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ﺗﻬﻤﻚ

النقض

أمـام المحكمة العليـا

تفعيــل االعتــراض بطريــق النقــض أمــام
المحكمة العليا على األحكام والقرارات
التــي تصدرهــا أو تؤيدهــا محاكــم
االســتئناف.

األهمية

تعزيز الضمانات
العدليـــــــــــــــــــــة

استقرار المبادئ
القضائيـــــــــــــــــــــة

تفعيل طـــرق
االعتراض غير
العاديـــــــــــــــــة

المرافعة

أمـام محاكـم االستئنـاف
تفعيــل االعتــراض بطريــق االســتئناف
ً
وتدقيقــا» ،وذلــك علــى
ً
«مرافعــة
األحــكام القضائيــة الصــادرة مــن محاكــم
الدرجــة األولــى.

ما الذي تحقق؟

رفـــــــــع جـــــــــــــودة
األحكام القضائية

تحقيق العدالة
الناجــــــــــــــــــــــــزة

التقاضي

اإللكتروني
أطلقت وزارة العدل خدمة التقاضي اإللكتروني،
التي تتضمن جميع إجراءات التقاضي.

خدمات التقاضي اإللكتروني
تبـــــــــــــــــادل
المذكــرات

االعتــــــــــراض
علــى الحكــم

تقديــــــــــــــــــم
المستنـــدات
والمحــــررات
استـالم
نسخـــــة
الحكــــم

عقــد جلســات
الترافــع (كتابيــة
– مرئيـــــــــــــــــــــة)
النطـــــق
بالحكــم

الموافقة على نظام التكاليف

القضائية
وافــق مجلــس الــوزراء علــى نظــام التكاليــف
القضائيــة ،الــذي راعــى حــق الوصــول إلــى القضــاء،
وتمكيــن المدعــي مــن إقامــة دعــواه ،دون
أن يؤثــر دفــع التكاليــف علــى تقييــد الدعــوى
والســير فيهــا ،ويكــون تحصيــل التكاليــف وفــق
إجــراءات تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة للنظــام.

يهدف إلى
01

المساهمـــــة فــــي رفـــــــع
كفــاءة العمــل العدلـــي
03

الحــد مــن الدعــاوى
الكيديــة والصوريــة

02

جــــــــــودة إجـــــــراءات
الدعــاوى القضائيــة
04

تحقيــق العدالــة
الناجــــــــــــــــــــــــــــزة

عدم إيقاع العقوبة في

الشبهة

أصــدرت المحكمــة العليا قــراراً  ،يقضي بمراعاة
الوصــف الجرمــي لإلدانــة قبــل إصــدار الحكــم،
بأال يتضمن الحكم بالشبهة أو توجيه التهمة،
مع األخذ بوســائل اإلثبات كافة بما في ذلك
القرائــن المعتبرة.

ما الذي تغير؟
01

02

األخذ بوســائل اإلثبات
كافــة بمــا فــي ذلــك
القرائــن المعتبــرة

مراعـــــاة الوصـــــف
الجرمــــــي لإلدانـــــة
قبـــل إصــدار الحكــم

إنشاء وحدة

للذكاء االصطناعي
لرفع األداء وضبط الجودة

وجه وزيـر العـدل الدكتـور وليـد بــن محمــد الصمعانـــي،
بإنشـــاء وحدة للذكاء االصطناعي ،تهــــدف إلــــى تفعيـــل
تقنيــات الــذكاء االصطناعي فــي قطاعات الوزارة كافة.

أهدافها
01

02

03

حوكمة األعمــال
التطويريــــــــــــــــــــــة
والتشغيليـــــــــــــــة

اإلشـراف على
وضــع الخطــط
التنفيذيـــــــــــــــــة

المساهمـــة فــي
رفـــــــع كفـــــــــــــاءة
الفرق التطويرية

04

05

06

تحسين تجربة
المستفيديــن

ضمان جودة
الخدمــــــــــــات
الذكيــــــــــــــــــــة

رفـــــــع الكفــــــــــــــاءة
التشغيليـــــــــــــــــــــــــــة
للمنظومة العدلية

عــدم إيق ــاف أو إلغ ــاء
أي صــك مستنــد على

مخطط تنظيمي

صــدر توجيــه كريــم يتضمــن أن أي صــك عقــاري
مســتند علــى مخطــط تنظيمــي معتمــد ال
يوقــف وال يلغــى.

لتعزيز موثوقية الصكوك

إطالق
البوابة القضائية العلمية

الرقمية

تحـ ــوي  30أل ـ ـ ــف حكـ ـ ــم قضائ ـ ــي
و 2500تصني ـ ـ ـ ـ ــف موضوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

أهدافها
01

02

إثــــــــراء الثقافــــــــــــة
الـعدلية للمجتمـع

تعزيـــــــــــز قيــــــــــــــــــــم
العدالة والشفافية
03

توفيــــــــــــر منصــــــة إلكترونيـــــــــــة
موحـدة للمعلومــــات القضائية

تتميز بـ
01

02

03

الدقــة والتصنيــف
الموضوعــــــــــــــــــي

ترتيـــــــــــب األحكـــــــــــام
بقوالــب عــرض فنيـــة

أســاليب عــرض حديثــة
لمحتويــــــــات البوابـــــــة

sjp.moj.gov.sa

إنشاء مكتب

للتشريعات
أنشــأت وزارة العــدل مكتــب التشــريعات الــذي
يعــد بيــت خبــرة احترافــي يقود التطوير التشــريعي
فــي القطــاع العدلــي للوصــول إلــى بيئــة تشــريعية
متميــزة ،تســهم فــي تحقيــق العدالــة الناجــزة
والمســتهدفات التنمويــة.

أهدافه
01

تطويــر منهجيــة ومؤسســية وأدوات
حديثـــــــــــة لصناعــــــــــة التشريعـــــــــــــــات
لضمـــــــــــــــان استدامــــة االحتــراف فــــي
إعــداد التشــريعات

02

تطويــر البيئــة التشــريعية للمنظومــة
العدليـــــــة فـــــــي القضــــــاء والتنفيــذ
والتوثيــق والخدمــات العدليــة كافــة

تأسيس مرصد للمؤشرات

الدولية

أصــــــدر وزيـــــــر العـــــدل الدكتــــــــور وليــــــد
بـــــن محمــــــد الصمعانـــــي ،قـــــــراراً يقضــي
بإنشــاء وحــدة بمســمى “مرصــد المؤشــرات
والتقاريـــــر العدليــــــة الدوليــــــة” ُيعنـــــى بدراســـــة
المؤشــــــرات والتقاريــــــــــر العدليــــــة الدوليــــــــــة.

يهدف إلى
01

02

أن يكــون مرجعاً مركزياً
للمؤشـــــرات والتقاريــر
الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

متابعة تقدم المملكة
فـــــــــــي المؤشــــــــــرات
والتقاريـــر الدوليـــــــــــــة

03

04

دراســـــــــة المؤشــرات
والتقاريــــــــــــر الدوليــــــــة
المتعلقـــــة بالقطــــــــــاع
العدلـــــــــي

العمـل على رفـع
تصنيف المملكة

إصدار

نظام المحاكم التجارية
والئحتــــه التنفيذيـــــــــة
صــدر نظــام المحاكــم التجاريــة مطلــع عــام
مهمــا لعمــل
تشــريعيا
ذراعــا
ً
ً
 ،2020الــذي يعــد ً
هــذه المحاكــم بمــا يحقــق جــودة المخرجــات
وكفــاءة األداء وتنظيــم اإلجــراءات القضائيــة،
ودعــم عمليــة التحــول الرقمــي ،بمــا يعــزز
مــن ســرعة الفصــل فــي المنازعــات التجاريــة.
كمــا أصــدر وزيــر العــدل قــراراً بالموافقــة علــى
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام المحاكــم التجاريــة.

أبرز ما تضمنته الالئحة التنفيذية
02

01

تنـظيـــــــم دوائــــــر المحاكـــــم
بحسب أنواع الدعاوى دعماً
للتخصـــص النوعـــي للقضايــا
ذات الوحـــدة الموضوعيــــــــة

وضــع أحــكام لالتفــاق
الخــاص بيــن األطــراف

03

04

تــحـــديـد إجـراءات التقـاضي
اإللكتـرونـــــي والترافــــــــــــــع
عــــن بعـــــــــد

حصريـــــة الترافـــــع مـــــن
ـام فــي أنــواع مـــــــن
محـ ٍ
الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى
05

وضــــع مـــــــدد وقواعـــــــد الدفـــــــــــــــــع
بعــــــــــدم االختصـــاص ومحــددات عــدم
ســماع الدعــوى لمضـــــــــــــي المـــــــــــــدة

اعتماد قواعد السلوك المهني

للمحامين

أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني
قواعــد الســلوك المهنــي للمحاميــن ،إضافــة إلــى
تعديل الالئحة التنفيذية لنظام المحاماة.

بهدف
01

02

رفــع كفــاءة أداء المنظومة
العدليــــة بزيــــــادة مستــــوى
االحتراف القانونـي ،وتعزيــز
جوانبـــــــــــــه الوقائيــــــــــــــــــــــة

ضـــبط مسؤوليـة المحامي
فـــــي ممارستـــــه وتوضيــــح
مسؤوليتـــه تجـــاه عمالئـــــه
وزمالئــــه والجهات العدلية
والمجتمـــــــع

03

04

تعزيــز الحمايــة النظاميــة
للمحامـــــي ولعمالئــــــــه
ولألطــــراف األخــــــــــــــــرى

تعزيـــــــز مبـــادئ الشفافيـــــــة
والمسؤولية في ممارســات
المحامــــــــي المهنيــــــــــــــــــــــــة
05

تطويـــــــــــر مهنــــــــــــة
المحامــاة واالرتقــاء
بمعاييرهـــــــــــــــــــــــــــــا

معالجة حقوق األطفال قبل

انفصال الزوجين
قــرارا يقضــي بإضافــة مــادة
أصــدر وزيــر العــدل
ً
لالئحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية
تســهم في الحفاظ على كيان األســرة وحمايتها.

كيف؟

بوضــع آليــة لمعالجــة قضايــا الحضانــة والنفقــة
والزيــارة قبــل انفصــال الزوجيــن ،وذلــك بالصلــح أو
يومــا مــن تاريــخ
بالقضــاء خــال مــدة ال تتجــاوز ً 30
الجلســة األولــى.

األم

أحق بالحضانة

أصــدر وزيــر العــدل رئيس المجلــس األعلى للقضاء
تعميمــا يتضمــن إثبــات حضانــة األم ألبنائهــا دون
حاجتهــا إلــى رفــع دعــوى قضائيــة ،فــي الحــاالت
التــي يثبــت عــدم وجــود خصومــة أو نــزاع بينهــا
وبيــن والــد المحضــون.

؟

متى

فــي الحــاالت التــي يثبــت عــدم وجــود خصومــة أو
نــزاع بينهــا وبيــن والــد المحضون.

االمتناع عن النفقة

تعنيف للطفل

تعميمــا للمحاكــم كافــة ،شــدد
أصــدر وزيــر العــدل
ً
فيه على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية
الــواردة فــي نظــام الحمايــة مــن اإليــذاء ونظــام
حمايــة الطفــل ،للدعــاوى المرتبطــة باألطفــال.

النتيجة
ـرعا
اعتبــار االمتنــاع عــن النفقــة المقــررة شـ ً
الموجــه ضــد الطفــل.
أحــد صــور العنــف
ّ

قواعــــد محــــــــــــــــددة
لنظــــــــر دعـــــــــــــــــــاوى

العضل
تضمنت:

تفصـــــــل الدائــــــــــرة فـــــــــي
يومــا.
الدعــوى خــال ً 30
ال يجــوز التأجيــل أكثــر مــن
مـــــــــــرة لـــذات الســـــــــــبب.
مــــدة التأجيـــــــل ال تزيـــــــــــد
عـــــــــــــــــــــــن  10أيـــــــــــــــــــام.
فـــــي حـــــال التأجيــــل بيـــان
السبـــــــــــب إلزامـــــــــــــــــــــــي.

قبــول دعــوى العضــل مــن المــرأة ،أو
مــن صاحــب مصلحــة فــي الدعــوى
كوالدتهــا أو إخوتهــا.
ال يــــؤجل النظــــــر فـــــي الدعــــــوى عــن
الموعــــــــــــــد المقــــــــــــرر إال للضـــــــــرورة.
ال يلــــــــــــــــزم حضـــــــــــــــــــــور الخاطـــــــــــب.

تدشين أول

محكمة نموذجية
دشــن وزيــر العــدل الدكتــور وليــد الصمعانــي
أول محكمــة نموذجيــة –محكمــة األحــوال
الشــخصية فــي الريــاض ،-وبــدأ تطبيــق الهويــة
المعياريــة الموحــدة فــي شــهر ذي القعدة من
عــام  1442هـــ.

؟

ما الذي سيتغير في المحاكم

01

02

رفـــــــــــــــع الكفــــــــــاءة
التشــغيلية لمناطــق
العمــل بنســبة 50%

تحســين وتطويــر
بيئــــــــــة العمـــــــــل

03

توحيـــــد الهويــــــة
المعياريـــــــــــــــــــــــة
للمحاكــم كافـــة

إنشاء  8دوائر لقضايا

األخطاء المهنية الصحية
أقــر وزيــر العــدل انعقــاد االختصــاص المكانــي فــي
نظــر دعــاوى األخطــاء المهنية الصحيــة للمحكمة
العامــة فــي الريــاض ومحكمــة االســتئناف فــي
منطقة الرياض ،وللدوائر المختصة عقد جلساتها
“عــن ُبعــد” عبــر أنظمــة الــوزارة.

8

دوائر في المحكمة العامة

01

02

تؤلــف كل دائــرة
مـــــن  3قضــــــاة

تختــص بالنظــر فــي
دعـــــاوى األخطـــــاء
المهنيــة الصحيــــــة

دائرتان في محكمة االستئناف
01

تؤلـــــف كــل دائـــرة
مــــن  3قضـــــــــــــــاة

02

تختــــص بالنظــــــــر فــــــــي
االعتــراض على األحكام
والقـــــــــرارات الصــــــــادرة

بـ 18لغة
توفير مترجمين

فعلــت وزارة العــدل مركــز الترجمــة الموحــد ،الــذي
يقــدم خدمــات الترجمــة الحية “عــن ُبعد” بموثوقية
وجودة عالية لألطراف المتنازعة من غير الناطقين
باللغــة العربيــة فــي المحاكم.

لماذا مركز الترجمة

؟

01

02

يدعـــــم تحقيـــــق
العدالــة الناجــزة

يوفــــر الجهــــد والمـــال علـــى
المتقاضيــــــــــن والمحاكــــــــــم

03

يسرع إنجاز القضايا ويحفــــــظ
أوقـــــــــات المستفيديـــــــــــــــــن

اكتمال منظومة

القضاء المتخصص
اكتملــت منظومــة القضــاء المتخصــص فــي
المملكــة بإطــاق أعمــال المحاكــم التجاريــة
وكذلــك تدشــين المحاكــم العماليــة.

ماذا تم

؟

ُفعلــت جميــع محاكــم القضــاء العــام وهــي:
المحاكــم العامــة والجزائيــة واألحــوال الشــخصية
والتجاريــة والعماليــة والتنفيــذ ،وذلــك الســتقرار
المبــادئ القضائيــة وتحســين جــودة المخرجــات
العدليــة.

دعاوى عمالية بال

استئناف
عددا من القضايا
صنف المجلس األعلى للقضاء
ً
العماليــة علــى أنهــا دعــاوى يســيرة ال ُيقبــل
االعتــراض عليهــا بعــد صــدور الحكــم مــن محكمــة
الدرجــة األولــى.

ما هذه الدعاوى؟
01

02

االعتــراض علــى الجزاء
الموقــع مــن صاحــب
العمــل علــى العامــل،
ماعــدا الفصــل مــن
العمــل

دعــــــــــــــــاوى التظلــــــــــــــــــم
مـــــــــــن أصحــــــاب العمـــــــل
والعمال ،ممــــــن لم تقبــــل
اعتراضاتهــم ضــد أي قــرار
صـــــادر مـــــن جهــــاز مختــص
فــــــي المؤسســـــــة العامـة
للتأمينــات االجتماعيـــــــــــــة

03

04

القضايـــــا العماليــــــــــة
التي ال تزيــــــــد قيمــــة
المطالبــــــة فيهــا عـن
 20ألــــــــــــف ريــــــــــــــال

المطالبـــــــة بالمستنـــــدات
والوثائـــــــــــــــــق المتعلقــــــة
بالعامـــــــل ،المودعــــة عند
رب العمــــل

05

06

المطالبــــــــة بشهــادة
الخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

االعتـــــراض علــــى قــرارات
لجــــــان عمــــــال الخدمـــــــة
المنزليـــــــــــــة ومـــــــن فـــــي
حكمهـــــــــــــــــم

ناجز

إتاحة رفع الدعاوى العمالية عبر

أتاحــت وزارة العــدل إمكانيــة رفــع جميــع الدعاوى
التــي تنظــر لــدى المحاكــم العماليــة مباشــرة عبــر

بوابــة ناجــز اإللكترونيــة  ،najiz.saوذلــك بعــد
اســتكمال المتطلبــات اإلجرائيــة لــكل نــوع منهــا.

لماذا هذه الخطوة

؟

01

02

تقليـــــص أمــــــد
التقاضــــــــــــــــي

رفــــــــع جــــــودة
المخرجـــــــــــات

03

04

التأكــــــد مــــــن تحريـــــــــــر
الدعــوى بشــكل صحيح

سرعــــــــة وســهولة قبــول
الدعــــــــــــوى المكتملـــــــــــة

05

06

استكمــــــــال جميــــــــــــع
المتطلبــات األساســية
لقبـــــــول الدعــــــــــــــــــوى

رفــــــــــع فاعليـــــــــة
الجلســــة األولــــى

مركز

لتدقيق الدعاوى

دشــنت وزارة العــدل مركــز تدقيق الدعاوى الذي
يســهم فــي رفــع جاهزيــة ملــف القضيــة قبــل
قيدهــا والتأكــد مــن اكتمــال جميــع المتطلبــات
األساســية للدعــوى قبــل إحالتهــا إلــى الدائــرة
القضائيــة.

ماذا حقق المركز

؟

01

02

03

أســهم فــي توحيــد
إجــراءات التدقيــق

رفـــــــع الكفـــــــــــاءة
التشــغيلية ألعمــال
المحاكــم

عــزز جــودة صحائــف
الدعــوى قبــل النظــر
القضائــي

04

05

وفــر صحائــف دعــوى
نموذجيــة ومؤسســية

رفــع فاعليــة الجلســة
القضائيــــــــة األولـــــــى

مركز

لتهيئة الدعاوى
أطلقــت وزارة العــدل مركــز تهيئــة الدعــاوى
كمنظومة تشغيلية مستقلة ،يعنى بتقديم عدد
مــن الخدمــات القضائيــــة المسانــــدة عـــــن بعــــــــــد
لمحاكــــــم الدرجــــة األولـــــــــى واالستئنـــــــــــــــاف.

أهدافه
01

02

تفعيـــــــل منظومــــــة
القضــاء المؤسســي

رفـــــــــــــــع الكفـــــــــــــــاءة
التشــغيلية للمحاكــم

03

التحســين المســتمر
ألداء عمليـــــــــــــــــــات
اإلسنــــاد القضائــــي

04

رفـــــــــــــــع جــــــــــــــودة
الخدمات الـقضائية

الدعاوى
اختصار تصانيف

اختصــرت وزارة العــدل تصانيــف الدعــاوى مــن
 1300إلــى  300تصنيــف بمختلف أنواع المحاكم
وذلك من خالل خدمة صحيفة الدعوى بشــكلها
الجديــد عبــر بوابــة ناجــز.

على ماذا اشتملت التصانيف؟

110

تصانيــــــف فــــــــــــــــــي
المحاكــــم الجزائيــــة

40

تصنيــــــــ ًـفا فــــــــــــــــي
المحاكـــم التجاريــة

50

تصنيـــــ ًـفا فـــــــــــــــي
المحاكــم العامــة

40

تصنيــــــــــــ ًـفا فــــــــــــــــي
المحاكــم العماليـــــة

40

تصنيفــا فــي محاكــم
ً
األحــــــوال الشخصيــــة

20

تصنيـــــفا فـــــــي
ً
محاكم التنفيذ

تنفيذ
إطالق نظام

أطلقت وزارة العدل نظام تنفيذ اإللكتروني في
جميــع محاكــم التنفيــذ ،بهــدف االرتقــاء بجــودة
العمــل ورفــع ســقف اإلنجــاز واألداء ،واختصــار
الوقــت والجهــد علــى المســتفيدين.

بماذا يمتاز النظام

؟

01

02

وحــد أكثــر مــن
 5أنظمــة فــي
نظـــام واحـــــد
متقــــــــــــــــــدم

يوفــر خاصيــة
التنبيه الذكي
لســرعة اتخــاذ
اإلجــــــــــراءات

03

04

ُيمكــن التصنيــف
اآللـــــي لطلبــــــات
التنفيذ ،ويســـــــرع
اإلنجــــــــــــــــــــــــــــــاز

يتيـــــــــــــــح الربــــــــــــــــط
اإللكترونــــــــي مــــــع
القطاعــات الداخليــة
والخارجيـــــــــــــــــــــــــــــة
05

يقوم بتجهيز
آليا
القـــرارات ً

إلغاء

إيقاف الخدمات
أنهت وزارة العدل –بمعالجة تنظيمية -ما يسمى
“إيقــاف الخدمــات الحكومية”؛ ليقتصر األمر على
طبقــا لنظــام التنفيذ،
منــع التعامــل المالــي فقــط ً
كمــا أقــر وزيــر العــدل وضــع ضوابــط لمــدة الحبــس
التنفيــذي بعــد طلــب طالــب التنفيــذ ،وتقنينــه
ـترعاء لســن المنفــذ ضــده ووضعه األســري.
اسـ
ً

اليوم عدد الموقفة خدماتهم صفر

بال ورق
محاكم التنفيذ

استغنـــــت محاكــــــــــــــم التنفيــــــــــذ عــن الــورق فــي
تعامالتها مع المســتفيدين بعد تطبيق مشــروع
“محاكــم بــا ورق” فــــي محاكــم التنفيــذ كافـــــــــة.

؟

ما الذي تغير

يمكــن لطالــب التنفيــذ معالجــة طلبــه فــي جميــع
مراحــل “التقديــم – التعديــل – اإلنهــاء – إرفــاق
إلكترونيــا بالكامــل دون الحاجــة لزيــارة
المرفقــات”
ً
محاكــم التنفيــذ.
يمكــن للمنفــذ ضــده االســتفادة مــن الخدمــات
الرقميــة دون الحاجــة لــأوراق ،كمــا يمكــن ســداد
إلكترونيــا مــن خــال رقــم الفاتــورة ،ورفــع
المبالــغ
ً
العقوبــات بشــكل مباشــر.

ضوابط للحد من مخالفات

نشاط التمويل
إقــرار ضوابــط تضمــن الحــد مــن ممارســة نشــاط
التمويــل مــن غيــر المرخــص لهــم وفــق نظــام
مراقبــة شــركات التمويــل بمــا يكفــل دقــة رصــد
المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات
نظامــا.
المقــررة عليهــم
ً

؟

ما الهدف
حماية االقتصاد.

المنــع مــن اســتغالل احتياجــات العمــوم
بتمويلهــم بطــرق غيــر نظاميــة.
الحــد مــن اســتغالل احتياجــات العمــوم
بمــا ال يتوافــق مــع مالءتهــم الماليــة.

تحقق إلكتروني يسرع

السداد

اإللكتروني
اســتحدثت وزارة العــدل خاصيــة التحقــق اآللــي
مــن اآليبــان بالربــط مع البنك المركزي الســعودي
موثوقية
وذلــك خــال رفع طلــب التنفيذ لضمان
ّ
وســرعة عمليــات الســداد لطالبــي التنفيــذ دون
الحاجــة إلــى طباعــة الشــيك وزيــارة المحكمــة
لتســلّ م الشــيك ،وذلك عبر بوابة ناجز اإللكترونية
 Najiz.saللخدمــات العدليــة.

ميزة الخدمة
أغنــت المســتفيدين عــن زيــارة محاكــم التنفيــذ واختصــرت
العديــد مــن اإلجــراءات التــي كانــت تتطلــب جهــداً ووقتــاً
علــى المســتفيد الســتالم الشــيك ،بحيث تضمــن الخاصية
ـرة لحســاب طالــب التنفيــذ
الجديــدة تحويــل المبلــغ مباشـ ً
كــون اإلجــراء الجديــد يتطلّ ــب التحقــق مــن اآليبــان الخــاص
بــه خــال عمليــة رفــع طلــب التنفيــذ عبــر بوابــة ناجــز.

نافذ
منصة

دشــنت وزارة العــدل منصــة نافــذ للســندات
التنفيذيــة ،والتــي تتيــح لألفــراد والمنشــآت
خدمــات إنشــاء وحفــظ وإدارة ســندات التنفيــذ
إلكترونيــا.
ً

ميزاتها
بيئــة آمنــة
وموثوقــــة

التعامــل إلكترونــي
بالكامـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

يمكــن إصــدار الســند
والموافقــة عليــه فــي
أي وقــت

منصة

للمزاد اإللكتروني

تمكــن منصــة المــزاد اإللكترونــي المحاكــم مــن
طــرح المــزادات للبيــع بشــكل إلكترونــي كامــل،
ممــا يتيــح لجميــع المشــاركين إمكانيــة الدخــول
والمزايــدة بشــكل مباشــر.

ميزاتها
تدعــم تكافــؤ
الفــــــــــــــــــــرص

تعـــــــــــــزز مبــــــــــــــــدأ
الشفافية والنزاهة

للتنفيذ

مركز اإلسناد القضائي

دشــنت وزارة العــدل مركــز اإلســناد القضائــي
للتنفيــذ ،كأحــــــــد األذرع التشغيليــــــة لمحاكــــــــم
التنفيـــــــــذ.

من أهداف المركز
01

02

تقديــــم المســاندة لمحاكــم
التنفيـــذ مــن خــال تدقيـــق
الطلبـــات والتحقــــــق مـــــــن
سالمتهـــــــا واستكمالهــــــــــــا
للمتـطلبــــــــات النظاميـــــــــــــة

تحقيـــــــق السرعـــــــة
والجـــــــودة فــــــــــــي
أعمـــــــــــــال محاكــــم
التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

03

تدقيــق المنازعــات الــــــواردة،
وطلبـــــــــــــــــات اإلعســــــــــــــــــار
04

متابعــــــة إجــــــراءات
وعمليــات التنفيــذ

05

تهيئــــــة القـــــــــرارات
واإلجــراءات لدوائــر
التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

مركز

اإلسناد والتصفية
يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية
والحكوميــة ،فيمــا يســند إليــه مــن مهــام تتعلــق
بالتصفيــة والبيــع ،من خالل إســنادها إلى القطاع
الخــاص بشــكل شــفاف وتنافســي وتتمثــل فــي:
01

02

الحفــاظ عـــلى
قيمة األصول

تحقيــق مبــدأ العدالــة الناجــزة
وسرعـــــــة استيفـــــاء الحقــــــوق

03

04

المساهمـــــــــــة فــي تنمــــية
االقتصاد ودعــــم المنشــآت
الصغيــــرة والمتوسطــــــــــــة

رفــع نســبة رضــا المســتفيدين
عـــــــن الخدمـــــــات المقدمــــــــــة

شمل
مبادرة

هيــأت وزارة العــدل نحــو  54مركــزً ا لتنفيــذ أحــكام
الرؤيــة والحضانــة فــي مناطــق المملكــة كافــة،
ضمــن مبادرة شــمل ،وذلــك بالتعاون مع القطاع
غيــر الربحــي.

أهدافها
01

02

03

تقديــــــــــــم الدعـــــــــــــــم
االجتماعــي والنفســي
ألطـــــــــــراف النـــــــــــــزاع
(الوالدين – األطفــال)

حمايــــــــــــة حقـــــــــــــوق
األطفــال المحضونيــن

تهيئـــــــــــــة البيئـــــــــــــــــة
اآلمنــــــة لألطــفـــــــــال

04

05

06

المحافظــــــــــــة علـــــــى
خصوصيـــــــة األســــــــــر

التنسيــــــــــــــــق بيــــــــــــن
الوالديــــن ودعمهمــــا

رفـــــــــــــــع جـــــــــــــــــــــودة
الخدمــــات المقدمــــة

عقد اإليجار
سند تنفيذي

أعلنــت وزارة العــدل أن عقــود اإليجــار المســجلة
فــي شــبكة “إيجــار” تعــد ســنداً تنفيذيــاً ؛ ممــا
يمكــن المســتفيد مــن تقديــم طلــب ســداد دفعة
مستحقة أو طلب إخالء العقار بناء على الشروط
النظاميــة مباشــرة لــدى محكمــة التنفيــذ ،دون
الحاجــة لتقديــم دعــوى فــي المحكمــة العامــة.

كيف يستفيد المستأجر من الخدمة؟
01

02

الحـــــرص علـــى
توثيــق العقــد

التقــدم إلــى محكمــة
التنفيــــذ عـــــند إخـــــال
المؤجــــر بــأي بنــــد مــن
بنــــــــــــــود التعاقـــــــــــــد

للتوثيق

نظام جديد

صــدر نظــام التوثيــق الــذي يهــدف إلــى تنظيــم
اإلجــراءات المتصلــة بالتوثيــق علــى وجــه يصــح
االحتجــاج بــه ،وتعــد الصكــوك والعقــود الموثقــة
وفقــا ألحــكام النظــام ســندات تنفيذيــة فيمــا
ً
تضمنتــه مــن التــزام.

ماذا سيحقق النظام؟
01

02

تعزيــز األمــن
العقــــــــــــاري

تعزيــز مبــدأ موثوقيــة
الصكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك

03

04

حفــــــظ الحقــــــوق مــــن
خــال توثيــق العقــود

تعزيز مشــاركة القطاع
الخــاص فــي عمليــات
التوثيــق

؟

ما الذي تغير

تــم نقــل عــدد مــن االختصاصــات المتصلــة
باإلقــرارات التــي لــدى المحاكــم إلــى كتابــات
العدل بما يســهم في تحســين تجربة المســتفيد،
ومنهــا :توثيــق الطــاق والخلــع والرجعة ،وتوثيق
الوقــف والوصيــة ،وغيرهــا.

الوكالة

اإللكترونية
أطلقــت وزارة العــدل الوكالــة اإللكترونيــة بجميــع
أنواعهــا مــن خــال بوابة ناجز  ،najiz.saبخطوات
ميســرة وآمنــة ،ويبلــغ متوســط مــدة إتمــام
العمليــة نحــو  10دقائــق ،ووجــه وزيــر العــدل
بإتاحــة الخدمــة للمســتفيدين الذيــن لــم يصــدروا
أي وكالــة فــي الســابق ،باإلضافــة إلــى تمديــد
صالحيــة الوكالــة اإللكترونيــة مــن  3أشــهر إلــى
شــهرا.
12
ً

أثر الخدمة
عـــدم الحاجــــة لزيــــارة
كتابــــــــات العــــــــــــدل

خطوات

الخدمة

االستغنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء
عـــــــــــــــــــن الــــــــــــــورق

01

02

الدخــول علــى
بوابــــة ناجـــــــز

تســجيل معلوماتــك
فـــــــي أبــــــــــــــــــــشــــــر

05

04

تعبئــة البنــود
الـــرئيــــسيـــــــة

طلــــــــــب إصــــــــــدار
إلكـتـرونـيا
وكالـــــــة
ً

06

إدخـــــــــال رقــــــــــم
التحقــق المرســل

خدمـــــــــــة نحـــــــــــــــــو
 6مالييــن مســتفيد
منـــــــــذ اإلطــــــــــــاق

07

اإلصدار

03

الدخــول علــى
“الـــوكـــاالت”

اإلفراغ

اإللكتروني
أطلقــت وزارة العــدل خدمــة إفــراغ العقــارات
إلكترونيــا لتمكــن المســتفيدين مــن بيــع ونقــل
ً
الملكيــة العقاريــة بالكامــل دون الحاجــة إلــى زيارة
كتابــات العــدل أو البنــوك إلصــدار شــيك مصــدق
بالمبايعــة  ،إضافــة إلــى إطــاق خدمــة اإلفــراغ
العقــاري اإللكترونــي عــن طريــق الــوكالء لألفراد،

ميزات الخدمة
01

02

تتيــح اإلفــراغ ألي عقــار
قيمتــه  20مليــون ريــال
فمــا دون

عمليــة إلكترونيــة بالكامــل
لطرفــي العمليــة (البائــع -
المشتري)

03
إلكتـــرونيا
الدفـــــع يتــــم
ً
مــــــــن خـــــــال الحســــاب
الوسيــــــط

الخدمة متاحة في البنوك

إلغاء االختصاص المكاني

للصكوك العقارية

وجــه وزيــر العــدل بإلغــاء االختصــاص المكانــي
للصكــوك العقاريــة فــي جميــع مناطــق المملكــة
بمــا فيهــا الصــادرة مــن مدينتــي مكــة المكرمــة
والمدينــة المنــورة.

ضوابط إلغاء االختصاص المكاني
01

02

أن ُيطبــــــق علــــــى الصكـــــوك
الصــادرة بالنظـــــام الشامــــــــل
لمعلومــات الثــــــروة العقاريــة

يقتصــر علــى عمليــات البيع
والشــراء والهبــة والرهــن
وفــك الرهــن لكامــل العقار

03

04

أن تشــتمل الصكــوك علــى
أرقــام قطــع وتكــون واقعــة
فـــــي مخططــــــات معتمـــــدة

أال تزيــد المســاحة
على  10آالف متـــر
مربــــع
05

أن يكون أطراف
العمليـــــــة مـــــــن
المواطنيـــــــــــــن

إسناد مركزي

للتوثيق
باشــر اإلســناد المركــزي للتوثيــق أعمالــه كــذراع
تشــغيلي لوكالــة الــوزارة للتوثيــق والتســجيل
العينــي للعقــار ،ويتــم تشــغيله مــن ِقبــل كــوادر
مؤهلــة ،كمــا يعــد قنــاة للتكامــل مــع الجهــات
الداخليــة والخارجيــة.

لماذا اإلسناد في التوثيق؟
01

دعــــــــــم التحـــــــــول
الرقمــي لخدمــات
التوثيـــــــــــــــــــــــــــــق
02

حوكمــــــة اإلجــــــراءات
فـــــــــــي الخدمـــــــــــــات
اإللكترونيـــــــــــــــــــــة
03

تدقيــق ومصادقــــة
طلبـــــــات التوثيــــــــق

04

تبنـــــــــــي التقنيــــــــات
الداعمــــــة لألنظمـــة
الذكيــــــــــة

05

تقصــــــي مجــــــــــاالت
التحسيـــــن الســـريعة
واالستراتيجيـــــــــــــــــة

06

تقليــص االعتمــــــاد
علـــــــــى التدخـــــــــــل
البشــــــــــــــــــــــــــــــــري

للزواج
عقد إلكتروني

أطلقــت وزارة العــدل خدمــة العقــد اإللكترونــي
للزواج ،التي تقدم بجودة وأمان ،األمر الذي من
إيجابيــا كبيـ ًـرا فــي تســجيل
ـول
شــأنه أن يحــدث تحـ ً
ً
وقائــع الــزواج بالمملكــة ،بمــا يخدم المســتفيدين
وييســر تعامالتهم.

أهدافها
01

02

03

توثيــق البيانــات
إلكتـــــــــــــــــــــرونيا
ً

أتمتــة إجــراءات
عقـــــد الــــــــزواج

االرتقـــــــاء بجــــــــــودة
الخدمــات المقدمــة

تحديث الصكوك
أتاحــت وزارة العــدل خدمة تحديث الصكوك دون
الحاجــة ألصــل الصــك الورقــي عنــد تحديثــه فــي
النظام اإللكتروني ،ودون الحاجة لزيارة المستفيد
لكتابــة العــدل ،وذلــك بعــد صــدور توجيــه وزيــر
العــدل باالكتفــاء بصــور الوثائــق المرفوعــة مــن
قبــل المســتفيد عبــر البوابــة اإللكترونيــة للخدمــة
علــى الرابــط:
aqari.moj.gov.sa/du

لماذا هذا التوجيه؟
01

02

تحســين وتطويــر
خدمــات التوثيــق

تقليــص اإلجــراءات
والمتطلبـــــــــــــــات

03

04

تعزيــــــز جــــــــــــــــــودة
الخدمات المقدمة

التوســع في تحقيق
التحـــــــــول الرقمــــي

رقمنة الثروة

العقارية
حصــرت وزارة العــدل  100مليــون وثيقة عقارية –
ورقيــة -مؤرشــفة فــي كتابــات العــدل والمحاكــم،
وبــدأت بتحويلهــا إلــى وثائــق رقميــة ،مــن خــال
مبــادرة رقمنــة الثــروة العقاريــة.

أهدافها
01

02

تطويــر اإلجــراءات والنمــاذج
المتعلقــة بتوثيــق العقــارات

تسهيــــــــل خدمـــــــــــــــــــات
توثيق العقـــــــــــــــــــــــــارات

03

04

تتبــــع جميـــــع التــــداوالت
المنفـــــذة علــى العقـــــــار

تسريـــــــــــــــع عمليـــــــــــات البيــــــع
والشــــــــــــــراء والرهــــــــــــــــــــــــــــــــن
05

توفيــر بيئــة إلكترونيــة آمنــة
للتحقــق مــن الملكيات العقارية

رقمنة  47مليون وثيقة حتى اآلن.

منصة تراضي
فعلــت وزارة العــدل منظومــة المصالحــة بحزمــة
مــن الخدمــات والقــرارات لزيــادة نســبة تســوية
القضايــا بالصلــح مــن مجمــل القضايــا التــي يمكــن
إحالتهــا للصلــح بمــا يحقــق الهــدف المنشــود
وهــــــو مــــــا نسبتــــــــــه  25%مــــــــن تلك القضايـــــــا.
وأطلقــت وزارة العــدل منصــة “تراضــي” لتقديــم
إلكترونيــا “عــن
خدمــة الصلــح بيــن أطــراف النــزاع
ً
ُبعد” ،كما تم تدشــين مركز المصالحة النموذجي
فــي الريــاض.

ماذا سيحقق ذلك؟
01

02

03

الحـــــــد مـــــــــن تدفـــــــق
الدعاوى إلى المحاكم

ســرعة إنجــاز
القضايـــــــــــــــا

توظيــف التقنيــات الحديثــة
وتوفيــر الخدمــة بــكل يســر
وســهولة

04

إيجــاد منظومــة رقميــة مــن
خــال تطويــر وتشــغيل المزيــد
مــن مكاتــب الصلــح النموذجيــة

taradhi.moj.gov.sa

05

توفيــر الوســائل البديلــة
لفـــــــــــــض المنازعــــــــــات

التجارية
مسار الصلح في القضايا

منحــت منظومــة المصالحــة فــي المحاكــم
التجاريــة الكثيــر مــن الكيانــات فرصــة حــل نزاعاتهــا
عبــر إجــراءات ميســرة وســريعة تحفــظ الحقــوق
بعيـ ًـدا عــن الدعــاوى القضائيــة وأروقــة المحاكــم.

كيف يتم ذلك ؟
01

02

إحالــة طلــب المصالحــة
مـــــــن “ناجـــــــز ،تراضــــي،
المحـاكــــــم”

تحديـــــــد موعــــــــــــــــد
الجلســــات ومكانهــا
وإبــــــــاغ األطـــــراف

03

04

عقـــد الجلســــات فــــــي
مكـــــتب المصالحــــة أو
إلكترونيــا “عـــن ُبعـــــد”
ً

تقييــد الطلــب
رقمــا
ومنحــه ً

بوابة ناجز

تغنيك

أطلقــت وزارة العــدل بوابــة ناجــز najiz.sa
للخدمــات اإللكترونيــة ،والتــي تضــم نحــو 120
خدمــة تغنــي المســتفيدين عــن زيــارة المحاكــم أو
كتابــات العــدل.

أهدافها
01

02

إتاحــة خدمــات الــوزارة
بسهولــــــــــة ويســـــــــــــر

الوصــول الســريع
إلــى المعلومـــــــة
03

توفيــر الوقــت والجهــد
علــى المستفيديـــــــــــــن

حساب

المنشآت
أطلقــت وزارة العــدل خدمــة “حســاب المنشــآت”
عبــر بوابــة ناجــز  ،najiz.saفــي خطــوة تهــدف
لتمكيــن المؤسســات والشــركات والكيانــات
االقتصاديــة مــن إنجــاز خدماتهــا العدليــة بســرعة
وجــودة.

كيف تفعل حساب المنشآت في “ناجز”؟

01

02

03

الدخـــول على بوابــــــة
ناجــــــــــــــز Najiz.sa

اختيــــار تفعيــــل
حســــاب منشأة

تحديـــــــــــــــــد
نوع الجهـــــة

05

04

إدخــال الرقــم الموحــد
للمنشـــــــــــــــــــــــأة 700

إرفاق المســتندات
المطلوبــــــــــــــــــــــــــة

المرأة
توظيف

متناميــا للمــرأة فــي
شــهدت وزارة العــدل تمكينً ــا
ً
أروقــة الــوزارة ،بوصفهــا موظفــة أو محاميــة أو
موثقــة أو مصلحــة أو كاتبــة عــدل.

01

02

توظيــف المــــــرأة
كاتبـــــــــــــة عـــــــدل

تســجيلهن كمصلحــات،
لممارســــــــــة عمليــــــــــــة
المصالحــة خــارج قاعــات
المحاكــــــــم أو داخلهـــــــا

03

04

توظيـــــــف المـــــــــرأة فـــــي 5
مجــــــــاالت مختلفـــــــة “باحثــة
اجتماعيـــة ،باحثـــة شرعيــــــة،
باحثـــــة قانونيـــــة ،مساعــــدة
إداريــة ،مطــورة برامج أولـــى”

ارتفـــــــــــــــاع نسبـــــــــــــــة
الرخـــــــــص الممنوحـــــــة
للمحاميــــــــــات % 240

05

06

إطــــــاق دبلـــــوم المحامـــــاة
لتقديــــــم التأهيــل المنتهــي
بمنحهــــــــن رخصــــــة مزاولـــــة
المهنــة

منحهــــن رخصــــــة
الموثق المعتمد

المرأة
تعزيز حقوق

عـــــززت وزارة العـــدل مـــــن حقــــوق المـــرأة،
وذلـــــك بالعديــــــــــــد مــــــــــــــن القــــــــــــــــرارات.

أبرزها
01

02

تنفيــذ فــوري ألحــكام
النفقــة أو رؤيــة الصغيــر
أو تسليمـــــــه لحاضنــــــة

االكتفــاء بالبصمــة دون
الحاجــة لمعرفيــن عنــد
خدمــة المستفيــــدات

03

04

نفقــــــــــــــــة المطلقـــــــــــة
لهــــــــا أولويـــــــــــة علـــــــى
الديــــــون األخرى للرجـــــل
لضمــان االســتقرار لهـــــا
وألوالدهـــــــا

إثبــات اســتحقاق أســرة
المتغيــب أو المفقــود
لمعــــــــــــــاش الضمــــــــــان
االجتماعــــــي

05

06

إيقــاف قبــول دعــاوى
إلـــــزام المــــــرأة علــــــى
العــودة لبيــت الزوجيــة
إجبــار ا
ً

إشعار المرأة عند تعديل
حالتهـــــــــــا االجتماعيــــــــة
برســالة نصيــة

07

08

توجيــه مأذونــي األنكحة
بســماع موافقــة المــرأة
لفظيا
ً

ســريان أنظمــة الســفر
الجديــدة علــى صكــوك
الحضانــة

صندوق

للنفقة
أطلقــت وزارة العــدل صنــدوق النفقــة ،الــذي
عــزز مفاهيــم األمــن األســري بمــا يضمــن حصــول
الفئــات المســتفيدة علــى حقوقهــا الماليــة التــي
تكفــل أساســيات الحيــاة أثنــاء فتــرة التنــازع ومــا
بعدهــا.

رؤية الصندوق
صندوقــا رائـ ًـدا فــي توفير نفقة األســرة
ً
“أن يكــون
فــي مرحلــة التقاضــي وعدم االســتقرار مع ضمان
االستدامــــــــــــة وتنميــــــــــــــــة المــــــــــوارد الماليـــــة”.

التكامل اإللكتروني مع  63جهة
ارتبطــت وزارة العــدل مــع  44جهــة فيمــا تعمــل
الــوزارة علــى إتمــام الربــط مــع  19جهــة جديــدة
لتبــادل البيانــات والخدمــات الرقميــة لحظيــاً .

63
أبرز ميزاته

01

02

الحصــول علــى البيانــات
مــن مصدرهــا الرئيســي

تحسين تجربة المستخدم
بتقليــل نســبة الخطــأ فــي
إدخـــــــــال المعلومـــــــــــــات

03

04

الســرعة والدقــة فــي
إجــراءات أعمــال الــوزارة
ا لمختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المساهمــــة فــي التحــول
الرقمــــــــــي الحكومـــــــــــي
05

توفيـــــــر الوقـــــــــت والجهــــــــــد
للمســتفيدين باالســتغناء عــن
الحضــور إلــى المقــار العدليــة

مركز

العمليات العدلي
أطلقــت وزارة العــدل مركــز العمليــات العدلــي
لمتابعــة مؤشــرات األداء ألعمــال المحاكــم
وكتابــات العــدل وقطاعــات الــوزارة بشــكل رقمي
كامــل.

مميزات المركز
01

02

رفع مستوى
اإلنجـــــــــــــــــــاز

المتابعــــــــــــــــــة اليوميـــــــــــــــــة
والتشغيليـة واالستراتيجيـــة

03

04

يقدم االستجابة السريعة
بما يخدم المستفيديــــن

المساهــــــمة فــي تطويــر
الخدمــــــــــات العدليــــــــــــــــة
05

يصــدر التقاريــر التــي تُ مكن
مـــن اتخــــاذ القـــــــــــــــرارات

مركز ناجز
دشنت وزارة العدل مركز ناجز للخدمات العدلية،
وهــو صــرح عدلــي نموذجــي جــرى إطالقــه
بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص ليخــدم أصحــاب
األعمــال واألفــراد ويقــدم جميــع خدمــات الــوزارة
تحــت ســقف واحــد بجــودة عاليــة وفــي بيئة عمل
احترافيــة.

طلبا
أبرز الخدمات وأكثرها ً

01

02

03

صحيفــــة
الدعــوى

طلبات
التنفيذ

اإلفراغ
العقاري

04

05

الوكاالت

االستشـــارات القانونيــــــة مــــن
الهيئــة الســعودية للمحاميــن

الحاسبة العمالية
أطلقـــــــــت وزارة العــــــــدل “الحاســبة العماليــة”
بإصدارهــا األول ليتمكــن المســتفيد مــن معرفــة
حقوقــه العماليــة فــي نظــام العمــل والئحتــــه.

أهدافها

01

02

03

سرعـــــة العمـــــــــل
واإلجـــــــــــــــــــراءات
القضائيــــــــــــــــــــــــــة
فــــــــي المحاكـــــــم
العماليــــــــــــــــــــــــــة

سهولـــــة تطبيــــق
نظــــــــــام العمـــــــل
والئحتـــــــه فيمـــــــا
يتعلــق بالحقــوق
والمنازعــــــــــــــــات

دقـــــــــــــــة نتائــــــــــــــــج
العمليــات الحســابية
المتعلقــة بالحقــوق
العماليــــــــــــــــــــــــــــــــة

ميزاتها
01

شمولهــــا ألهـــــــــم
الحقـــوق العماليـة

02

03

سهولــــــــة إجـــــــــــــــراء
الخدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إتاحة طباعة
النتائـــــــــــــــــج

المحاكمات عن بعد
فعلــت وزارة العــدل حزمــة مــن الخدمــات
المقدمــة للســجناء ،مــن أبرزهــا “المحاكمــة عــن
ُبعــد” التــي تهــدف إلــى تقليــص مــدد التقاضــي
وتوفيــر الوقــت والجهــد مــع تحقيــق الضمانــات
القضائيــة.

بماذا تمتاز المحاكمات؟
01

كاميـــــــــــرات ونظــــــــــــــــام
اتصــــــال مرئــــــي متصلـــة
بقاعـــــــــات المحاكمـــــات
فـــــــــي السجــــــــــــون مــــع
إتاحــة دمـــــــــــج المترجــم
معــــا فـــــي
والسجيــــــــــن ً
جلســــــــــــــة واحــــــــــــــــــــدة

02

شاشــــــة عـــرض متصلــــة
بالسجـــــون مــــــع عــــــرض
القضيـــــــــــــــة للسجيـــــــــن
مــن خـــــال نظـــــــام ناجــــز
المحاكــم

إلكترونيا
ً
نزالء السجون يصدرون وكاالتهم

أسهمت الخدمة في
01

02

المحافظــة علــى
خصوصية وســرية
النــزالء

المحافظـــــة علـــــى
االحتــرازات الصحيــة
واألمنيــة

03

تيسيـــــر إجـــــراءات
خدمــات التوثيــق

منصات إلكترونية

للتدريب العدلي
دشن مركز التدريب العدلي المنصات اإللكترونية
التــي تضــم بوابــة المركــز اإللكترونيــة ،وتطبيــق
األجهــزة الذكيــة ،ومنصــة التدريــب اإللكترونية.

ماذا تقدم هذه المنصات؟
01

02

أتمتــــة التفاعــــل بيــــن
المـــــدرب والمتــدرب

أداء االختبــارات
إلكتــــــــــــــــــرونيا
ً

03

04

إدارة العمليــــــــــــــــــــة
إلكترونيــا
التدريبيــة
ً

تعــــــــــــــــــــزز جـــــــــــــودة
المخرجات التعليمية

خدمة الموثق
أشــركت وزارة العــدل القطــاع الخــاص فــي أعمال
التوثيــق ،بتدشــينها خدمــة الموثــق التــي تتيــح
للمســتفيدين إجــراء عمليــات التوثيــق علــى مــدار
الســاعة عبــر الموثقيــن والموثقات المصرح لهم.

كيف يستفاد من الخدمة؟

عبر موقع الموثق mwathiq.sa
عبر تطبيق الموثق

الخدمات المقدمة
02

03

04

01

إصــدار الــوكاالت
وفسخهـــــــــــــــــــــــا

اإلفراغ
برهـــــن

تصحيــــــــح
الصكــوك

05

06

07

08

الرهــــــــــــن
العقــاري

فـــــــــــك
ا لر هــن

اإلقرارات
الماليـــة

توثيــق عقود
الشركــــــــــات

اإلفـــــراغ
العقاري

قيم
ّ
قيــم ،التــي تتيــح
طــورت وزارة العــدل منصــة ّ
للمســتفيدين تقييــم خدمــات المحاكــم وكتابــات
العــدل والمرافــق العدليــة ،وذلــك بإطالقهــا
اإلصــدار الثانــي مــن المنصــة ،لقيــاس رضــا
المســتفيدين مــن الخدمــات.

ميزات اإلصدار الجديد
01

02

03

يشمــــــــــــــل جميـــــــــــع
الخدمـــــات العدليــــــة

يرصد اســتطالعات
المستفيديــــــــــــــــن

يفعــــل المســتفيد
الســـــــــري داخــــــــــل
المرافــق العدليــــة

04

ُيصدر التقارير
المرنــــــــــــــــــــة

05

يقيــس جــودة الخدمــات واإلجــراءات وجــودة
البيئــة التــي تحتضــن الخدمــات ،وجــودة تعامــل
منســوبي الــوزارة مــع المســتفيدين عبــر منهجيــة
قيــاس متوازنــة وقيــاس كمــي ،وعبــر أدوات
تقنيــة عاليــة الجــودة

منع توثيق زواج

القصر
ُ

شــدد وزيــر العــدل فــي تعميــم موجــه للمحاكــم
ومأذونــي عقــود األنكحــة ،يقضــي بمنــع إجــراء
عقــود الــزواج لمــن يقــل عمــره أو عمرهــا عــن 18
ســنة.

ما الجهة المسؤولة؟
تحــال مثــل هــذه الطلبــات إلــى المحكمــة
المختصــة ،الســتكمال اإلجــراءات النظاميــة حيــال
ذلــك ،تماشــياً مــع نظــام حمايــة الطفــل والئحتــه
التنفيذيــة.

الشكوى اإللكترونية

دشـــــن المجلـــــــــس األعلـــــــى للقضـــــــــاء خــــــــالل
عــام  1440هـــ ،خدمــة “الشــكوى اإللكترونيــة”
للمســتفيدين مــن خدمــات المحاكــم وكتابــات
العــدل ،وســتمكن الخدمــة المســتفيد مــن تقديم
شــكواه إلكترونيــاً وفــق األنظمــة المعمــول بهــا،
بهــدف تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة ،كمــا
تهــدف الخدمــة إلــى رفــع جــودة ودقــة البيانــات
المقدمــة.

مكان تقديم الخدمة
بوابة المجلس األعلى للقضاء www.scj.gov.sa

ميزات الخدمة
إلكترونية بالكامل.
تتيح إمكانية متابعة الشكوى واإلشعارات المرتبطة بها.

رقمنة خدمات

المحامين

مكنــت وزارة العــدل المحاميــن والمحاميــات
“الممارســين والمتدربيــن” مــن تنفيــذ الخدمــات
إلكترونيــا عبــر بوابــة ناجــز ،مــا يغنيهــم عــن زيــارة
ً
مقــر الــوزارة ،ويأتــي ذلــك فــي إطــار ســعي الوزارة
للتيســير علــى المســتفيدين وتوفيــر الجهــد
والوقــت عليهــم.

أبرز الخدمات
01

02

إصـــــــــدار رخصــــــــة
محـــــــــام ممـارس
وتجديدهـــــــــــــــــــــا

قيــــــــــد محــــــــــام
متــدرب جديــــــد

03

04

انتقــال محــام متدرب
إلــــــى مكتـــــــــب آخــــر

إخــــــــاء طـــــــرف
محــــام متـــــــدرب

العدلية
نشر الثقافة

أطلقت وزارة العدل برنامج تعريف لنشــر الثقافة
العدليــة ،وذلــك فــي إطــار مبــادرة “إبــراز مميــزات
القضــاء ونشــر الثقافــة العدلية”.

أهدافه؟
01

02

توعيـــــــــــة المــــــــرأة
بحقوقها الشرعيـة
والقانونيـــــــــــــــــــــــــة

توضيــح آليــات االســتفادة
مــن الخدمــات واإلجــراءات
العدليـــــــــة

03

04

إبــراز مــدى ســهولة
الخدمــات وكفاءتهــا

تعزيز الوعي بآليات
عمــــــل المنظومــة
العدليــــــــة

العدلية
دليل لألسئلة

شيوعا،
دليل لألسئلة األكثر
أصدرت وزارة العدل ً
ً
والتــي اســتقبلها حســاب التواصــل العدلــي علــى
منصــة التواصــل االجتماعــي “تويتــر” ،ويضــم
ـؤال لتعزيــز الوعــي بالحقــوق
الدليــل نحــو  400سـ ً
واإلجــراءات.

أهدافه؟
01

02

رفـــــــــــــــع ثقافـــــــــة
المجتمــع بالحقوق
والواجبــــــــــــــــــــــــات

تعزيــز الثقافة
العدليـــــــــــــــة

03

إبــراز مــا يستجــــد مــــن
خدمــــــــات وتسهيـــــــل
االستفـــــــــــادة منهـــــا

إشراك

القطاع الخاص

في األعمال المساندة لقضاء التنفيـذ

طــورت وزارة العــدل اإلجــراءات واللوائــح إلشــراك
القطــاع الخــاص فــي أعمــال التنفيــذ مــن خــال
منصــة نافــذ اإللكترونيــة ،التــي تتيــح لألفــراد
والمنشــآت خدمــات إنشــاء وحفــظ ســندات
التنفيــذ إلكترونيــاً فــي بيئــة آمنــة وموثوقــة؛ ممــا
يســاهم فــي ســرعة تنفيــذ الســندات التنفيذيــة.

بهدف
01

02

تقليــل فتــرة إنفــاذ
سنــــدات التنفيـــــــذ

خلـــــــــــق فــــــــــرص
وظيفيــــــة فــــــــي
القطــاع الخـــاص

40

خدمة عدليـة يوفرهـا

تطبيق ناجز

أبرزها
01

02

03

االســتعالم عــن القضايــا
واإلجــراءات علــى القضيــة

العقـــــــارات
والوكاالت

التحقـق مــن
صك عقاري

04

05

06

التحقق من
وكالــــــــــــــــة

االستعــــــــــام عــــــن
التراخيــص العدليــة

االســتعالم عــن
عقود الــــــــــزواج

07

التواصــل العدلــي
والمواعيـــــــــــــــــد

العالمية
التقدم في المؤشرات

أســهمت اإلصالحــات التــي اتخذتهــا وزارة العــدل
خــال األعــوام الماضيــة فــي التقــدم بالمؤشــرات
العالميــة ذات العالقــة بعمــل الــوزارة ومنهــا:

01

سهولة األعمال

المملكة الـ  14بين مجموعة دول
عربيا
العشرين والرابعة
ً
تسجيل الملكية

عالميا
19
ً

02

إنفاذ العقود

عالميا
51
ً

التنافسية العالمية

المملكة الـ  11بين مجموعة دول
عربيا
العشرين والثالثة
ً
استقالل القضاء

عالميا
16
ً

عبء اللوائـــــــــــح
الحكوميـــــــــــــــــــة

عالميا
10
ً

حمايـــــة الملكيـة
الفكريــــــــــــــــــــــــــــة

عالميا
27
ً

كفــاءة اإلطـــــار القانونــــــي
فــــــي حـــــــــــل النزاعـــــــــــــــات

عالميا
17
ً
كفاءة اإلطار القانوني في
االعتــــــراض علــى القوانيــن
والتنظيمــــــــات

عالميا
18
ً

رفع الوعي

بالحقوق والواجبات القانونية

تعريــف هــو برنامــج متخصــص فــي رفــع الوعــي
بالحقــوق والواجبــات القانونيــة ،أحــد برامــج
مبــادرة إبــراز مميــزات القضــاء ونشــر الثقافــة
العدليــة.

كيف
تتقدم بصحيفة
الدعــــــــــــــــــوى؟

كيف
حكــــما
تستأنـــف
ً
ابتدائيا عن ُبعد؟
ً

كيف
كتابيا
تترافع
ً
في قضية؟

كيف
تتقدم بطلب
تنفيذ جديد؟

كيف
مترجما
تطلب
ً
عبــــــــــر ناجــــــز؟

كيف
تصدر فاتورة
ســــداد عبــــر
ناجــــــــــــــــــــــز؟

كيف
تـــــــودع وتصـــــــــــرف
إلكترونيا؟
الشيكات
ً

كيف
تصدر وكالة
إلكترونية؟

كيف
تتم عملية اإلفراغ
اإللكترونيـــــــــــــــــة؟

كيف
تُ لغي وكالة
ساريـــــــــــــة؟

كيف
تحول صك عقارك
مـــن ورقــــي إلـــــى
إلكترونــــــــــــــــــــــي؟

كيف
تستفيد من خدمات
منصــــــــــــة نافـــــــــــذ؟

كيف
تستفيـــــــــد مـــــــن
خدمات الموثق؟

كيف
تستفيد من منصة
العقد اإللكترونـي
للــــــــــــــــــــــــــــــــزواج؟

كيف
تطلــــــــب رخصـــة
إلكترونيا؟
موثق
ً

كيف
تستفيــــد مـــن
خدمات منصة
تراضــــــــــــــــــــي؟

كيف
تسجـــل المحامـــي
المتدرب عبر بوابة
ناجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز؟

كيف
تستفيــــــــــد مــــن
خدمات صندوق
النفقــــــــــــــــــــــــة؟

كيف
تصـــــــــدر رخصــــــــــة
إلكترونيا؟
محاماة
ً

كيف
تستفيــــــــــد مـــــن
خدمـــــــات مركـــــز
التدريب العدلي؟

كيف
تتواصل مع
العــــــــــــدل؟

كيف

تتقدم بصحيفة دعوى

01

02

الدخــول علــى بوابــة ناجــز
اإللكترونيـــــــــة najiz.sa

05

تقديـــم
الطلب

؟

اختيار خدمات
“القضـــــــــــــاء”

04

03

إدخال البيانات
المطلوبـــــــــــة

صحيفـــة
الدعوى

كيف

؟

ابتدائيا عن بعد
تستأنف حكما
ً

01

02

تسجيـــل الدخـــــول فـــــي
ناجـــــــز  Najiz.saعبــــــــر
النفــاذ الوطنــي الموحد

اختيار تبويب
القضـــــــــــــــاء

05

اختــــر “طلـــــب
على القضيـة ”

04

03

تحديــــد القضيـــــة
المطلــوب إنشــاء
الطلــــــــب عليهــــــا

قائمــــــــــــــــــة
االســتئناف

06

07

طـــلب
نقـــض

إكمــال البيانــات ثــم
الضغــط علــى حفــظ
وإرســال

كيف

كتابيا في قضية
تترافع
ً

01

02

تسجيــــل الدخـــــول فـــــي
ناجــــــــــــــــــــــــــز Najiz.sa

للـــــــــــــــردود
والطلبـــــات

04

03

اختيــار التقاضــي
اإللكترونـــــــــــي

اختيـــــــار
القضــاء

؟

ترسل الدائرة رسائل نصية ألطراف الدعوى عن جميع العمليات
التي تتم في جلسات الترافع اإللكتروني.

استعـــراض أســئلة
وطلبـــــــات الدائــرة
القضائيــــــــــــــــــــــــــة

كتابــــــــــــــة الــــــــــــرد
المناســب علــــــى
أال يتجــــــــاوز 500
حــرف

إمكانيــــــة إضافــة
مرفقـــــــــــــــات إذا
سمحــــت الدائـــرة
بذلــك

كيف

؟

تتقدم بطلب تنفيذ جديد

01

02

تسجيـــل الدخـــــول فـــــي
ناجـــــــز  Najiz.saعبــــــــر
النفــاذ الوطنــي الموحــد

اختيــار قائمة
التنفيـــــــــــــــذ

05

04

تحميــــــــــــــــــــــــــل
المرفقــــات ثــــم
حفـــــظ وإرســال

03

تقديــم طلب
وتحديـــــــــــــد
نوعــه

تعبئـــــــــــــــــة
البيانـــــــــــات
المطلوبــة

06

07

تعبئــــــة بيانــــــــــات
السنــــد التنفيذي

“إضافة” ثـــــــم
حفظ وإرسال

كيف

تطلب
ً
مترجما عبر ناجز ؟

02

01

من صفحـــــة القضيـــــة
الضغــط علــى أيقونــــة
(الطلبــــــــــــــات علـــــــــى
القضايـــــــــــا)
03

مــن خانـــة نــوع الطلـب
الضغــــــط علــــــى خيــــــار
(طلـــــب مترجــــــم عــــــن
بعــد مــن مركــز الترجمة
الموحـــــــد) ،ثـــم إنشــــاء
الطلــب

تعبئـــة البيانـــات المطلوبــة ومن ثم
الضغط على (حفظ وإرسال الطلب)

كيف

؟

تصدر فاتورة سداد عبر ناجز

01

الدخــــــول علـــى
خدمات التنفيذ

02

أيقونــــة
طلباتــي

04

03

أطراف
التنفيذ

طلـــــــب
التنفيــذ

طلب إصدار فاتورة سداد

كيف

تودع وتصرف الشيكات

إلكترونيا؟
ً
في حال وصلتك رسالة نصية
01

02

الدخــــــول علـــى
رابـــــط الرسالــة

إدخــال تفاصيــل
الطلــــــــــــــــــــــــب

04

03

الموافقــة علــى
التعهــــــــــــــــــــــد

تحديــث بيانــات
المستفيــــــــــــــد

؟

كيف

تصدر وكالة إلكترونية

01

02

تسجيـــل الدخـــــول فـــــي
ناجـــــــز  Najiz.saعبــــــــر
النفــاذ الوطنــي الموحــد

الوكـــــــــاالت
واإلقــرارات

04

03

تحديــــد نـــص الوكالـــة
وتاريـــــــــخ االنتهـــــــــــاء

إصــدار وكالــة
إلكترونيــــــــة

05

06

إضافة
وكيل

اختيــار نــوع
الوكالـــــــــــة

كيف

؟

تتم عملية اإلفراغ اإللكترونية

الدخول على بوابة ناجز Najiz.sa
اختيار العقارات من قائمة الخدمات اإللكترونية.

للبائع
04

01

02

03

اختيــــار إفــــــــراغ
العقار إلكترونياً

إضافـــــــــــــــــة
طلــب جديــد

تحديـــد
العقــار

معاينــة
ا لصــك

07

06

05

مراجعــــة البيانــــات
واعتمــاد الصفقة

التحقـــــق مـــــــــن
ضريبة التصرفـات
العقـــــــــــــــــــــــاري

إدخــال بيانات
الصفقـــــــــــــة

للمشتري
01

02

03

04

اختيـــــار
طلباتي

استعــــرض
الطلبــــات

معاينــة الطلــب
للمشتـــــــــــــــــري

قبــــــــــــول
الطلــــــــب

06

05

تحويــل قيمــة الصفقــة
إلى الحسـاب الوسيــط
الخـــــــــــــاص بالطلـــــــــب

اســتالم إشــعار
إصــدار الحســاب
البنكــي الوســيط

كيف

تُ لغي وكالة

سارية

؟

01

02

03

الدخــول علــى بوابــة
ناجـــــــــــــــز Najiz.sa

الخدمـــــــــــات
اإللكترونيــة

الوكـــــاالت
واإلقرارات

06

05

04

اختيـــــــار الوكالـــة
المـــراد فســخها

الدخـول الـــى قائمــــة
وكـــــاالت المستفـيد

فســخ وكالــة
إلكترونيـــــــــــــا
ً

07

فســـــخ
الوكالة

كيف

تحول صك عقارك
مـــن ورقـــــي إلـــــى

إلكتروني

؟

01

02

03

الدخــول علــى بوابــة ناجــز
اإللكترونيــــــــــة najiz.sa

الخدمــات العدلية
اإللكترونيـــــــــــــــــــة

العقارات

06

05

04

تقديم طلب
جديـــــــــــــــــــد

االطــاع علــى شــروط
الخدمــة والتأشــير علــى
التعهــد

تحديـــــــــــث
الصكــــوك

07

تعبئة بيانات
الصـــــــــــــــــك

08

إرفــــــــاق صـــــــورة
الصـــــــــــك مـــــــــن
األمــام والخلــف

09

10

االطــــاع علــى
الطلـــــــــــب ثــــم
إرسالـــــــــــــــــــــــه

استــــــــــــــــــالم
إشــعار بإتمام
العمليـــــــــــــــة

كيف

؟

تستفيد من خدمات

منصة نافذ

01

02

التســجيل فــي منصة
نافــــــــــــذ nafith.sa

اختيــار طلــب
إصــدار ســند

04

03

توثيق موافقة
المديـــــــــــــــــــــن

التحقــق مــن بيانــات
الطــــــــــرف اآلخــــــــــر

05

06

قبـــــول وإنشــاء
السنـــــد ألمـــــر

أرشــفة الســند
فــي المنصــــــة

كيف

تطلب رخصة موثق

؟

إلكترونيا
ً

01

02

03

الدخـــول على بوابــــــة
ناجــــــــــــــز Najiz.sa

الخدمـــــــات
اإللكترونيــة

التراخيـــــص

06

تقديـــم
الطلب

05

04

تعبئـــــــــــــة البيانـــــــــــــات
وإرفــــاق المســتندات
المطلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــة

طلــب رخصة
موثــــــــــــــــــق

كيف

؟

تستفيد من خدمات

الموثق

01

زيارة بوابة الموثق

mwathiq.sa

04

التوثيـــــــق
بســهولة

02

اختيــار الخدمــة والبحــث
فــي قائمــة الموثقيــن

03

التواصــل مــع أقــرب
موثــــــق مـــــن خــــالل
بياناتــــــــه المدونــــــــة

أو من خالل تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي  androidوIOS
* الخدمــات متاحــة علــى مــدار الســاعة ،وتقــدم بأعلــى درجــات األمــان
التوثيقي.

كيف

؟

تستفيد من منصة
العقد اإللكترونـــي

للزواج
01

إدخــال معلومــات الزوجيـــن عبر بوابــة Ezawaj.sa

وتحديـــــــد المهـــــــر والشـــــــــروط والشهـــــــود والولـــــي
02

حجز موعد مع المأذون
03

حضور المأذون للتحقق من البيانات وأخذ البصمة

كيف

تستفيد من خدمات

منصة تراضي

؟

01

02

03

الدخــــــــــــــــــــــــول علــــــــــى
taradhi.moj.gov.sa

اختيار طلب
صلح جديــد

اختيــار نــوع طلب الصلح
وتعبئـــــــةالنمـــــــــــــــــوذج

06

05

04

إصــدار وثيقــة الصلح
بعـــــــــــــد االعتمـــــــــاد

اســتالم رســالة بموعــد
لقـــــاء الصلـــح عــن بعــد

اســتالم رسالة
تأكـــيد الطلـب

07

08

09

الموافقــة علــى وثيقــة
الصلــح عــن طريــق النفــاذ
الوطنــي الموحــد “أبشــر”

اتفــــاق األطــراف
علـــــــى نقــــــــــــــاط
الخالف والصلـــح

عقـــــد لقـــــــــــاء
الصلح عن بعد

؟

كيف

تستفيد من خدمات

صندوق النفقة
 01الدخول على موقع nafaqah.sa

02

الدخول للمنصة برقم الهوية وتاريخ الميالد.

03

تقديم الطلب إلكترونياً .

للتبرع عبر اإلنترنت بشكل مباشر
01

02

03

الدخــــــول علـى
موقع صندوق
النفقـــــــــــــــــــــــة

الضغــــط علــــى
تبـرع في أعلــى
الصفحــــــــــــــــــــة

إدخـــال بيانــات البطاقــة
البنكيــة (مــــدى ،فيـــــزا،
ماستركـــــــــــارد) والتبـــرع
بكـــل سهولــــــة ويســــــر
أو التبــــــــرع عبــــــر أحــــــــد
الحسابــــــــات

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺒﺮﻋـﺎت :
SA2505000068200000286002

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺒﺮﻋـﺎت :
SA6980000647608011100004

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺒﺮﻋـﺎت :
SA4210000020100000260205

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷوﻗﺎف :
SA2505000068200000286001

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷوﻗﺎف :
SA6980000647608012200001

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷوﻗﺎف :
SA2310000020100000252205

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷوﻗﺎف :
SA2715000999199911190004

؟

كيف

تصدر رخصة محاماة

إلكترونيا
ً

01

02

03

الدخـــول على بوابــــــة
ناجــــــــــــــز Najiz.sa

الخدمـــــــات
اإللكترونيــة

التراخيـــــص

06

05

04

تعبئـــــــــــــة البيانــــــات
وإرفاق المستندات
المطلوبـــــــــــــــــــــــــــة

إدخال فترات
التدريــــــــــــــب

خدمـــــــة طلــــــــب
ترخيــص محــام

07

08

09

الموافقـــة علـى
اإلقرار والتعهد

تقديــــم
الطلــب

ســتجد الطلــب فــي
قائمـــــــــــة الطلبــــــــات
الخاصــة بك لمتابعـــة
حالتــــــــــــه

كيف

تسجل المحامي المتدرب عبر

بوابة ناجز

؟

01

02

الدخــول علــى بوابــة
ناجــــــــــــــــز Najiz.sa

الخدمـــــــــات
اإللكترونيــة

04

03

دخــول المحامــي لخدمــة
المتدربيــــــــــــــن لــــــــــــــدي

التراخيـــــص

05

06

إدخــــال رقـــم هويــة
المتـــــدرب و تاريـــــخ
ميــــاده وإضافتــه

ظهــور المتــدرب في
قائمـــــــــة المتدربيـــن
لــــــــــدى المحامـــــي

كيف

تستفيد من خدمات مركز

التدريب العدلي

؟

01

02

تقديــم طلــب االلتحــاق
بالبرنامـــــج علـــى بوابـــــة
المركـــــــــــــز jtc.gov.sa

ســداد رســوم
التقديــــــــــــــــــم

04

03

إشعــــــــار المقبوليـــــــــــن
مبدئيــا بموعد مطابقة
الوثائــق
05

ســداد رســوم التدريــب
للفصــل التدريبي األول
لمــــــن قــــــام بمطابقــــة
الوثائــق وإكمــال جميــع
متطلبـــــــــــات القبـــــــول

مراجعـــــــــــــة الطلـــــــب
للتأكــد من استكمــــال
شـــــــروط القبــــــــــــــول
06

إشعـــــــــــــــار المرشحيـــــــــن
بالقبـــــــــــــــول النهائـــــــــــي
لطلباتهـــم بعـــد التأكــــــد
مــن سدادهـــــــم رســـــوم
التدريــب للفصــــل األول

كيف تتواصل مع

العدل؟
ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
1950@moj.gov.sa

najiz.sa
@MojCare

دليل للشروحات

سعت وزارة العدل إلى تيسير اإلجراءات وتقليصها
وتقديــم خدمــات المحاكــم وكتابــات العــدل وغيرها
دليــا لشــرح
ً
بخطــوات ســهلة ،وأصــدرت الــوزارة
خطــوات االســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة عبــر
بوابــة ناجــز ،ونشــرت اإلصــدار الرابــع مؤخـ ًـرا.

لالطالع على اإلصدار الرابع

moj.gov.sa

منصات

الوزارة

على مواقع التواصل االجتماعي

