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تأكيد الحضور 1.

يتم تأكيد الحضور من خالل المنصة عبر إدخال رقم 1.

الهوية الوطنية و رقم العضوية 

يتم إرسال رابط تأكيد الحضور أثناء الورشة2.

عند تأكيد الحضور يتم تفعيل حسابك في نظام 3.

االستشارات القانونية في مركز ناجز 

ستصلك رسالة دعوة عبر البريد اإللكتروني للتقدم 4.

  بطلب تقديم خدمة استشارة قانونية في المركز 
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التسجيل لتقديم خدمة االستشارات القانونية2.

يتكون التسجيل من مرحلتين هما:

 المرحلة  االولى: المعلومات األساسية1.
ادخال البيانات االساسية 1.
إدخال معلومات العنوان الوطني للمنشأة القانونية2.
إضافة جدول المواعيد المتاحة لتقديم الخدمة3.

يمكن اضافة اكثر من موعد ●

علمًا بأن جميع المدخالت الموجودة سيتم استخدامها في العقود االلكترونية في 
النظام 

المرحلة الثانية: 2.
العقد االلكتروني لتقديم خدمة االستشارات القانونية في 1.

مركز (ناجز للخدمات العدلية)
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1.2 التسجيل لتقديم خدمة االستشارات القانونية / المعلومات األساسية

في حال تم اختيار "نعم" في هل تعمل لدى منشأة قانونية أخرى 

يجب إدخال اسم المنشأة القانونية التي تعمل بها ●
رقم سجل المنشأة القانونية التي تعمل بها ●
ملف موافقة خطية من المنشأة القانونية التي تعمل لديها لتقديم خدمة االستشارات القانونية عبر مركز ناجز للخدمات ●

العدلية 
اإلقرار على أنك حصلت على موافقة خطية من المنشأة القانونية التي تعمل لديها لتقديم خدمة االستشارات القانونية عبر ●

مركز ناجز للخدمات العدلية 
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2.2 التسجيل لتقديم خدمة االستشارات القانونية / العقد االلكتروني عقد تقديم 
خدمة االستشارات القانونية في مركز (ناجز للخدمات العدلية)

يتم عرض عقد العقد بحيث تكون ●
معلوماتك المدخلة في المرحلة  األولى 
من العقد ظاهرة كمعلومات مسجلة 
في العقد في حين أن التوقيع  سيكون 

عن طريق اإلقرار على العقد 
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2.2 التسجيل لتقديم خدمة االستشارات القانونية / العقد االلكتروني عقد عند 
تقديم خدمة االستشارات القانونية في مركز (ناجز للخدمات العدلية)

عند وضع عالمة عند اإلقرار سوف تتم إضافته في العقد ●
بشكل آلي  كما هو موضح 
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2.2 التسجيل لتقديم خدمة االستشارات القانونية / العقد االلكتروني عقد عند تقديم 
خدمة االستشارات القانونية في مركز (ناجز للخدمات العدلية)

باإلمكان عرض مالحق العقد قبل اإلقرار ●
عليه وهي كالتالي :

الملحق األول: نموذج اإلفصاح ○
وتجنب تعارض المصالح 

الملحق الثاني:  اتفاقية مستوى ○
 الخدمة 
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3. قبول الطلب 

يتم ارسال رسالة بقبول الطلب و رقم التسجيل ●
الخاص بالمحامي في البوابة ، حيث يتم استخدام رقم 

التسجيل في البوابة للتحقق من هوية المحامي لذا :

 نود أن نلفت عنايتكم إلى أن الرقم سري وغير قابل للمشاركة 
أو التداول في أي وسيلة كانت ويخضع ذلك للمسائلة 

القانونية
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4. اإلبالغ بوجود طلب خدمة استشارات قانونية

يتم إبالغ المحامي بوجود طلب خدمة استشارة قانونية عبر ●
بريده اإللكتروني و لتأكيد الطلب يتم التوقيع على العقد 
اإللكتروني عبر الرابط المرسل في البريد اإللكتروني خالل الفترة 

المحددة لقبول الطلب 

 بحيث يتم الرد على الطلب خالل المدة المحددة في البريد االلكتروني 
وإال فسيتم إلغاء الطلب 

يتم إرفاق جميع ملفات طلب المشورة و صورة من الهوية ●
الوطنية من قبل العميل كي يتم التحقق منه قبل تقديم 

الخدمة 
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توقيع العقد مع العميل5.

1.5. معلومات العميل في العقد

إدخال البيانات المرسلة في البريد اإللكتروني أعاله 1.

تسجيل الدخول إلى المنصة2.
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2.5  توقيع العقد

اختيار اإلقرار و سوف يتم اضافة اإلقرار في العقد بشكل آلي  كما هو موضح أدناه 3.

اختيار توقيع وإرسال4.
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تأكيد توقيع  العقد  من النظام 6.

عند توقيع العقد و إرساله سوف تصلك رسالة تأكيد عبر البريد 
اإللكتروني  تفيد بتأكيد توقيع العقد و بانتظار توقيع المستفيد للعقد 
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تأكيد موعد المشورة القانونية 7.

ستصلك رسالة تأكيد موعد استشارة قانونية عبر بريدك اإللكتروني 

تحتوي على:

المعلومات الخاصة بطلب المشورة القانونية التي يتم من ●

خاللها تسجيل الدخول الضافة استشارة قانونية في النظام 

 رابط منصة االستشارات القانونية ●

 رابط االتصال المرئي لالستشارة ●
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 8. تقديم المشورة القانونية 

تسجيل الدخول للمنصة عبر إدخال بياناتك1.

ويكون تسجيل دخولك للمنصة قبل بدء 
االتصال المرئي مع المستفيد

15

تقديم المشورة للمستفيد عبر مجموعة من 
الخطوات تتمثل كما يلي:



 1.8  إدخال بيانات المشورة القانونية 

 عند بدء االتصال مع المستفيد  تحقق من هوية المستفيد 
عبر  طلب من المستفيد فتح الكاميرا و مطابقة بطاقة 

 احواله المرسلة إليك في الطلب 

16

إدخال بيانات المشورة 1.
اطلب رقم الهوية من المستفيد 1.1.
رقم المستفيد مرسل في البريد االلكتروني 1.2.

الموضح في الخطوة 7
 اختر التالي 1.3.



 2.8  التحضير لتقديم المشورة القانونية 

 ستظهر نافذة  تحتوي على بيانات المستفيد للتحقق منها 
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3.8  تقديم المشورة القانونية للمستفيد

1.  إضافة معلومات المشورة القانونية كما في الحقول الظاهرة في 

الصورة ويمكن:

إضافة أكثر من واقعة ●

إضافة أكثر من مشورة في نفس الواقعة ●
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9. تقييم المستفيد 

بعد اإلنتهاء من تقديم المشورة ، سيصلك بريد إلكتروني يحتوي على 

رابط تقييم المستفيد و يمثل الرقم في عنوان الرسالة رقم 

اإلستشارة القانونية 
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9. تقييم المستفيد 

رقم المحامي المقصود به رقم التسجيل الخاص بك في ●

المنصة 

رقم اإلستشارة هو الرقم المرسل لك في عنوان البريد ●

اإللكتروني كما هو موضح في الصفحة السابقة 
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