجة.

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة إلى ستون دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة حضانة

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى المحكمة مدير ديوان  2553270      

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل الحاضنة 

 الوثائق المطلوبة: 

  االطفال، شهادةطلب تسجيل حجة حضانة، صورة هوية الحاضنة، شهادات ميالد األطفال أو ملحق الهوية يشمل بيانات 
شهود 2الوفاة أو الطالق أو عقد زواج، مضبطة مختار،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

ليتم تدقيق المعاملةتقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم  دقائق  3   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

اإللكتروني رابط الخدمة   

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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   حجة خلو موانع شرعية ألرملة 5.64
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة خلو موانع شرعية ألرملة  اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.20 رمز الخدمة 

وكيلها تفيد أنها لم تتزوج بعد وفاة زوجها حجة تتقدم بها األرملة نفسها او  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

و الوكيل الحضور الشخصي للفرد أ قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة إلى ثالثين دقيقة

االشعار بإنجاز  طريقة 
 الخدمة

 استالم حجة خلو موانع شرعية ألرملة 

م.2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى المحكمة مدير ديوان  2553270      

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل المقررة )األرملة( 

 الوثائق المطلوبة: 

شهود 2شرعية ألرملة، صورة هوية المقررة، صورة شهادة الوفاة، طلب تسجيل حجة خلو موانع   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

  نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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بينونة كبرى ترغب بالزواج من مطلقها حجة خلو موانع شرعية لمطلقة طالق بائن  5.65
  األول 

اسم  
الوزارة/المؤسسة  

 الحكومية
 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة خلو موانع شرعية لمطلقة طالق بان بينونة كبرى ترغب بالزواج من مطلقها األول  اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.21 رمز الخدمة 

ئن بينونة كبرى وترغب بالزواج من مطلقها األولحجة تتقدم بها المطلقة طالق با  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة إلى ثالثين دقيقة

االشعار بإنجاز  طريقة 
 الخدمة

بائن بينونة كبرى  شرعية لمطلقةاستالم حجة خلو موانع   

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة  2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة  2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 
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مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة  2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة  2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل المقررة )المطلقة( 

 الوثائق المطلوبة: 

شرعية لمطلقة، صورة هوية المطلقة، صورة شهادة طالق الزوج األخير طالق بعد الدخول، طلب تسجيل حجة خلو موانع 
شهود 2  

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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  خلو موانع شرعية لمطلقة  ةحج 5.66
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 ديوان القضاء الشرعي

 حجة خلو موانع شرعية لمطلقة اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.22 رمز الخدمة 

 حجة تتقدم بها المطلقة نفسها او وكيلها تفيد أنها لم تتزوج بعد طالقها من زوجها  وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي للمقررة  قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة إلى ثالثين دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 حجة خلو موانع شرعية لمطلقة

م2-ص9الساعةمن  وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

ديوان المحكمة مدير  2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة    

 مدير ديوان المحكمة  2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة  2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة  2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

الحكومة السرايا، شرق سرايا  محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة  2848480 

 مدير ديوان المحكمة  2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة  2553270    

 مدير ديوان المحكمة  2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة  2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة  2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

الدوار الشرقيرفح  محكمة رفح    مدير ديوان المحكمة  2135093 

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل المقررة )المطلقة( 

 الوثائق المطلوبة: 

شهود 2طلب تسجيل حجة خلو موانع شرعية لمطلقة، صورة هوية المقررة، صورة شهادة الطالق،   

 خطوات الحصول على الخدمة

االجراء الخطوة /   مدة االجراء  

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

واستالم الحجة ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة دقيقة 2   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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  حجة خلو موانع للزواج بالوكالة 5.67
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة خلو موانع للزواج بالوكالة  اسم الخدمة 

الخدمة رمز   HSGC.Pr. S.23 

 حجة يتقدم بها الموكَّل في الزواج إلتمام إجراءات الزواج   وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

وكيل. للالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

عشر دقيقة إلى ثالثين دقيقةمن خمسة   

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة خلو موانع للزواج بالوكالة

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد , مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

شارع المدارس عبسان الكبيرة   مدير ديوان المحكمة   2071244 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل المقرر )الوكيل(

 الوثائق المطلوبة: 

طلب تسجيل حجة خلو موانع للزواج بالوكالة، صورة هوية الخاطب ووكيله والمخطوبة ووكيلها، صورة الوكالة مصدقة 
شهود  2حسب األصول،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

المعاملةتقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق  دقائق  3   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 30  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(رابط   
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 حجة عدم ممانعة من السفر 5.68  
اسم الوزارة/المؤسسة  

 الحكومية
 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة عدم ممانعة من سفر اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.24 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
حجة يتقدم بها أحد الزوجين أو أحد عصبات االطفال الصغار المطلوب السماح لهم بالسفر أو 

 وكيله 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 الحضور الشخصي للفرد أو وكيله قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
الخدمةإلنجاز   

 من خمسة عشر دقيقة إلى ثالثين دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة عدم ممانعة من سفر 

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

الشرعيةالمحاكم  جهة تقديم الخدمة  

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

شارع المدارس عبسان الكبيرة   مدير ديوان المحكمة   2071244 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

المقررةتقديم طلب من قبل المقرر أو   

 الوثائق المطلوبة: 

طلب تسجيل حجة عدم ممانعة من سفر فإذا كان الزوج مسافر تحضر الزوجة و أقرب عصبة لألوالد + صور هواياهم+ 
شهود وإذا  2كمة + صورة قد الزواج+ استعالم من الداخلية بأنه مسافر خارج البالد، موافقة من الزوج على واتس المح

شهود 2ر باألوالد يحضر الزوجان للمحكمة لعمل حجة عدم ممانعة مع هواياهم+ عقد الزواج+ كان الزوج يرغب بالسف  

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

المختصرئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة لتدقيقها وإحالتها للموظف  دقائق  3   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقيقة 2 دفع الرسوم المطلوبة   

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(رابط   
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  حجة عزل وكيل 5.69
اسم الوزارة/المؤسسة  

 الحكومية
 ديوان القضاء الشرعي

 حجة عزل وكيل  اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.25 رمز الخدمة 

الذي تم تعيينه من قبل الموكل   عزل الوكيلإجراء يتم به  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

 األفراد الذين قاموا بتعيين موكلين لهم في المحاكم الشرعية قنوات تقديم الخدمة

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

دقيقةمن خمسة عشر دقيقة إلى ستون   

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 حجة عزل وكيل صادرة عن المحاكم الشرعية بعد تبليغ المعزول عن الوكالة.

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    
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 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

شارع المدارس عبسان الكبيرة   مدير ديوان المحكمة   2071244 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الح
 صول على الخدمة

 
 تقديم طلب من قبل الموكل

 
من الشهود. 2الوثائق المطلوبة: صورة هوية الموكل، حجة الوكالة،   

 
 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

المطلوبةدفع الرسوم  دقائق  3   

واستالم الحجة ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة دقيقة 2   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

شيقل  20رسوم الخدمة:   

 

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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  حجة عزوبة للغير  5.70
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة عزوبة للغير  اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.26 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
حجة يتقدم به أحد أقرباء الشاب أو االنسة من الدرجة األولى او من يوكله لعمل حجة عزوبة  

الشرعية والقانونية وأنه/ــا لم يسبق له/ـــا الزواجللغير تثبت خلو الشاب أو االنسة من الموانع   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

قنوات تقديم 
 الخدمة

 الحضور الشرعي ألحد األقرباء من الدرجة االولى او الوكيل

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

دقيقة إلى ثالثين دقيقةمن خمسة عشر   

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة عزوبة للغير

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو  محكمة جباليا

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع  محكمة الشيخ رضوان   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة    مدير ديوان المحكمة   2863609 

شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة   مدير ديوان المحكمة   2848480 
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مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية   مدير ديوان المحكمة   2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

شارع المدارس عبسان الكبيرة   مدير ديوان المحكمة   2071244 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

االقرباء من الدرجة االولى او الوكيل تقديم طلب من قبل احد  

 الوثائق المطلوبة: 

.شهود 2 واآلنساتطلب تسجيل حجة عزوبة للغير، صورة هوية المقرر، صور هوايا االوالد او البنات العزاب   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

القلم ليتم تدقيق المعاملةتقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس  دقائق  3   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

اإللكتروني رابط الخدمة   

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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   حجة عزوبة 5.71
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة عزوبة اسم الخدمة 

 HSGC.P. S.27 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
خال من جميع الموانع  حجة يتقدم بها المقرر بنفسه أو وكيله أو الزوجة األولى إلثبات أنه 

 الشرعية والقانونية وأنه لم يسبق له الزواج 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيله   الحضور الشخصي قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

ثالثين دقيقةمن خمسة عشر دقيقة إلى   

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة عزوبة 

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل المقرر أو المقررة

 الوثائق المطلوبة: 

شهود 2صورة هوية المقرر أو المقررة، طلب تسجيل حجة عزوبة،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

  نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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  حجة محرم  5.72
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة محرم  اسم الخدمة 

 HSGC.P. S.28 رمز الخدمة 

 حجة يتقدم بها المقرر لتسجيل حجة محرم   وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد  الحضور الشخصي قنوات تقديم الخدمة  

الوقت المستغرق معدل 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة إلى ثالثين دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة خلو محرم

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

الخدمةجهة تقديم   المحاكم الشرعية 

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

الحصول على الخدمةمتطلبات وشروط   

(تقديم طلب من قبل المقررةتقديم طلب من قبل المقررة )  

 الوثائق المطلوبة: 

شهود 2صورة هوية المحرم لهم،  المحرم،طلب تسجيل حجة محرم، صورة هوية   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

القلم ليتم تدقيق المعاملةتقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس  دقائق  3   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

اإللكتروني رابط الخدمة   

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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  حجة موافقة ولي شرعي أبعد5.73
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة موافقة ولي شرعي أبعد  اسم الخدمة 

 HSGC.P. S.29 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء تتقدم به المخطوبة إلى المحكمة الشرعية نظرًا لعدم وجود وليها الشرعي األقرب  في  

. في إجراء عقد الزواج االقربالذي يلي  االبعدويكون وليها  في الخارج إجراء عقد الزواج  

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المخطوبة الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيله الحضور الشخصي قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة دقائق إلى خمسة عشر دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة موافقة ولي شرعي 

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

بجوار شركة مأربخانيونس البحر  محكمة خان يونس    مدير ديوان المحكمة   2051087 

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل المخطوبة إلتمام إجراءات عقد الزواج

شهود 2الوثائق المطلوبة: صورة هوية الخاطب والمخطوبة وليها األقرب أو موافقة من الولي األبعد،   
 

 خطوات الحصول على الخدمة

االجراء مدة  الخطوة / االجراء   

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المخطوبة إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

شيقل  20الخدمة: رسوم   

 

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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  حجة نفقة قاصرين 5.74
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة نفقة قاصرين  اسم الخدمة 

 HSGC.P. S.30 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء يقوم به الوصي أو الولي لتسجيل حجة نفقة قاصرين حيث ان القاصرين بحاجة إلى 

 إنفاق 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيله الحضور الشخصي قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

أسبوعين وحتى شهر ونصفمن   

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة نفقة قاصرين 

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

شارع المدارس عبسان الكبيرة   مدير ديوان المحكمة   2071244 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 محكمة شمال غزة  

 تقديم طلب من قبل الولي أو الوصي في حال وفاة الزوج. 

الوثائق المطلوبة: طلب تسجيل حجة نفقة قاصرين، هوية الولي أو الوصي أو الوكيل + الوالية أو الوصاية أو الوكالة،  
معرفين. 3شهود، موافقة المحكمة العليا الشرعية، احضار  2  
 

 خطوات الحصول على الخدمة

االجراء الخطوة /   مدة االجراء  

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

 إحالة المعاملة إلى رئيس القلم لتدقيقها وإحالتها للقسم المخصص حسب األصول
   مأيا 3من 

ايام 7ل  

دقائق  3 إحالة المعاملة إلى القاضي بعد موافقة محكمة االستئناف واالستماع إلى شهادة الشهود   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحكم   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

شيقل  20رسوم الخدمة:   

 

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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الذكي )اندرويد وابل(رابط تطبيق الهاتف   
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  حجة نفقة محجور عليه 5.75
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة نفقة محجور عليه  اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.31 رمز الخدمة 

لحاجة المحجور عليه للنفقة إجراء يقوم به الوصي لتسجيل حجة نفقة محجور عليه  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيله الحضور الشخصي قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من ثالثة اسابيع وحتى شهر

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة نفقة محجور عليه 

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية   
     ☐   
    

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب تسجيل حجة نفقة محجور عليه 

 الوثائق المطلوبة: 

 3محجور عليه، هوية المقرر )الوصي(، موافقة المحكمة العليا الشرعية، حجة الوصاية، طلب تسجيل حجة نفقة 
 معرفين.

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

رفعها إلى المحكمة العليا الشرعية للموافقة على تسجيل المعاملة  إحالة المعاملة إلى القاضي  ليتم  
من أسبوع إلى  

 أسبوعين 

دقائق  3 إحالة المعاملة إلى القاضي بعد موافقة المحكمة العليا واالستماع إلى شهادة الشهود   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 30  

 معلومات أخرى 
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 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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  حجة هبة 5.76
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة هبة اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.32 رمز الخدمة 

حياته.إجراء يتم من قبل الواهب للموهوب له في حال  وصف الخدمة   

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

الخدمةقنوات تقديم  للفرد أو وكيله الحضور الشخصي   

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة إلى ستون دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة هبة صادرة عن المحكمة الشرعية 

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

بجوار شركة مأربخانيونس البحر  محكمة خان يونس    مدير ديوان المحكمة   2051087 

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل الواهب

 الوثائق المطلوبة: 

طلب تسجيل حجة هبة، هوية الواهب + هوية الموهوب لهم، ملكية األرض أو عقد المنزل، موافقة المحكمة العليا 
تثبيت والية أب، او جد، أو حجة الوصايةالشرعية إذا كان الموهوب لهم قاصرين، حجة والية أب أو   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى قاضي المحكمة   

دقائق  3 رفع المعاملة الى المحكمة العليا لألمر بما يلزم   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

الرسوم المطلوبةدفع  دقائق  3   

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 30  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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  حجة وكالة خاصة 5.77
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة وكالة خاصة  اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.33 رمز الخدمة 

 إجراء يتقدم به الفرد لتوكيل من يشاء أو بما هو موكل به من قبل الموكل. وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أوكيله الحضور الشخصي قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة حتى ستين دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة وكالة خاصة

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

بجوار شركة مأربخانيونس البحر  محكمة خان يونس    مدير ديوان المحكمة   2051087 

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل الموكل لتوكيل شخص للقيام بمهام الوكالة التي وكل بها.

 الوثائق المطلوبة: 

شهود 2طلب تسجيل حجة وكالة خاصة، صورة هوية الموكل والوكيل،   

 خطوات الحصول على الخدمة

االجراء مدة  الخطوة / االجراء   

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة  

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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  حجة وكالة عامة 5.78
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة وكالة عامة اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.354 رمز الخدمة 

الخدمة وصف   
أو محامي شرعي للترافع أو بما هو  األقارب من الدرجة األولى إجراء يتقدم به الفرد لتوكيل 

 موكل به من قبل الموكل. 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

الوقت المستغرق معدل 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة حتى ستين دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة وكالة عامة 

م2-ص9من الساعة  وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

الخدمةجهة تقديم   المحاكم الشرعية 

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

الحصول على الخدمةمتطلبات وشروط   

 تقديم طلب من قبل الموكل لتوكيل شخص للقيام بمهام الوكالة التي وكل بها.

شهود 2الوثائق المطلوبة: صورة هوية الموكل والوكيل،   
 

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

المعاملةتقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق  دقائق  3   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

شيقل  20رسوم الخدمة:   

 

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(رابط   
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  حجة وكالة في شؤون الوصاية 5.79
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة وكالة في شئون الوصاية اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.35 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
للقيام بشؤون الوصاية لعدم قدرة الوصي على إجراء يتقدم به الوصي الشرعي لتوكيل من يشاء 

 القيام بشؤون الوصاية أو النشغاله عن القيام بشؤون الوصاية.

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت 
إلنجاز المستغرق 

 الخدمة
 من خمسة عشر دقيقة حتى ستين دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة وكالة في شئون الوصاية

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 
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 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

الحصول على الخدمةمتطلبات وشروط   

 تقديم طلب من قبل الموصي لتوكيل شخص ما للقيام بمهام الوكالة التي وكل بها.

 الوثائق المطلوبة: 

شهود  2صورة هوية الوكيل، هوية الوصي، حجة الوصاية الصادرة عن المحكمة الشرعية،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

الطلب من قبل الموكل إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملةتقديم  دقائق  3   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(



2021دليل خدمات المجلس األعلى للقضاء الشرعي    

227 

 

  حجة وكالة في شؤون الوالية 5.80
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة وكالة في شئون الوالية  اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.36 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
إجراء يتقدم به الولي الشرعي لتوكيل من يشاء للقيام بشئون الوالية لعدم قدرة الولي على القيام 

 بشئون الوالية أو النشغاله عن القيام بشئون الوالية

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة حتى ستين دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة وكالة في شئون الوالية 

م2-ص9من الساعة  وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

بجوار شركة مأربخانيونس البحر  محكمة خان يونس    مدير ديوان المحكمة   2051087 

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل الموكل لتوكيل شخص ما للقيام بمهام الوكالة التي وكل بها.

شهود  2الوثائق المطلوبة: صورة هوية الموكل والوكيل، حجة الوالية الصادرة عن المحكمة الشرعية،   
 

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل الموكل إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج   

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

شيقل  20رسوم الخدمة:   

 

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 
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 حجة والية أب 5.81 
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

للقضاء الشرعي  األعلىالمجلس   

والية أب حجة  اسم الخدمة   

 HSGC.Pr. S.37 رمز الخدمة 

 إجراء يتم به تثبيت والية األب على أبنائه حال حياته.  وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيلهالحضور الشخصي  قنوات تقديم الخدمة  

معدل الوقت المستغرق 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة إلى ستون دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة والية جد. 

م2-ص9من الساعة وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

الشرعيةالمحاكم  جهة تقديم الخدمة  

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس  محكمة شرق خان يونس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

الحصول على الخدمةمتطلبات وشروط   

 تقديم طلب من قبل الولي.

الوثائق المطلوبة: صورة هوية الولي، شهادات الميالد لألبناء الذين يقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا، ، ، مضبطة  
شهود ، طلب تسجيل حجة تثبت والية األب.  2مختار ،   

 
 خطوات الحصول على الخدمة

االجراء مدة  الخطوة / االجراء   

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

التوقيع عليها  القاضي ليتم إحالة المعاملة إلى  دقائق  3   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة   

الحجةختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم   دقيقة 2   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

شيقل  20رسوم الخدمة:   

 

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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  حجة والية جد 5.82
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة والية جد اسم الخدمة 

 HSGC.Pr. S.38 رمز الخدمة 

 إجراء يتم به تسجيل حجة والية الجد على أوالد ابنه المتوفى حال حياته.  وصف الخدمة 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

للفرد أو وكيله الحضور الشخصي قنوات تقديم الخدمة  

المستغرق معدل الوقت 
 إلنجاز الخدمة

 من خمسة عشر دقيقة إلى ستون دقيقة

طريقة االشعار بإنجاز  
 الخدمة

 استالم حجة والية جد. 

م2-ص9من الساعه وقت تقديم الخدمة  

 ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ مستوى نضج الخدمة

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو محكمة جباليا 

 مدير ديوان المحكمة   2874455 شارع النصر، االيطالي، فيال حماد  محكمة الشيخ رضوان 

 مدير ديوان المحكمة   2863609 السرايا، شرق سرايا الحكومة   محكمة غزة  

 مدير ديوان المحكمة   2848480 السرايا، شرق سرايا الحكومة  محكمة استئناف غزة 

 مدير ديوان المحكمة   2815441 شارع بغداد، مقابل مخبز اليازجي   محكمة الشجاعية 
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خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح  

 مدير ديوان المحكمة   2051087 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب محكمة خان يونس  

محكمة شرق خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف خان 
 يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح  

الحصول على الخدمةمتطلبات وشروط   

 تقديم طلب من قبل الولي.

الوثائق المطلوبة: صورة هوية الولي، شهادات الميالد لألبناء الذين يقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا، شهادة وفاة  
شهود 2المتوفى وهو االبن، طلب تسجيل حجة والية جد، مضبطة مختار من أهل المتوفى،   

 
الخدمةخطوات الحصول على   

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

دقائق  3 تقديم الطلب من قبل المواطن إلى رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملة  

التوقيع عليها  القاضي ليتم إحالة المعاملة إلى  دقائق  3   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة  

رئيس قلم المحكمة واستالم الحجةختم المعاملة من قبل  دقيقة 2   

 نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 

شيقل  20رسوم الخدمة:   

 

 معلومات أخرى 

 

 رابط الخدمة اإللكتروني 

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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  حجة عزوبة. 5.83
اسم  

الوزارة/المؤسسة  
 الحكومية

 المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

 حجة عزوبة اسم الخدمة 

 HSGC.Pr.S.39 رمز الخدمة 

 وصف الخدمة 
حجة يتقدم بها المقرر بنفسه أو وكيله إلثبات أنه خال من جميع الموانع الشرعية والقانونية 

 وأنه لم يسبق له الزواج 

 موظفين  ☐ حكومة  ☐ شركات ☐ أفراد ☒ نوع الخدمة

 المواطن الجهة المستفيدة 

تقديم الخدمةقنوات   الحضور الشخصي  

معدل الوقت 
المستغرق 

 إلنجاز الخدمة
 من خمسة عشر دقيقة إلى ثالثين دقيقة

طريقة االشعار 
 بإنجاز الخدمة

 استالم حجة عزوبة 

 في حال احتاج المقرر لحجة تثبت أنه لم يتزوج وخال من جميع الموانع الشرعية والقانونية  وقت تقديم الخدمة

مستوى نضج 
لخدمةا  ☐ تفاعلية ☐ معلوماتية ☒ تقليدية ☐ 

إجرائية  
      ☐  
     

 تكاملية

 المحاكم الشرعية جهة تقديم الخدمة

 مركز تقديم الخدمة

 المشرف  الهاتف  العنوان  المركز

 مدير ديوان المحكمة   2476181 الشيخ زايد بجوار التربية والتعليم  محكمة شمال غزة

جباليا محكمة   مدير ديوان المحكمة   2453133 دوار زمو 

محكمة الشيخ  
 رضوان

فيال حماد  االيطالي، النصر،شارع   مدير ديوان المحكمة   2874455 

شرق سرايا الحكومة   السرايا، محكمة غزة   مدير ديوان المحكمة   2863609 
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شرق سرايا الحكومة  السرايا، محكمة استئناف غزة  مدير ديوان المحكمة   2848480 

مقابل مخبز اليازجي   بغداد،شارع  محكمة الشجاعية  مدير ديوان المحكمة   2815441 

خلف ديفكاتو 20شارع محكمة الوسطى  مدير ديوان المحكمة   2553270    

 مدير ديوان المحكمة   2530122 دير البلح  محكمة دير البلح

شركة مأربخانيونس البحر بجوار  محكمة خان يونس  مدير ديوان المحكمة   2051087 

محكمة شرق خان 
 يونس

 مدير ديوان المحكمة   2071244 عبسان الكبيرة شارع المدارس 

محكمة استئناف 
 خان يونس 

 مدير ديوان المحكمة   2068599 خانيونس البحر بجوار شركة مأرب

 مدير ديوان المحكمة   2135093 رفح الدوار الشرقي محكمة رفح

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب من قبل المقرر أو المقررة

 الوثائق المطلوبة: 

شهود 2طلب تسجيل حجة عزوبة، صورة هوية المقرر أو المقررة،   

 خطوات الحصول على الخدمة

 مدة االجراء  الخطوة / االجراء 

رئيس القلم ليتم تدقيق المعاملةتقديم الطلب من قبل المواطن إلى  - دقائق  3   

دقائق  3 إعطائها رقم من قبل كاتب الحجج -  

دقائق  3 دفع الرسوم المطلوبة -  

دقيقة 2 ختم المعاملة من قبل رئيس قلم المحكمة واستالم الحجة  -  

  نموذج طلب الخدمة والمرفقات
 رسوم الخدمة:  

شيكل 20  

 معلومات أخرى 

 

اإللكتروني رابط الخدمة   

 

 رابط تطبيق الهاتف الذكي )اندرويد وابل(
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