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استراتيجية وزارة العدل 
2019



الركائز االستراتيجية 

رفع الكفاءة 

ومة التشغيلية للمنظ

العدلية

بة تحسين تجر

المستفيد 

تأهيل وتطوير 

الكوادر العدلية

دعم برامج 

التحول الرقمي

فيذ تعزيز قضاء التن

ومنظومة التوثيق 

واألمن العقاري

تطوير المحاكم 

التجارية وضم 

هيئات ولجان النزاع

المختلفة



(تلخية  ةتزويزةم)تالرت  ءة ج ديةتلخية  ةتمل يةمةزلم تط ينة
:بتحقيق الهدف االستراتيجي 2020اهتمت وزارة العدل في رحلتها نحو التحول الوطني 

األهداف االستراتيجية 



تحقيق التميز في األداء الحكومي

(الخدمات العدلية)االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة للمواطنين 5.2.5.1

يذ تعزيز قضاء التنف
ومنظومة التوثيق 
واألمن العقاري 

تطوير املحاكم 
التجارية وضم هيئات
فةولجان النزاع املختل

ادر تأهيل وتطوير الكو 
العدلية

دعم برامج التحول 
الرقمي

تحسين تجربة 
املستفيد

يلية رفع الكفاءة التشغ
للمنظومة العدلية

فاذ تقليل املدد الزمنية إلن
ع السندات التنفيذية ورف
ر تصنيف اململكة في مؤش

تسجيل امللكية

نية تقليل متوسط املدد الزم
إلغالق القضايا التجارية
ي ورفع تصنيف اململكة ف
مؤشر إنفاذ العقود 

ة رفع قدرات الكوادر العدلي
دل في املحاكم وكتابات الع

من أجل زيادة اإلنتاجية 
نهاء وتقليص املدد الزمنية إل

املعامالت

زيادة نسبة الخدمات 
اإللكترونية املقدمة 

للمستفيدين و مستويات
اإلتاحة لها ورفع كفاءة 

اإلجراءات الداخلية للوزارة

رفع جودة الخدمات املقدمة
وتحسين آليات التواصل 

يدين وزيادة نسبة رضا املستف
عن الخدمات القضائية 

والتوثيقية

الق تقليص املدد الزمنية إلغ
القضايا بمختلف أنواعها
ليل وزيادة نسب إنهاءاتها وتق

تدفق الدعاوى للمحاكم

تزهيفةتال تئتتةجي

تزتكيريةتال تئتتةجةم

خص ئصةتزتكيرية



إشراك القطاع الخاص ةكتابات العدل املتنقلاملنظام التوثيق المتك

في األعمال المساندة 

لقضاء التنفيذ

ية استغالل البنية التحت
املعلوماتية

منظومة خدمات السجناء

نظام إدارة القضايا 
املتكامل

إشراك القطاع الخاص 

في أعمال التوثيق

يف تفعيل نظام التكال

القضائية

أرشيف الثروة رقمنة
العقارية

يةاملنصة العدلية املعرف

ري االسناد والتنظيم اإلدا
في املحاكم

السداد اإللكتروني في
تنفيذ األحكام

ذ توفير مراكز تنفي

أحكام الحضانة و 

الرؤية والزيارة

املنظام التنفيذ المتك
الكفايات العدلية

تطوير منظومة القضاء 
ء التجاري والعمالي وقضا

االستئناف

إنشاء مركز اإلسناد مركز الترجمة املوحدالعدليةإنشاء مراكز الخدمة 
والتصفية

حةتفعيل منظومة املصال

املبادرات
مبادرة حيث 23وعددهاعملت الوزارة على تطوير مجموعة من املبادرات التي تساهم في تحقيق االلتزامات واألهداف االستراتيجية وفيما يلي بيان باملبادرات

: تنقسم املبادرات وفق عدة معايير إلى مبادرات محورية ومبادرات مكاسب سريعة وأخرى 

إبراز مميزات وأعمال 

ر القضاء السعودي ونش

الثقافة العدلية

 رفع تصنيف اململكة ع
 
امليا

تطوير الدور العدلية



استراتيجية وزارة العدل 
2018



الركائز االستراتيجية 

لية رفع الكفاءة التشغي

للمنظومة العدلية

ة تحسين تجرب

المستفيد 

تأهيل وتطوير 

الكوادر العدلية

دعم برامج 

التحول الرقمي

يذ تعزيز قضاء التنف

ومنظومة التوثيق 

واألمن العقاري

تطوير المحاكم 

التجارية وضم هيئات

ةولجان النزاع المختلف

ة تسهيل تطوير وحماي

العمال

تعزيز سير عمليات

العمال



(تلخية  ةتزويزةم)تالرت  ءة ج ديةتلخية  ةتمل يةمةزلم تط ينة
:بتحقيق الهدف االستراتيجي 2020اهتمت وزارة العدل في رحلتها نحو التحول الوطني 

األهداف االستراتيجية 



املبادرات
مبادرة حيث 25وعددهاعملت الوزارة على تطوير مجموعة من املبادرات التي تساهم في تحقيق االلتزامات واألهداف االستراتيجية وفيما يلي بيان باملبادرات

: تنقسم املبادرات وفق عدة معايير إلى مبادرات محورية ومبادرات مكاسب سريعة وأخرى 

إشراك القطاع الخاصقلةكتابات العدل املتناملنظام التوثيق املتك
في األعمال املساندة 
لقضاء التنفيذ

استغالل البنية 
ةالتحتية املعلوماتي

منظومة خدمات 
السجناء

نظام إدارة القضايا 
املتكامل

إشراك القطاع الخاص
في أعمال التوثيق

يف تفعيل نظام التكال
القضائية

أرشيف الثروةرقمنة
العقارية

املنصة العدلية 
املعرفية

االسناد والتنظيم 
اإلداري في املحاكم

ي السداد اإللكتروني ف
تنفيذ األحكام

توفير مراكز تنفيذ
أحكام الحضانة و 

الرؤية والزيارة

املنظام التنفيذ املتك
الكفايات العدلية

اء تطوير منظومة القض
التجاري والعمالي 
وقضاء االستئناف

تطوير األرشيف مركز الترجمة املوحدالعدليةإنشاء مراكز الخدمة 
االلكتروني للمحاكم

شركاء املنظومة 
العدلية

إبراز مميزات وأعمال 
ر القضاء السعودي ونش

الثقافة العدلية

ة رفع تصنيف اململك
 
 
عامليا

تطوير الدور العدلية

تفعيل منظومة 
املصالحة

ة منتدى الريادة العدلي
الدولي



استراتيجية وزارة العدل 
2017



الركائز االستراتيجية 

رفع مستوى الخدمات 

العدلية والتميز 

المؤسسي

الحد من تدفق 

الدعاوى إلى 

المحاكم

رفع تصنيف 

القضاء وإبرازه 

محليا وعالميا

تنمية الصول 

يةالعدلية القضائ

ق تحسين أداء التوثيتعزيز األمن العقاري

العدلي
ةتعزيز العدالة الناجز



(تلخية  ةتزويزةم) ج ديةتلخية  ةتمل يةمةزلم تط ينةت رت  ء
:بتحقيق الهدف االستراتيجي 2020اهتمت وزارة العدل في رحلتها نحو التحول الوطني 

األهداف االستراتيجية 



املبادرات
مبادرة حيث 14وعددهاعملت الوزارة على تطوير مجموعة من املبادرات التي تساهم في تحقيق االلتزامات واألهداف االستراتيجية وفيما يلي بيان باملبادرات

: تنقسم املبادرات وفق عدة معايير إلى مبادرات محورية ومبادرات مكاسب سريعة وأخرى 

نظام إدارة القضايا 
املتكامل

إشراك القطاع الخاص فيةكتابات العدل املتنقل
األعمال املساندة لقضاء

التنفيذ

ية استغالل البنية التحت
املعلوماتية

ري االسناد والتنظيم اإلدا
في املحاكم

 رفع تصنيف اململكة ع
 
إشراك القطاع الخاص فيامليا

أعمال التوثيق
أرشيف الثروة رقمنةحةتفعيل منظومة املصال

العقارية
السداد اإللكتروني في

تنفيذ األحكام

العدليةإنشاء مراكز الخدمة 
كام توفير مراكز تنفيذ أح

رةالحضانة و الرؤية والزيا
تعديل التنظيم الخاص

قاربالتسجيل العيني للع

إبراز مميزات وأعمال 
ر القضاء السعودي ونش

الثقافة العدلية


