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عزيزي اِّـواطن
ِجلِّ العدليِّ َّـ ِوزارِة العدِل َّـ خدَمِتَك  مراكُز السِّ
.. فال َتَتَردَّْد َّـ زيارِتها َّـ ِمْنَطَقِة َسَكِنَك، أو َّـ 
اِّـناِطِق القريبِة مِنها، واْحُصْل على ِخدمِة َشهادِة 
ُيَفوُِّضَك  ِبَمْن  أو  بَك،  ِة  الخاصَّ اِّـحكوميَِّة"  "َعَدِم 

ِبسْرَعٍة عاليٍة.

مركز المعلومات العدلي 
 وزارة العدل

ِجلِّ العدليِّ التي ُتْصِدُر هذه الشهاداِت؟ أيَن َتقُع مراكُز السِّ
يوجُد حتَّى هذه اللحظِة مراكُز إلصداِر َشهاداِت َعَدِم اِّـحكوميَِّة َّـ اِّـناطِق التالية:

رام اهللا / اَِّـَقرُّ الرئيُس لِوزارة العدِل َّـ ِمْنَطَقِة اِّـصيون         هاتف رقم 2973253_02
الخليل/ َّـ منطقتْي رأِس الجوَرِة والبلدِة القديمِة                   هاتف رقم 2299492_02 
نابلس/ َّـ ِمْنَطَقِة رفيديا                    هاتف رقم 2338562_09 

ما رسوُم الحصوِل على شهادِة عدِم اِّـحكوميَِّة؟

قيمُتها  َتْبُلُغ  َدٍة  محدَّ رمزيٍَّة  رسوٍم  مقابَل  محكوميٍَّة  عدِم  شهادِة  إصداُر  َيِتمُّ 
إُّـ  الرُّسوِم  تخفيَض  العدِل  ِوزارُة  وقرََّرْت  الواحدِة،  هادِة  للشَّ شواقَل  عشرُة 
ِجلِّ العدليِّ الكائنِة َّـ الَبْلَدِة القديمِة َّـ مدينِة الخليِل.  النِّْصِف َّـ دائرِة السِّ

هادِة ؟ َكْم من الوقِت َيْسَتْغِرُق إصداُر هذه الشَّ
ُة إصداِر َشهادِة  ى ُمدَّ َّـ حاِل اْسِتْكماِل اُِّـَتَطلَّباِت اِّـذكورِة كافٍَّة أعاله، فال َتَتَعدَّ
َعَدِم اِّـحكوميَِّة الثالثَة دقائَق، وَّـ أحياٍن كثٍة َيِتمُّ إصداُرها َّـ وقِت أَقلَّ من 
دائرٍة  َّـ  اْزِدحاٍم  وجوِد  حاِل  َّـ  اإللكونيِّ  الَعدِّ  ِنظاُم  ُيْستخَدُم  حيُث  ذلك، 
معظِم  َّـ  َيحوُل  للُمعاملِة  إتماِمِهْم  وُسرعَة   َف اِّـُوظَّ نشاَط  أنَّ  إال   ، ِجلِّ السِّ

األّياِم دوَن حصوِل اْزدحاٍم، أو تأخٍ َّـ إصداِر َشهاداِت َعَدِم اِّـحكوميَِّة.

َخَدَماِت الِسِجِل الَعدِليِّ
يختُص الِسجُل العدليُّ ِفي َتقديِم َخدماِت الجمهوِر اِّـتعلقِة ِبَطلِب 
اُألوُّـ،  ِبالِدَرَجِة  َوَذلَك  اِّـحكوميِة؛  عدِم  َشهاَداِت  َعلى  الُحُصوِل 
َأّنُه للّسِجِل الَعدِليِّ اسِتخَداماٍت ُمتعددٍة َنظرًا الشِتماِلِه َعلى  ِإالَّ 
التَّاريِخ  َعن  معُلوماٍت  ِفيها  تتَوافُر  مركزيٍة  وطنيٍة  َبياناٍت  قاِعدِة 
ُل َمصدرًا ُمهمًا وُمعتمدًا ِإلعداِد الَدراساِت  الجنائيِّ لَألفراِد، ما ُيشكِّ
ِإعَداِد  وَكذِلِك   ،َِفَلسط ِفي  َوَنوعها  الَجِريمِة  ِبمسَتوى  الَخاَصِة 
واَألبَحاِث  الِدَراساِت  َهذِه  ِإنِّ  ِبها.  اُِّـَتَعِلَقِة  اِإلحصاِئيِة  الِدَراساِت 
َسيكوُن َلَها َأَثٌر ِفي َتوِجيِه الِسياَساِت اُِّـَتَعِلَقِة ِفي ُمَكاَفَحِة الَجِريمِة 
َوُشُؤوِن  الِعَقاِبيِة،  الِسياَساِت  َوَكَذِلِك  َعام،  ِبشكٍل  ِفيها  والَتحِقيِق 

ِإَدارِة َمَراِكِز اِإلصالِح والَتأِهيِل.



: هو نظاٌم ُمَحْوَسٌب لدى وزارِة العدِل الِفَلْسطينيَِّة، ينطوي على ِسِجالت تحتوي على بياناٍت جنائيٍَّة بشأِن أفعاٍل ُجْرِميٍَّة اْرَتَكَبها  ِجلُّ العدليُّ الوطنيُّ السِّ
َدٍة. ٍة زمنيٍَّة ُمحدَّ جالُت محفوظًة ومصنََّفًة وُمرتََّبًة بشكٍل خاصٍّ داخَل قاعدِة بياناٍت َّـ النِّظاِم، وذلك ُِّـدَّ أفراٌد َّـ اِّـجتمِع، وتكوُن هذه السِّ

ِجالِت بناًء على قراِر مجِلس الوزراِء َرْقِم 21/15م.و/أ.ق، الخاصِّ بإنشاِء إدارٍة  ِجلِّ العدِليِّ الّتابعُة لوزارِة العدِل اإلشراَف على هذه السِّ تتولَّى إدارُة السِّ
. ِجِل العدليِّ ٍة بالسِّ خاصَّ

ما شروُط منِح َشهادِة "َعَدُم اِّـحكوميِة " ؟

ِبُموِجِب  بذلك  اُِّـَخوَُّل  أو  فقْط،  اِّـحكوميَِّة لصاحِبها  َشهادُة عدِم  ُتْمَنُح 
جواِز  أو  ْخصيَِّة،  الشَّ الُهِويَِّة  إبراِز  بعَد  لألصوِل،  َوْفقًا  ٍم  ُمَنظَّ تفويٍض 
ُف بإدخاِل بياناِتهـِ إُّـ الحاسوِب  َفِر، أو صوٍر عنهما، حيُث يقوُم اُِّـوظَّ السَّ
بمنِح  إّما  ُف  اُِّـَوظَّ يقوُم  ِق  التََّحقُّ وبعَد   ، الِجنائيِّ ِسِجلِِّه  من  ِق  والتَّحقُّ
اِّـواطِن َشهادِة عدِم اِّـحكوميَِّة، أو ُيْخِبُرُه ِبعدِم إمكاِن ذلك بسبِب وجوِد 

أحكاٍم قضائيٍَّة جنائيٍَّة صادرٍة ِبَحقِِّه.

َشهادُة َعَدِم محكوميٍَّة

ِبَمْنِحها  العدِل  لِوزارِة  الّتابُع  العدِليُّ  ِجلُّ  السِّ يقوُم  رْسِميٌَّة  وثيقٌة  هي 
بشأِنِه  يوجُد  ال  اُِّـْسَتْدعي  بأنَّه  َتفيُد  قانونًا،  بذلك   َاٌِّـَفوَّض أو  لطالبيها، 
ِهْم أيَُّة أحكاٍم قضائيٍَّة َقْطِعيٍَّه بجنايٍة، أو  أيَُّة بياناٍت ِجنائيٍَّة، ولم َيصُدْر ِبَحقِّ
ى ب" شهادُة  ُجْنَحٍه، أو لم َيْصُدْر قراٌر ِبَردِّ اْعِتباٍر عنها بُحْكِم القانوِن، وُتسمَّ

 . خِص من أيِّ ُحْكٍم جزائيٍّ عدِم محكوميٍة" بحيُث َتْثُبُت َبراءُة الشَّ

ما أبرُز الدوائِر التي َتطلُبها؟

 م اُِّـتقدِّ من  ْوليَِّة  والدَّ واألهليَِّة  الرَّسميَِّة  الِجهاِت  من  العديُد  َتطلُب 
للحصوِل على ِخْدماٍت ُمعيَّنٍة منها "شهادُة عدِم محكوميٍة "، ومن األمثلِة 
دوائُر  ركاِت،  الشَّ تسجيِل  دوائُر   ،َاِّـوظف ديواُن  ْيِر،  السَّ دوائُر  ذلك:  على 

هادِة. الهجرِة، وغُ ذلك من الِجهاِت التي َتطلُب هذه الشَّ

العدليِّ  ِجلِّ  السِّ دوائِر  إُّـ  ُه  التََّوجُّ الذاتيَِّة  بإرادِتِه  شخٍص  أليِّ  وُيمكُن 
والحصوُل على َشهادِة َعَدِم اِّـحكوميَِّة.


