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خادم الحرمين الشريفين



صاحب السمو الملكي



وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

تقــدم  مرحلــة  فــي  المملكــة  تعيــش 
وتطور شامل بدعم ومتابعة من خادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز آل ســعود، وولــي عهــده 
األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
آل  بــن عبدالعزيــز  بــن ســلمان  محمــد 
ســعود - حفظهمــا اللــه - األمــر الــذي 
التقــدم  مســيرة  انطــاق  فــي  تمثــل 
ــة الشــاملة والمســتدامة، مــن  والتنمي
التــي   2030 المملكــة  رؤيــة  خــال 
المســتقبل؛  تحديــات  اســتحضرت 
جميــع  فــي  التطويــر  برامــج  فبــدأت 
المجــاالت، التــي انخــرط فيهــا المجتمــع  
 بأطيافــه وقطاعاتــه كافــة، حتــى غــدا الجميــع يجــد أثرهــا اإليجابــي الملمــوس.
وبإمكانــات ال محــدودة  الرؤيــة،  وقيــم  القيــادة،  بتوجيهــات  العــدل  ووزارة 
ــر، ســعيًا لتحقيــق  وفرتهــا الدولــة؛ انطلقــت بعمــل دؤوب فــي برامــج التطوي
وبناتــه. أبنائــه  بســواعد  إشــراقًا  أكثــر  ببنــاء مســتقبل  األمــر   تطلعــات والة 
وفــي كل مواقــع اإلنجــاز، تــزداد العزيمــة لمزيــد مــن اإلنجــازات، فخوريــن بمــا 
تحقق من منجزات، وكما أشــار قائد رؤية المملكة ســمو ولي العهد يحفظه 
اللــه: “المملكــة اســتطاعت فــي فتــرة وجيــزة وســريعة أن تحقــق إنجــازات غيــر 
 مســبوقة فــي تاريــخ المملكــة المعاصــر، وذلــك في أقل من 4 ســنوات فقط”.
يلخــص التقريــر الــذي بيــن أيديكــم أبــرز أعمــال وزارة العــدل فــي تطويــر القطــاع 
ــوزارة فــي  ــادرات والبرامــج التــي تعكــس توجهــات ال العدلــي عــن طريــق المب
الســنوات الماضيــة نحــو التطويــر واإلنجــاز، وتحقــق خالها الكثيــر من اإلنجازات 
بتشــريعات وقــرارات ومبــادرات نوعيــة تهــدف بالدرجــة األولــى إلــى تقديــم 
الخدمــات للمســتفيدين بــكل يســر وســهولة، مــع الحفــاظ علــى جــودة الخدمــة 
المقدمــة، وفــق معاييــر دقيقــة، وعبــر إجــراءات تتســم بالساســة وتهتــم 
الحيــاة لهــم فــي مختلــف  بتســهيل تجــارب المســتفيدين، وتحقيــق جــودة 
المجــاالت، بالتكامــل مــع أجهــزة الدولــة األخــرى والقطــاع الخــاص والمجتمــع.
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 منذ 2020-2015
أبرز التطورات المتحققة



ال إدانـــــــــة 
ــة بالشبـهـــ

تفعيل المرافعة أمام 
محاكم اإلستئناف

العناية بالتسبيب 
القضائي

الـــــرقـابــــــة   تـــفــعـيـــــل 
القضائيــة اإللكترونيــة

الــجلســــات  تـــوثــيـــــق 
بالصــــوت والــصــــورة

تـــدشـــيـــــن مـــركــــــز 
تدقيــق الدعــاوى

إطــاق التقاضــي 
اإللكتــــــــــرونــــــي

اكـتـــمــــال منـــظومة 
ــاء المتخصــص القضـ

تفعيل النقض
أمام المحكمة العليا

التحــول  إطــاق 
الرقمــي للتنفيــذ

إلغــاء إيقــاف 
الــخــدمــــــات

منــــصة  تدشــين 
فــــــــــــــــــــذ نــــــــــــــا

ــة  ــاق منــــصـــ إطـــــ
المــزاد اإللكترونــي

ضـــوابــــــــط للحـــــــــد مــــــــن 
مخالفــات نشــاط التمويــل

ــار  عــــقـــــود اإليـــــجـــ
سنـــــدات تنفـــيذية

إطــاق مبــادرة 
“شـــــمــــــــــــــل”

إنشاء المحاكم
التجارية

إنشاء المحاكم
العمالية



ــة  ــاق الوكال إطــــ
اإللكــــتــــرونــــيــــــة

إلغــاء االختصــاص المكانــي 
ــارات ــق الـــــعـــقــــ لـتــــــــوثـــــــيـــ

العقــد اإللكترونــي 
للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزواج

التوثيق عبر 
السفارات

ــة  ــبادرة رقــمنـ مـــ
العقاريــة الثــروة 

العــدل  كتابــات 
لمـــــتـــنـــقــلــــــة ا

إقـــــــــرار نــــظــــام 
التوثيــق الجديد

إطـــــــــــاق خـــــدمــــة 
اإلفــراغ اإللكترونــي

ــد  اعتمــاد قــــواعــ
الـمــــصــــالــــحــــــــة

إطــاق منصــة 
تـــــــــــــــراضـــــــــــي

ــاد  تدشــين اإلسنــــ
المركــزي للتوثيــق

إشــراك القطــاع الخــاص 
فــي أعمــال التوثيــق

ــح  ــر الصـلـ محــــاضــــ
تنفيذيــة ســندات 

منظومــة  تفعيــل 
الـــمـــصـــالــــــحـــــــة

إطــاق بوابــة 
جــــــــــــــــز نـــــــــــا

اإللكترونــي  الربــط 
مـــــــــع 55 جـــــهــــــة

المؤشــرات  مرصــد  إنشــاء 
الدوليــة العدليــة  والتقاريــر 

الخــاص  القطــاع  إشــراك 
ــذ ــال الــتنــفيـ ــي أعـــمـــ فـــ

ــن اإلســناد  تدشــيــ
المركــزي للتنفيــذ



إطــاق مبــادرة إبــراز مميــزات 
القضــاء ونشــر الثقافــة العدليــة

تــــدشيــــن مـــــركــــز 
العمليــات العدلي

تدشين مركز ناجز
لخدمات األعمال

تدشين منصة 
قــــــّيـــــــم

إطاق برنامج 
تأهيل المحامين

إطــاق صنــدوق 
النـــــفــــقــــــــــــة

تدشــين مركــز التواصــل 
الــــــــمـــــوحــــــــــد 1950

مـــــركـــــز  تــــدشيــــن 
العدلــي التدريــب 

توظيــف المــرأة 
كــــاتبـــــة عــــــدل
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الجلـســات الـمـنــعــقــدة

األحــكــــام الـــــصـــــادرة

طلــــبـــات التــنــفــــيـــذ 

مبالغ طلبات التنفيذ المالية

الــوكـــــاالت الــــصـــادرة

منها 4 مايين وكالة إلكترونية
عمليات توثيق العقارات

لبوابـة ناجز 
يوميًا

10 ماليين جلسة

3 ماليين حكم

3 ماليين طلب

1  تريليون ريال

11 مليون وكالة

7 مـاليـين عمـلـيــة

70 ألف مستخـدم 

أرقام عدلية
منذ 2020-2015

متصفح لبوابة الوزارة 
www.moj.gov.sa

44 مليون

http://www.moj.gov.sahttps://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx
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القضاء
القرارات
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تعزيز الضمانات
للـمـتـقـــاضـــيـــن.

تعزيز المبادئ
الــقــضـــائـــيــــة.

الـــــقــــدرة عـلــى
التنبؤ باألحكام. 

تحـــقــــيق مـــبــــدأ المســاواة 
أمــــــــــــــــــــــام الــــــقــــــــانـــــــــون.

الــذي  النقــض،  بــدأت المحكمــة العليــا بتفعيــل االعتــراض أمامهــا بطريــق 
ُيعــد مــن أهــم عناصــر التطــور فــي القطــاع القضائــي؛ وذلــك ألهميــة الــدور 
المنــوط بالمحكمــة العليــا كونهــا المحكمــة المعنيــة بضمــان عــدم االختــاف 
بيــن المحاكــم األدنــى فــي تطبيــق األنظمــة أو تأويلهــا، فالمحكمــة العليــا 
هــي المعنيــة بالمحافظــة علــى وحــدة تفســير األنظمــة مــن ِقبــل المحاكــم، 
والتحقــق مــن صحــة تطبيــق القواعــد النظاميــة فــي الوقائع التــي تكون محًا 

للحكــم المطعــون فيــه.

تفعيل النقض أمام المحكمة العليا

أهمية هذا القرار تكمن في: 

1234
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أصــدرت المحكمــة العليا قرارًا لتطوير المبادئ 
القضائيــة عنــد نظــر القضايــا والحكــم فيهــا، 
وذلــك بمراعــاة الوصــف الجرمــي لإلدانــة قبــل 
إصــدار الحكــم، بــأال يتضمــن الحكــم بالشــبهة 
أو توجيــه التهمــة، مــع األخــذ بوســائل اإلثبــات 

كافــة بمــا فــي ذلــك القرائــن المعتبــرة.

عدم إيقاع العقوبة في الشبهات 
تطـويًرا للمبادئ الـقضائـية

للقضــاء  األعلــى  المجلــس  لرئيــس  تعميــم  أكــد 
وجــوب العنايــة بتســبيب قــرارات محاكم االســتئناف؛ 
ــة  ــى وأطــراف القضي لتتمكــن محكمــة الدرجــة األول
مــن معرفــة األســباب التــي اســتندت عليهــا محكمــة 

االســتئناف.

العناية بالتسبيب القضائي



الملخص 14

للوائــح  مــادة  بإضافــة  يقضــي  قــرارًا  العــدل  وزيــر  أصــدر 
التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية تســهم فــي الحفــاظ 
علــى كيــان األســرة وحمايتهــا، وذلــك بوضــع آليــة لمعالجــة 
قضايــا الحضانــة والنفقــة والزيــارة قبــل انفصــال الزوجيــن، 
بالصلــح أو بالقضــاء خــال مــدة ال تتجــاوز 30 يومــًا مــن تاريــخ 

الجلســة األولــى.

تنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو 
القضاء

أصــدر رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء قــراًرا يقضــي بــأن 
يختــص قاضــي الدائــرة الــذي أصــدر الحكــم أو خلفــه بإكمــال 
جميــع مــا يلــزم حيــال الملحوظــات، من إجابــة وتعديل للحكم 
-إن ظهــر مــا يوجــب التعديــل-، وال يتوقــف ذلــك علــى طلب 

اإلذن مــن المحكمــة المختصــة بالتدقيــق.

ربط اإلجراءات بالدائرة القضائية دون 
شخص القاضي



الملخص 15

أصــدر وزيــر العــدل تعميمــا للمحاكــم كافــة، يتضمــن تبليغهــا 
بقــرار المحكمــة العليــا الــذي جــاء فيــه “أن علــى المحاكــم 
فــي - ســياق عقوبــة الجلــد التعزيريــة - االكتفــاء بالســجن 
مــا  بحســب  بديلــة  عقوبــة  أو  معــا،  بهمــا  أو  الغرامــة  أو 
 يصــدره ولــي األمــر مــن أنظمــة أو قــرارات بهــذا الشــأن”.
وأوضــح التعميــم، أن هــذا المبــدأ أقــر بعــد دراســة الهيئــة 
ومــا  التعزيريــة  الجلــد  لعقوبــة  العليــا  للمحكمــة  العامــة 
صاحــب ذلــك مــن آثــار، ووفقــًا الختصــاص المحكمــة الــوارد 
فــي المــادة )13( مــن نظــام القضــاء المنظمــة الختصاصــات 
الهيئــة العامــة للمحكمــة العليــا ومنهــا: “تقريــر مبــادئ عامة 

فــي المســائل المختصــة بالقضــاء”.

إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية 
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حســم وزيــر العــدل رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء الدكتــور 
وليــد الصمعانــي أحقيــة األم فــي إثبــات حضانــة أبنائهــا دون 
حاجتهــا إلــى رفــع دعــوى قضائيــة، فــي الحــاالت التــي يثبــت 

عــدم وجــود خصومــة أو نــزاع بينهــا وبيــن والــد المحضــون.

وجــه وزيــر العــدل تعميمــًا للمحاكــم فــي المملكــة كافــة ، 
شــدد فيــه علــى مراعــاة مــا تقضــي بــه النصــوص النظاميــة 
ــة  ــذاء” و”نظــام حماي ــة مــن اإلي ــواردة فــي “نظــام الحماي ال
ــناع عــن  ــتبار االمـتـ الطفــل” فــي حالــة النـــظر القضـــائي، واعـ
النـفـقة المقــررة شــرعــًا أحــد صــور العــنــف المــوّجه للطـفـــل.

لألم أحقية الحضانة ألوالدها دون دعـوى 
مالم يـكن هناك نزاع

معاملة الممتنعين عن النفقة كالمعنفين 
لألطفال
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بعــد االطــاع علــى دراســة معــدة مــن قبــل لجنــة تطويــر 
إجــراءات بيــع عقــارات األوقــاف وعقارات القاصرين وشــرائها 
لجميــع  تعميًمــا  العــدل،  وزيــر  أصــدر  ونقلهــا واســتبدالها؛ 
محاكــم االســتئناف، يقضــي بالســماح بجمــع أكثــر مــن عقــار 
للوقــف أو القاصــر فــي إنهــاء واحــد مــا لــم تــر الدائــرة عــدم 

المصلحــة فــي ذلــك.

تسهيل إجراءات بيــع عقارات األوقاف 
وعقارات القاصرين
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بدعــم مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود, وســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود -حفظهمــا اللــه- للمرفــق القضائــي بلــغ عــدد 
القضــاة المعينيــن منــذ عــام 2015 حتــى نهايــة عــام 2020، نحــو 
1539 قاضًيــا، إلــى جانــب 2969 قاضًيــا تمت ترقيتهم خال الفترة 
ذاتهــا، كمــا حــرص المجلــس األعلــى للقضــاء علــى رفــع كفــاءة 

القضــاة بإطــاق عــدد مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل.

تعيين وترقية

4508 قضاة
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القضاء
التشريعات
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2020، ويعــد  التجاريــة مطلــع عــام  صــدر نظــام المحاكــم 
بمــا  المحاكــم  النظــام ذراًعــا تشــريعًيا مهًمــا لعمــل هــذه 
يحقــق جــودة المخرجــات وكفــاءة األداء وتنظيــم اإلجــراءات 
القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، بما يعزز من سرعة 
الفصــل فــي المنازعــات التجاريــة نظــرًا لمتطلبــات هــذا النــوع 
مــن األقضيــة، كمــا سيســاعد النظــام فــي ترســيخ منهجيــة 
االتفاقيــات  فــي  مرونــة  ويعطــي  المؤسســي،  القضــاء 
التجاريــة المتعلقــة بالفصــل فــي الخصومــة، علــى أال يخــل 

ــة. ــك بالنظــام العــام، وقواعــد العدال ذل

أصــدر وزيــر العــدل قــرارًا بالموافقــة علــى الائحــة التنفيذيــة 
لنظام المحاكم التجارية، التي تضمنت عددًا من المحددات 
واإلجــراءات والضوابــط والقواعــد لمــواد نظــام المحاكــم 
وســرعة  التجــاري  القضــاء  جــودة  رفــع  بهــدف  التجاريــة، 
الفصــل فــي المنازعــات، لتعزيــز البيئــة التجاريــة بالمملكــة 
ورفــع األمــان الحقوقــي التجــاري لجــذب االســتثمار، مواكبًة 

ــة المملكــة 2030. لرؤي

نظام المحاكم التجارية

الالئحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
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لاتفــاق  أحــكام  وضــع 
األطــراف. بيــن   الخــاص 

االســتعانة  ضوابــط  وضــع 
ــاص. ــاع الخـــــــــــــــــــ  بالقطـــــــــــــــ

الخبــراء  فـــــي  التوســــــع 
االستئــــنــــــاس  ليشـمـــل 
التـــــــجـــــــــــــار.  بـــــــــــــــــــرأي 

محــاٍم  مــن  الترافــع  حصريــة 
 فــي أنــواع مـــــن الدعــــاوى.

اللجــــــــــــــــــوء  وجـــــــــــــوب 
للمصــالحـــة والـــوساطة 
ــر  فــي عــدد مــن الدعــاوى. ــاب الـــدوائـــــ ــد نـصــــــ تحــديـــ

القضائيــة فــي نظر الدعاوى.

ــراءات  ــد إجــــــــــــــــــ تــحـــديــــــــــــــــ
التقــــــــاضــــي اإللكتـــــرونـــــــي 
بـعـــــــد.  والتـــــرافـــــــــع عــــــــــن 

ــم  ــر المحـــاكـــــ ــظيم دوائـــــــــ تنـ
بحســب أنــواع الدعــاوى دعمًا 
للقضايــا  النوعــي  للتخصــص 
ــية. ــدة المــوضوعــ  ذات الوحـــ

وقواعــد  مــدد  وضــع 
الدفــع بعــدم االختصاص 
ومحــددات عــدم ســماع 
 الدعــوى لمضــي المــدة.

تحــــــديــــــــــــــــد أعــمــــــــــال 
 أعـــــــــــــوان القضـــــــــــــــــاة.

أبرز ما تضمنته الالئحة التنفيذية

 لنظام المحاكم التجارية
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قضايــا  إلجــراءات  المنظمــة  القواعــد  العــدل  وزيــر  أقــر 
مــع  االتفــاق  بعــد  التجاريــة،  المحاكــم  فــي  اإلفــاس 
المجلــس األعلــى للقضــاء؛ إنفــاذًا ألحــكام الفقــرة )الثالثــة( 
مــن المــادة )الســابعة والتســعين( مــن الائحــة التنفيذيــة 
تنظيــم  إلــى  القواعــد  هــذه  وتهــدف  اإلفــاس.  لنظــام 
فــي  التجاريــة  المحاكــم  فــي  اإلفــاس  قضايــا  إجــراءات 
ضــوء مــا تضمنــه نظــام اإلفــاس والئحتــه التنفيذيــة وبمــا 

يتوافــق مــع طبيعــة قضايــا اإلفــاس.

نظام اإلفالس

أصــدر وزيــر العــدل، قــراًرا يتضمــن تعديــات جديــدة علــى 
تنهــي  الشــرعية؛  المرافعــات  لنظــام  التنفيذيــة  الائحــة 
المعوقــات واآلثــار الناتجــة عــن إجــراءات الفصــل فــي تنــازع 
االختصــاص النوعــي بيــن المحاكــم، والتــي كانــت تمــر بثاث 

ــا. محاكــم منهــا المحكمــة العلي

إنهاء التنازع في االختصاص النوعي

22
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تضمنــت القواعــد إتاحــة قبــول دعــوى العضــل مــن المرأة، أو 
مــن أي صاحــب مصلحــة فــي الدعــوى كوالدتهــا أو إخوتهــا 
وال يلــزم حضــور الخاطــب. وشــددت القواعــد علــى أن تفصل 
الدائــرة فــي دعــوى العضــل المحالــة إليهــا خــال 30 يومــًا، 
وال يؤجــل نظــر الدعــوى عــن الموعــد المقــرر لهــا إال عنــد 
الضــرورة؛ مــع بيان ســبب التأجيل فــي محضر القضية ولمدة 
ال تزيــد عــن عشــرة أيــام، وال يجــوز التأجيــل لــذات الســبب 

أكثــر مــن مــرة.

قواعد تنظيم آلية نظر دعاوى العضل
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أقــر وزيــر العــدل الئحــة الوثائــق القضائيــة، بهــدف إعــادة تنظيــم الوثائــق القضائيــة 
فــي المحاكــم لتســهم فــي رفــع كفــاءة وجــودة مخرجــات الدوائــر القضائيــة وتحســين 

تجربــة المســتفيدين مــن الخدمــات العدليــة.

إقرار الئحة الوثائق القضائية
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ــع المحاكــم؛  ــوزارة نظــام ناجــز للمحاكــم فــي جمي ــت ال فعل
الذي يعد الفاعل األبرز في التحول من اإلجراءات التقليدية 
إلــى التحــول الرقمــي الــذي تشــهده محاكــم الدرجــة األولــى، 
وقــد مكــن النظــام مــن أتمتــة جميــع إجــراءات التقاضــي فــي 
محاكــم الدرجــة األولــى مــن خــال إنشــاء  ملفــات إلكترونيــة 
للقضايــا توضــع بهــا الوثائــق إلكترونيًا ابتــداًء من قيد صحيفة 
الدعــوى، وانتهــاًء بصــك الحكــم، ويــــجري خـــالـهــــا تــــبادل 

المــذكـرات إلكـتـرونــيًا.

كمــا حقــق النظــام ربــط انتقــال ملفــات القضايــا مــن محاكــم 
الدرجــة األولــى إلــى محاكم االســتئناف إلكترونيــًا؛ بما يحقق 

تقليــص مــدد اإلجــراءات مــع الحفــاظ علــى كفاءتهــا.

تفعيل نظام ناجز المحاكم

205 ناجــز  تفعيــل  تــم 
محاكم الـمحـــاكـــــم فــــــي

لرفــع الكفــاءة 
لتــشــغيـــلـــيـة ا

تجويــد الخدمــة المقدمــة 
تحســين اإلجــراءات للمـــســتــفـــيـــد العــــدلــــي

ورفــع موثوقيتهــا

خفــض التكاليف 
الــتــشــغــــيــلـــيـــة

1

2

3

4



26

يقــدم المركــز خدمــات الترجمــة الحيــة عــن بعــد بالصــوت 
المتنازعــة  لألطــراف  عاليــة  وجــودة  بموثوقيــة  والصــورة 
مــن غيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة فــي المحاكــم؛ مــا يدعــم 
تحقيــق العدالــة الناجــزة مــن خــال توفيــر خدمــات الترجمــة 
الحيــة، واإلســهام فــي تطويــر القضــاء العمالــي والتجــاري 
المملكــة،  فــي  االســتثمار  تشــجيع  علــى  ينعكــس  وبمــا 
ــر مترجميــن بمختلــف اللغــات  ــر الجهــد والمــال لتوفي وتوفي
الوقــت  واختصــار  البشــرية،  للمــوارد  األمثــل  واالســتثمار 
وســرعة إنجــاز القضايــا وعــدم تأخــر مصالــح المســتفيدين.

وأســهم المركز في رفع مســتوى الخدمات العدلية من خال 
توفير مركز ترجمة يساعد األطراف المتنازعة )من غير ناطقي 

اللغــة العربيــة( علــى إكمال إجراءات التقاضي والترافع.

تفعيل مركز الترجمة عن ُبعد

مترجمًا21 
يتحدثون

يعمــل فــي مركــز 
18  لغةالترجمــة عــن بعــد

باإلضافة إلى ) 31 مترجمًا بالمحاكم العمالية(.

ــين يترجــم  ــد المتــرجمــ أحــــ
لســجين تجــري محاكمتــة
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القضاء
المشاريع والمبادرات
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اكتملت منظومة القضاء المتخصص في المملكة بإطاق 
أعمال المحاكم التجارية وكذلك تدشين المحاكم العمالية، 
حيــث أطلقــت وزارة العــدل أعمــال المحاكــم التجاريــة بعــد 
ســلخ الدوائــر التجاريــة التابعــة لديــوان المظالــم مــن القضــاء 
اإلداري إلــى المحاكــم التجاريــة فــي القضــاء العــام، وأدت 
هندســة إجــراءات هــذه المحاكــم، إلــى رفــع فاعليتهــا بمــا 
حقق تقليص عدد الجلسات إلى ثاث جلسات بحد أقصى، 
وتفعيــل تبــادل المذكــرات إلكترونيــًا وغيرهــا مــن اإلجــراءات 

والتنظيمــات.

اكتمال منظومة القضاء المتخصص

إجمالي األحكام 
التــــــــــــــجاريـــــــــة

إجمالي األحكام 
الــعــــــمـــالــــــيـــــــة 

118 ألفًا
70 ألفًا
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أطلقــت وزارة العــدل مشــروع توثيــق الجلســات بالصــوت 
والصورة لتطوير وتحسين الخدمات داخل الدوائر القضائية، 
ويتضمــن توثيــق الجلســات القضائيــة أحــدث التقنيــات داخــل 
المحاكــم، وتفعيــل المحاكمــة عــن ُبعــد عــن طريــق الدوائــر 
ــد لتســهيل  التليفزيونيــة، وربطهــا مــع مركــز الترجمــة الموحَّ
عملية التقاضي على المســتفيدين وتقليل الجهد والوقت.

توثيق الجلسات بالصوت والصورة

عدد الدوائر الــمــغــطـــاة 

دائرة قضائية 532 
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باشرت 4 محـاكـــــم لاستئنـــــــاف فــــــــي 
مناطــق نجــران وجــازان والباحــة ومحافظــة 
ــع  ــة جمي جــدة أعمالهــا، حيــث تمــت تغطي

مناطــق المملكــة .

افتتــاح 6 محاكــم تجاريــة فــي الريــاض 
ومكــة المكرمــة وجــدة والمدينــة المنــورة 

والدمــام وأبهــا, 

عرعــر  فــي  جزائيــة  محاكــم  افتتــاح 
والقريــات والخــرج ليصــل عددهــا إلــى 22 

جزائيــة,  محكمــة 

تدشــين 316 دائــرة مــن الدوائــر المتخصصــة فــي مختلــف محاكم المملكة ســواًء )محاكم 
االســتئناف أو التنفيذ أو العامة أو الجزائية أو األحوال الشــخصية أو العمالية أو التجارية(.

تغطية جميع مناطق المملكة بمحاكم االستئناف

بهــدف تقليــل الشــواغر وتركيــز 
أتــم  العمــل القضائــي،  وتجويــد 
المجلــس األعلــى للقضــاء خــال 
الماضيــة  الخمــس  الســنوات 
دمــج جميــع محاكــم المراكــز إلــى 

المحافظــات. محاكــم 

تــــم دمــــج 109 محــاكـــم كــانت 
ــع  ــز وُدمجـــت مـــــ ــي المــــراكــ فــ

ــات ــم المحــافـظـ محاكـ

افتتــاح 13 محكمــة تنفيــذ ليصــل عــدد 
محاكــم التنفيــذ إلــى 16 محكمــة، بعــد أن 

كانــت ثــاث فقــط. 

ــاح 7 محاكــم عماليــة فــي الريــاض  افتت
وجــدة ومكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة 

وبريــدة والدمــام وأبهــا. 

افتتــاح محكمتيــن لألحــوال الشــخصية، 
ليكــون عــدد محاكــم األحــوال الشــخصية 

11 محكمــة. 

دمج جميع محاكم المراكز
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فعــل المجلــس األعلــى للقضــاء االعتــراض بطريــق االســتئناف )مرافعــًة وتدقيقــًا(، وذلــك 
علــى األحــكام القضائيــة الصــادرة مــن محاكــم الدرجــة األولــى، ممــا يمثــل نقلــة قضائيــة 
كبيرة وتعزيًزا للضمانات العدلية، التي ستضمن مزيدًا من العدالة والشفافية، وستحقق 
العدالــة الناجــزة، إضافــة إلــى إطــاق خدمــة المصادقــة علــى قــرارات االســتئناف عــن ُبعــد، 
ممــا يتيــح لقضــاة محاكــم االســتئناف التعامــل مــع القضايــا مــن خــال منظومــة الــوزارة 
اإللكترونيــة وكتابــة القــرار بالتأييــد أو النقــض أو الماحظــة واعتمــاده، دون الحاجة للحضور 

إلــى مقــرات المحاكــم.

ــى  ــادقة عل ــة المصـ ــالق خـدمــ ــاف، وإطــ ــم االسـتئنـ ــام محـاكـ ــرافعة أمـ ــل المـ تفعي
قـــــرارات االســتئناف عــن بعــد

عدد القضايا المنظورة 
أمام محاكم االستئناف 

إجمالي ما تم المصادقة 
عليه من قرارات عن ُبعد 

792 ألفًا
66 ألفًا

على قرارات االستئناف عن ُبعد
خدمة المصادقة 
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أطلقــت وزارة العــدل خدمــة التقاضــي اإللكترونــي رســميًا 
بتاريــخ 31 مايــو 2020، وذلــك ضمــن حزمــة مــن المبــادرات 
والمشــاريع التــي عــززت مــن اإلجراءات المتبعة في المحاكم 

لمواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد “كوفيــد 19”.

المنصــوص  التقاضــي  إجــراءات  جميــع  الخدمــة  وتتضمــن 
عليهــا فــي األنظمــة التــي يمكــن تطبيقهــا إلكترونيــًا، كتبادل 
المذكــرات وتقديــم المســتندات والمحــررات وعقــد جلســة 
المرافعــة  أو  الكتابــي،  بالترافــع  إمــا  اإللكترونــي،  الترافــع 
المرئيــة عــن بعــد عبــر االتصــال المرئــي، والنطــق بالحكــم 
ــه أمــام المحكمــة  ــراض علي واســتام نســخة الحكــم واالعت
األعلــى درجــة، وذلــك عبــر منصــة “التقاضــي اإللكترونــي” 

الخاصــة بالــوزارة.

إطالق خدمة التقاضي اإللكتروني

إجمالي الجلسات 
الــمــنــــــعـــقـــــــــــدة 

إجمالي األحكــــــــام 
الــصـــــــــــــــــــــــــــــــادرة 

800 ألف
250 ألفًا

https://www.moj.gov.sa/Documents/ManualForRemoteLitigationV2.pdf
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فعلــت وزارة العــدل حزمــة مــن الخدمــات المقدمــة للســجناء، مــن أبرزهــا “المحاكمــة 
عــن بعــد”، والتــي تهــدف إلــى تقليــل مــدد التقاضــي وتقليــص المــدد وتوفيــر الجهــد 
مــع تحقيــق الضمانــات القضائيــة كافــة للمتهميــن والســجناء أثنــاء المحاكمــة، بالتنســيق 

المســتمر مــع المديريــة العامــة للســجون.

وأســهمت هــذه الخدمــات فــي تقليــل التكاليــف التشــغيلية المرتبطــة بتقديــم الخدمــات 
العدليــة للســجناء، وفــي الوقــت ذاتــه تحســين تجربــة المســتفيد مــن خــال توفيــر الوقــت 
والجهــد لانتفــاع مــن الخدمــات العدليــة، ومــن تلــك الخدمــات إطــاق برنامــج تفاعلــي 
الدائمــة  والمتابعــة  الســجناء،  لقضايــا  وإحصــاءات  دقيقــة  بيانــات  وضــع  علــى  يقــوم 
لقضاياهم عن بعد، مما يعطي مؤشــرات إحصائية متجددة، وخدمات التوثيق للســجناء 

فــي حــال حاجتهــم لذلــك.

محاكمة السجناء عن بعد

 7580
سجنًامحكمة

في أنحاء
المملكة.

تغطية 

كاميــرات ونظــام اتصــال مرئــي متصلــة بقاعــات المحاكمــات بالســجون مـــع 
إتــاحـة دمــج الـمتــرجـم والــسـجـيـن مــعــًا فــي جـلـــســة واحـــــــدة

الـقــضـــــيـــــة  بــالــــســـجــــــون مـــــــع عـــــــــرض  شــــاشـــــة عــــــــرض مـــتــــصـلــــة 
الــمــــــحــــــاكـــــــم نـــــــــــــــــاجــــــــــز  نــــــــــــظــــــام  خـــــــــــــال  مـــــــن  للـــســجـــــــيــــــن 
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دشــنت الــوزارة مركــز تدقيــق الدعــاوى الــذي يســهم فــي رفــع جاهزيــة ملــف 
األساســية  المتطلبــات  جميــع  اكتمــال  مــن  والتأكــد  قيدهــا  قبــل  القضيــة 
للدعــوى قبــل إحالتهــا إلــى الدائــرة القضائيــة؛ ممــا يســاهم في توحيــد إجراءات 
التدقيــق ورفــع الكفــاءة التشــغيلية وجــودة صحائف الدعوى بشــكل نموذجي 

ومؤسســي، إضافــة إلــى رفــع فاعليــة الجلســة القضائيــة األولــى.

مركز تدقيق الدعاوى

عدد العمليات المنـفذة

1 مليون
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أطلقــت وزارة العــدل مشــروع “المحكمــة النموذجيــة” بهــدف ترســيخ البناء المؤسســي 
للقضــاء عبــر تطبيــق السياســات اإلداريــة واألنظمــة العدليــة، والمبــادرات التحوليــة، 
والبرامــج التشــغيلية المرتبطــة بالمؤشــرات، بمــا يســهم فــي تطبيــق المشــروع بشــكله 

النموذجــي علــى بقيــة محاكــم المملكــة.

المحاكم النموذجية
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أطلقــت وزارة العــدل مركــز تهيئــة الدعــاوى كمنظومــة تشــغيلية مســتقلة يتبــع لوكالــة 
الشــؤون القضائيــة ويعنــى بتقديــم عــدد مــن الخدمــات القضائيــة والمســاندة عــن بعــد 

لمحاكــم الدرجــة األولــى واالســتئناف.
ويهــدف إلــى تفعيــل منظومة القضاء المؤسســي، ورفع الكفاءة التشــغيلية للمحاكم، 
ورفع جودة الخدمات القضائية، والتحســين المســتمر ألداء عمليات اإلســناد القضائي.

مركز تهيئة الدعاوى

خــبــيـــرًا ومخـــــتـــصــــًا550 
يعملون في المركز
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دشــن المجلــس األعلــى للقضــاء “نظــام التفتيــش القضائــي اإللكترونــي” فــي 
جميــع محاكــم المملكــة، لتنتهــي بذلــك التعامــات الورقيــة فــي التفتيــش 
القضائــي بنســبة %100، وذلــك ضمــن الســعي الحثيــث للمجلس لتطوير أدائه 
ومهامــه فــي إشــرافه علــى المحاكــم والقضــاة وأعمالهــم، وتنفيــًذا لبرنامــج 

المجلــس األعلــى للقضــاء للتطويــر التقنــي.

تفعيل الرقابة القضائية اإللكترونية

بهــدف تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة؛ دشــن المجلــس األعلــى للقضــاء 
ــة للمســتفيدين مــن  فــي منتصــف عــام 2019، خدمــة الشــكاوى اإللكتروني
خدمــات المحاكــم، حيــث ُتمكــن الخدمــة المســتفيد مــن التقــدم بشــكواه 

ــا وفــق األنظمــة المعمــول بهــا. إلكترونًي

تدشين خدمة الشكاوى اإللكترونية

https://www.scj.gov.sa/Services/Pages/default.aspx?id=1
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اإللكترونــي  الربــط  مشــروع  تطبيــق  العــدل  وزارة  بــدأت 
بيــن محاكــم الدرجــة األولــى ومحاكــم االســتئناف، النتقــال 
القضيــة إلكترونيــًا بشــكل كامــل، ممــا اختصــر نحــو 30 يومــًا 
مــن مــدة نقــل المعامــات، األمــر الــذي يســهم فــي ســرعة 

إنجــاز قضايــا المســتفيدين.

أقــر وزيــر العــدل رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء، إنشــاء 
دائــرة قضائيــة مختصــة بالمســاهمات العقاريــة فــي 3 رجــب 
1437هـــ، ونجحــت الدائــرة فــي إغــاق العديــد مــن القضايــا 
لمســاهمات متعثــرة، حيــث إن بعضهــا متعثر منــذ 40 عامًا.

اختصــار مــدة نقــل القضايــا إلــى االســتئناف مــن 30 يومــًا 
إلــى لحظة

المســاهمات  تعثــر  مــن  المتضرريــن  حقــوق  إعــادة 
يــة ر العقا

12 مليار ريال

30 ألف مساهم 

ــمات  ــغ المساهــ مبـــالــ
ــاوزت  ــردة تـــجـ المـسـتـــ

عــدد المتضرريــن 
أكثــــــــــــــــر مـــــــــــن
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اعتمــدت وزارة العــدل الرســائل النصيــة المرســلة عبر الهاتف 
المحمول الموثق، أو البريد اإللكتروني، أو إحدى الحسابات 
المســجلة فــي أي مــن األنظمــة اآلليــة الحكوميــة، كوســائل 
إلكترونيــة فــي التبليغــات القضائيــة منتجــة آلثارها النظامية، 
الشــأن. وتهــدف  الكريــم فــي هــذا  الملكــي  إنفــاذا لألمــر 
الضمانــات  وتحقيــق  القضايــا  إنجــاز  ســرعة  إلــى  الخدمــة 
العدليــة ألطــراف الدعــوى ممــا يعــود باألثــر اإليجابــي علــى 
الحقــوق ألصحابهــا  القضايــا وإيصــال  الفصــل فــي  ســرعة 
وردع المماطليــن، حيــث نتــج عــن خدمــة التبليــغ اإللكترونــي 
ارتفــاع نســبة حضــور أطــراف الدعــاوى فــي الجلســة األولــى.

التبليغ اإللكتروني
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عملــت وزارة العــدل علــى تطويــر المحاكــم إدارًيــا وإعــداد الهيــاكل التنظيميــة 
واألوصــاف الوظيفيــة وإعــادة هندســة اإلجــراءات ألنــواع المحاكــم ودرجاتهــا 
وأحجامهــا كافــة، والخــروج بنمــوذج عمــل تشــغيلي موحــد يراعــي الفروقــات 
بيــن المحاكــم؛ ممــا يســهم فــي رفــع الكفــاءة التشــغيلية للمنظومــة العدلية 
مــن خــال الحــد مــن تدفــق الدعــاوى للمحاكــم وتقليــل المواعيــد وزيــادة 
ــة  ــا علــى تجرب ــة الناجــزة وبمــا ينعكــس إيجاًب اإلنتاجيــة ودعــم تحقيــق العدال
ــرد  ــي ت ــا الت ــع القضاي ــي لجمي ــر أعمــال اإلســناد القضائ المســتفيدين وتطوي

المحاكــم.

اإلسناد والتنظيم اإلداري في المحاكم
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رفعــت وزارتــا العــدل والتجــارة جــودة التبليغات القضائية, وســهلتا على  الشــركات آلية 
ــة؛ لتســهيل وصــول الباغــات  تحديــث بياناتهــا، وإضافــة مفــّوض بالتبليغــات القضائي

وتنظيــم المســؤوليات، وتيســير األعمــال التجاريــة.

علــى نظـــام الدخــــول المــوحـــد 
الخــــاص بـــوزارة التــجـــارة لتـــصل 
الـقـضـــــــــائــيـــــــة  التـبــلـيـغــــــــــات 
عـــلى  إلكتــرونـيـــًا  للمــفــــوض 
الـــرقــم المـســـجــل فــي أبـــشـر. 

رفع جودة التبليغات القضائية للشركات

تسجيل الدخول

إجمالي عدد التبليغات 
في القضـايـــا التـجـاريــة  1,1 مليون

Elfile.mci.gov.sa عبر
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فّعلــت وزارة العــدل منظومــة الربــط اإللكتروني مع الجهات 
ذات الصلــة لتفعيــل أوامــر قضــاء التنفيــذ المتعلقــة بالحجــز 
علــى األمــوال أو القبــض أو المنــع مــن الســفر، وقــد أدى 
ذلــك إلــى اختصــار المــدة الزمنيــة التــي يســتغرقها تنفيــذ 
األوامــر القضائيــة والتــي كانــت تتجــاوز الشــهرين فــي بعــض 
الحــاالت، ليصبــح إنجازهــا فــي غضــون 72 ســاعة مــن إصــدار 

األمــر.

اختصار مدة تنفيذ األوامر القضائية من 
شهرين إلى 72 ساعة

دشــنت وزارة العــدل برنامجــًا تفاعليــًا يقوم على وضع بيانات 
دقيقــة وإحصــاءات عــن قضايــا الســجناء، والمتابعــة العمليــة 

لقضاياهــم عــن بعــد، يعطــي مؤشــرات إحصائيــة متعددة.

إطالق برنامج تفاعلي لمتابعة قضايا السجناء 
عن بعد

انهــت وزارة العــدل وديــوان المظالــم عمليــة نقــل الدوائــر 
الجزائيــة التابعــة لديــوان المظالــم إلــى وزارة العدل في فترة 

وجيــزة.

انتقال الدوائر الجزائية لوزارة العدل
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اعتمــد المجلــس األعلــى للقضــاء جائــزة ســنوية للقضــاة العامليــن فــي 
المحاكــم تحــت مســمى “جائــزة التميــز القضائــي”، وتهــدف إلــى تحفيــز 
القضــاة لبــذل المزيــد مــن الجهــود لتحقيــق العدالــة بجــودة وإتقــان، 

وخلــق بيئــة عمــل محفــزة لتشــجيع اإلثــراء المعرفــي القضائــي.

جائزة التميز القضائي

اإلنجــاز واإلنتاجيــة ألعــداد األحــكام والقــرارات والجلســات 
والقضايــا.

مــــراعــــاة المـــدد النـــظامـــيــــة وزمـــــن إغـــــــاق القـــــضايـــــا.

معيـــار جــودة وســـامـة الصـياغة واإلجـراءات واسـتيفائها.

جــودة تسبــيب األحــكـام وتكييــفــهــا ومنـــطـوق الحـــكـــم.

البحــوث  تقديــم  خــال  مــن  وذلــك  واالبتــكار،  اإلثــراء 
والـــدراسات التــي مــن شــأنها إثــراء المحتــوى القـــضائي.

تقــــــييـــم المســـتفـــيـــــديـــن مــــــن عمـــلـــيــــة الــــتـــقــــاضــــــي.

معايير تقييم

الفائزين:
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العمليــات  تجويــد  علــى  للقضــاء  األعلــى  المجلــس  عمــل 
ودقــة  جــودة  وضمــان  العاليــة  األهميــة  ذات  القضائيــة 
المخرجــات وذلــك فــي الدعــاوى الكبيــرة التــي صــدرت لهــا 
قواعد عدة تنظم مسارها ومتطلباتها، فيما رفع المجلس 
وتقليــص  اإلجــراءات  حيــث  مــن  اليســيرة  الدعــاوى  عــدد 
وتســريع  المتســارعة  المتغيــرات  لمواكبــة  المتطلبــات؛ 

اليســيرة. الدعــاوى  فــي  القضائيــة  العمليــات  إجــراءات 

أقــر المجلــس األعلــى للقضــاء نقــل اختصــاص النظــر فــي 
مخالفــات حقــوق المؤلــف والدعــاوى المتعلقــة ببــراءات 
االختــراع إلــى المحاكــم التجاريــة، وتدريــب القضــاة المعنييــن 
القضايــا  وحصــر  المؤلــف  حقــوق  نظــام  مخالفــات  بنظــر 
المقيــدة كافــة لــدى الهيئــة المعنية بذلــك، وتوفير المبادئ 
القضائيــة الدوليــة فــي الملكيــة بعــد ترجمتهــا، وذلــك إنفــاًذا 
شــبه  اللجــان  اختصــاص  بنقــل  المتعلــق  المجلــس  لقــرار 

القضائيــة إلــى القضــاء التجــاري.

إصدار قواعد الدعاوى الكبيرة 

نقل اختصاص النظر في مخالفات حقوق 
المؤلف
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أطلــق المجلــس األعلــى للقضــاء خدمــات ذاتيــة للشــؤون 
الوظيفيــة للقضــاة، أســهمت فــي توحيــد مصــدر البيانــات 
الخدمــات  فــي وقــت قياســي، وتهــدف  الطلبــات  وإنجــاز 
لتطوير المسار السريع للطلبات الخاصة بالشؤون الوظيفية 

للقضــاة.

الخدمات الذاتية للقضاة

بلغت الطلبات المنجزة ذاتيًا

14 ألفًا
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الهيكلة
إعادة

أعــاد وزيــر العــدل تشــكيل الهيــكل التنظيمــي لــوزارة العــدل  
بمــا يضمــن تطويــر الخدمــات القضائيــة والعدليــة مــن خــال 

بنــاء مؤسســي كــفء، ومواكبــًا لرؤيــة المملكــة 2030.

إعادة هيكلة وزارة العدل
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واإلدارات  الــوكاالت  مــن  عــددًا  العــدل  وزارة  اســتحدثت 
وهــي:  مجــاالت  عــدة  فــي  العامــة 

إنشاء وكاالت وإدارات جديدة 

اإلدارة العامة 
للمتابعة

اإلدارة النسائية

مركز 
المصالحــة

اإلدارة 
التشــاركية

اإلدارة العامــة لإلعــام 
واالتصــال الـمــؤسســــي

اإلدارة العـــــــــــــــــــــامــــة 
لخدمات المســتفيدين

اإلدارة الـــــعـــامـــــة 
للرقابــة والتفتيش

إدارة 
المشــاريع

إدارة الــــــــــتــــمــــــيـــــــــــــز 
المؤسســي والجــودة

اإلدارة الـــعــامــــة 
لحقوق اإلنســان

ــة  اإلدارة الـــعـــــامــــــــــ
للجرائــم االقتصاديــة

ــة  اإلدارة الـــعــــامـــــــــــ
للقـــضايــــا األســــــريـة

الـعــــامــــــة  اإلدارة 
للتبليـــغ القـــضائي

وكـالــــة األنــظمـــة 
والتعاون الـدولي

مـركز ذكاء 
األعـمـــــال
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أرقام القضاء
خالل الفترة من 2015 إلى 2020
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منــذ 2015 حتى 2020

اإلجمالي

األحكام الصادرة

العامة

حكمحكم

حكم حكم

حكم
862 ألف503  آالف1.4 مليون

69 ألف118 ألف

األحوال الشخصيةالجزائية

العماليةالتجارية

حكمًا 3 مايين
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منــذ 2015 حتى 2020
الجلسات المنعقدة

األحوال الشخصيةالجزائيةالعامة

العماليةالتجارية

1 مليون2 مليون6 ماليين

248 ألف505 آالف

اإلجمالي

جلسة10مايين

جلسة

جلسةجلسة

جلسةجلسة

66 ألف

1.1 مليون

588 ألف

المصادقــة  تــم  مــا  إجمالــي 
ُبعــد  عــن  قــرارات  مــن  عليــه 

إجمالــي عــدد التبليغات 
فــي القضايــا التجارية

شاملة لجميع االشعارات

عــدد الجلســات التــي 
عقــدت عــن بعــد

207 آالف

158 ألف

نظــرت  التــي  القضايــا  عــدد 
مــن خــال خدمــة التقاضــي 

اإللكترونــي

عــدد األحــكام الصــادرة مــن 
خــال التقاضــي عــن بعــد
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التنفيذ
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أطلقــت وزارة العــدل التحــول الرقمــي للتنفيــذ بهــدف إيجــاد 
الحلــول التقنّيــة المبتكــرة، وتعزيــز القــدرات الرقمّيــة لمحاكم 
ــة التيســير والتســهيل علــى  ــذ بمختلــف إجراءاتهــا بغي التنفي
المســتفيدين، والتــي تتســق فــي نهاية المطــاف مع التوّجه 
الُممنهــج للــوزارة نحــو التحــول الرقمــي فــي جميــع خدماتها.

التحول الرقمي في التنفيذ

99%
مــن طلبــات التنفيــذ يتــم 
التعامــل معهــا إلكترونيــًا

إجمالي طلبات التنفيذ أكثر من 3 ماليين طلب
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يســمى  مــا  تنظيميــة-  بمعالجــة   - العــدل  وزارة  أنهــت 
“إيقــاف الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة”؛ ليقتصــر األمــر 
علــى منــع التعامــل “المالــي” فقــط طبًقــا لنظــام التنفيــذ، 
كمــا أقــر وزيــر العدل وضــع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي 
بعــد طلــب طالــب التنفيــذ، وتقنينــه اســترعاًء لســن المنفذ 
ضــده ووضعــه األســري، بعــد تعديــات جديــدة أقرت على 

الائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ.

إلغاء إيقاف الخدمات

عدد الموقفة خدماتهم صفر

بــدأت محاكــم التنفيــذ االســتغناء عــن الــورق فــي تعاماتهــا 
مــع المســتفيدين بعــد تطبيــق مشــروع “محكمــة بــا ورق”  
فــي جميــع محاكــم التنفيذ، ليكتمل بذلك تطبيق المشــروع 
كافــة. المملكــة  بمناطــق  التنفيــذ  محاكــم  جميــع   فــي 

وضمــن مســار الــوزارة االســتراتيجي فــي التحــّول اإللكترونــي 
بمــا  المســتفيدين،  مــع  وخدماتهــا  تعاماتهــا  شــّتى  فــي 
يمّكــن “طالــب التنفيــذ” مــن معالجــة طلــب التنفيــذ مــن 
حيــث تقديمــه وتعديلــه وإنهائه وإرفــاق المرفقات إلكترونيًا 
مــن دون الحاجــة للتــردد وزيــارة المحكمــة، وكذلــك يمكــن 
للمنفذ ضده االستفادة من الخدمات الرقمية دون الحاجة 

لــألوراق.

محاكم التنفيذ بال ورق
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اعلنــت وزارة العــدل أن عقــود اإليجــار المســجلة فــي شــبكة 
مــن  المســتفيد  يمكــن  ممــا  تنفيذيــًا؛  ســندًا  تعــد  “إيجــار” 
تقديــم طلــب ســداد دفعــة مســتحقة أو طلــب إخــاء العقــار 
بنــاء علــى الشــروط النظاميــة مباشــرة لدى محكمــة التنفيذ، 

دون الحاجــة لتقديــم دعــوى فــي المحكمــة العامــة.

عقد اإليجار سند تنفيذي

التنفيــذ  طلبــات  عــدد 
87 ألفًاعلــى عقــود اإليجــار تبلــغ 
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فــي  المركزيــة  االســتقبال  صالــة  العــدل  وزارة  دشــنت 
محكمتــي التنفيــذ بالريــاض وجــدة -كمرحلــة أولــى-، لتقديــم 
مركــزي  مــكان  فــي  للمســتفيدين  المتكاملــة  الخدمــات 
مهّيــأ الســتقبالهم وتلبيــة جميــع احتياجاتهــم ومتطلباتهــم 
 بــكل ســهولة ويســر دون عنــاء مراجعــة الدوائــر القضائيــة.

وتوفــر الصالــة جميــع المتطلبــات والتجهيــزات الفنّيــة التــي 
تضمن تقديم الخدمة بجودة وبسرعة، ويستهدف المشروع 
إجــراءات  وتســهيل  التنفيــذ  محاكــم  فــي  العمــل  تنظيــم 
المســتفيدين، ورفــع مســتوى الرضــا لــدى المســتفيدين مــن 
قضــاء التنفيــذ مــن خال تقديم الخدمات بســرعة وبســهولة 

وبجــودة، ورفــع الكفــاءة التشــغيلية للمنظومــة العدليــة.

صاالت االستقبال المركزّية بمحاكم التنفيذ
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إقــرار ضوابــط تضمــن الحــد مــن ممارســة نشــاط التمويــل مــن 
غيــر المرخــص لهــم وفــق نظــام مراقبــة شــركات التمويــل 
محاكمتهــم  وتســريع  المخالفيــن  رصــد  دقــة  يكفــل  بمــا 
يضمــن  بمــا  نظامــًا؛  عليهــم  المقــررة  العقوبــات  وإيقــاع 
حمايــة االقتصــاد، والمنــع مــن اســتغال احتياجــات العمــوم 

بتمويلهــم بطــرق غيــر نظاميــة.

ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل



58

دشــنت وزارة العدل منصة نافذ للســندات التنفيذية، والتي تتيح لألفراد والمنشــآت 
خدمــات إنشــاء وحفــظ وإدارة ســندات التنفيــذ إلكترونيــًا فــي بيئــة آمنــة وموثوقــة، 
تمكنهــم مــن التعامــل مــع ســندات التنفيــذ إلكترونيــًا، بــدءًا مــن خدمــة الســند لألمــر 
الســندات  إصــدار  المســتفيد  يســتطيع  وفيهــا  األولــى،  المرحلــة  فــي  اإللكترونــي 
والموافقــة عليهــا ومتابعــة حالتهــا واالطــاع علــى تفاصيلهــا فــي أي وقــت، وترتبــط 

بــوزارة العــدل ومحاكــم التنفيــذ، تيســيرًا علــى المســتفيدين.

منصة نافذ للسندات التنفيذية

100 ألف مستفيدعدد المستفيدين من منصة نافذ حتى اآلن

عدد السندات الصادرة من منصة نافذ:                    140 ألف سند

https://nafith.sa/accounts/login/
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طرحهــا  مــن  المحاكــم  اإللكترونــي  المــزاد  منصــة  تمّكــن 
للبيــع بشــكل إلكترونــي كامــل، ممــا يتيــح لجميــع المشــاركين 
إمكانيــة الدخــول والمزايــدة بشــكل مباشــر، دعمــًا لتكافــؤ 
الفــرص بيــن أفــراد المجتمــع، والمضــي قدمــًا نحــو تحقيــق 
رؤيــة المملكــة 2030 فــي التحــول الرقمــي، وتعزيــًزا لمبــدأ 
الشــفافية والنزاهــة، وجــرى إســناد مــزادات التنفيــذ وتصفية 

األصــول إلــى مركــز اإلســناد والتصفيــة. 

المزاد اإللكتروني

1.205 مليار
قيمة المزادات

521

8419

 330

المزادات المطروحة

عدد المسجلين بالمنصة 

المزادات المباعة

https://emazad.sa/home/running
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يهــدف إلــى تقديــم اإلســناد لمحاكــم التنفيــذ مــن خــال 
تدقيق طلبات التنفيذ والتحقق من ســامتها واســتكمالها 
للمتطلبــات النظاميــة وتهيئــة القــرارات واإلجــراءات لدوائــر 
وتدقيــق  التنفيــذ،  وعمليــات  إجــراءات  ومتابعــة  التنفيــذ، 
المنازعات الواردة عليها وطلبات اإلعســار، لتحقيق الســرعة 

والجــودة فــي تنفيذهــا.

مركز اإلسناد القضائي للتنفيذ
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اإلجــراءات  وأتمتــة  تطويــر  علــى  العــدل  وزارة  عملــت 
والعمليــات الخاصــة بدفــع المســتحقات الماليــة المترتبــة 
علــى أوامــر المحاكــم بتنفيــذ الســندات التنفيذيــة عــن طريق 
إتمامهــا مــن خــال نظــام ســداد اإللكترونــي مــن حســاب 
المنفــذ عليــه دون الحاجــة إلــى شــيكات أو أوراق نقديــة؛ مــا 
يســهم فــي تقليــل تدفــق المراجعيــن علــى صناديــق محاكــم 
التنفيــذ وأتمتــة الخدمــات التــي تعمــل علــى تقليــل األخطــاء 
اليدويــة فــي عمليــات الســداد، إضافــة إلــى ضبــط العمليــات 

ــز الرقابــة. الماليــة وتعزي

مبادرة السداد اإللكتروني في تنفيذ األحكام

أســهمت المبــادرة فــي تســريع عمليــة رفــع العقوبــات بشــكل مباشــر بعــد 
ســداد المنفــذ ضــده للفاتــورة.
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أطلقت وزارة العدل خدمة التحّقق اإللكتروني من سندات 
التنفيــذ، بهــدف التحــّول الرقمــي إلجــراءات محاكــم التنفيــذ 
مراجعتهــا،  عــن  المســتفيدين  اســتغناء  فــي  يســهم  بمــا 
 ويســاعد علــى تقليــص فتــرة تنفيــذ الســندات التنفيذيــة.
وُتمكــن الخدمــة القضــاة، مــن التحّقق إلكترونيًا من اســتيفاء 
الســند للشــروط النظاميــة، مــا أضــاف مزيدًا من التســهيات 
اإلجرائية للمستفيدين وقلل من زيارة المستفيد للمحكمة، 
مــع إشــعار األطــراف باإلجــراءات المتخــذة من خال الرســائل 

النصيــة وبوابة ناجز.

التحقق اإللكتروني من السندات
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عــززت وزارة العــدل قــدرات قضــاء التنفيذ من خال الترخيص للقطاع 
الخــاص للقيــام ببعــض أعمــال التنفيــذ عبــر االســتعانة بشــركة أو أكثــر 
للقيــام بأعمــال التنفيــذ أو بعضهــا تحــت إشــراف القضــاء المختــص، 
بحيــث يتــم بنــاء نمــوذج الشــراكة مــع القطــاع الخــاص والتعاقــد معــه 
لتنفيــذ األعمــال المســاندة بحســب نمــوذج الشــراكة والمحــددات 
بعــد العمــل علــى تطويــر واعتمــاد اللوائــح التنظيميــة الممكنــة ذات 
العاقــة وتأطيــر الشــراكة بيــن الــوزارة والقطــاع الخــاص بنمــوذج 
حوكمــة يضمــن المراقبــة المســتمرة لطريقــة تنفيــذ األعمــال وجودة 

وكفــاءة تقديــم الخدمــات للمســتفيدين.

إشراك القطاع الخاص في األعمال المساندة لقضاء 
التنفيذ
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مبــادرات  أحــد  )إنفــاذ(  والتصفيــة  اإلســناد  مركــز  يعــد 
التميــز  تحقيــق  إلــى  الهادفــة  الوطنــي  التحــول  برنامــج 
فــي األداء الحكومــي ورفــع كفــاءة المنظومــة العدليــة 
اعتباريــة  بشــخصية  حكومــي  جهــاز  وهــو  وخدماتهــا، 
التعــاون  إلــى تحقيــق  واســتقال مالــي وإداري، يهــدف 
إليــه  يســند  فيمــا  والحكوميــة  القضائيــة  الجهــات  بيــن 
مــن مهــام تتعلــق بالتصفيــة والبيــع، مــن خــال إســنادها 
وتنافســي. شــفاف  بشــكل  الخــاص  القطــاع   إلــى 

ويســعى المركز إلى تطوير منظومة عمل متكاملة لتعزيز 
قيمــة األصــول واســتيفاء الحقــوق فــي أعمــال التصفيــة 
المتعلقــة بالتــركات والشــركات والصناديق والمســاهمات، 
وبيــع األصــول وغيــر ذلــك مــن أمــوال، كمــا تشــمل أعمالــه 
تصفيــة مــا يســند إليــه بهــدف رفــع كفــاءة اإلنفــاق، وذلــك 
عــن طريــق تطويــر منصــة إلكترونيــة وأنظمــة أتمتــة مرنــة 

وشــفافة.

إطالق مركز اإلسناد والتصفية “إنفاذ”

https://infath.sa/
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هيــأت وزارة العــدل نحــو 31 مركــًزا لتنفيــذ أحــكام الرؤيــة 
والحضانــة فــي مناطــق المملكــة المختلفــة، ضمــن مبــادرة 
االجتماعــي  الدعــم  تقديــم  إلــى  تهــدف  التــي  شــمل 
والنفســي ألطــراف النــزاع )الوالديــن - واألطفــال(، وحمايــة 
حقــوق األطفــال المحضونيــن ،وتوفيــر بيئــة تحقــق فيهــا 
عوامــل األمــن والســامة، وجميــع أوجــه الدعــم )المــكان 
المناســب، آليــات لتنســيق الزيــارات، دعــم للوالديــن(؛ لرفــع 
جــودة الخدمــات المقدمــة وتوفيــر حقــوق الطفــل وحفــظ 

خصوصيــة األســرة، بالتعــاون مــع القطــاع غيــر الربحــي 

إجمالي المستفيدين من خدمات المبادرة

ما بين أطفال ووالدين 

34 ألف مستفيد 

مبادرة
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الطلبات
مبالغ

المطالبات المالية
عدد

الموقفة خدماتهم

فواتير السدادقرارات التنفيذ

فاتورة قرار

ريالطلب
صفر1 تريليون3.1 ماليين

2.6 مليون5 ماليين

منــذ 2015 حتى 2020
إحصاءات التنفيذ
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طلب

طالب التنفيذ للمسار المالي 
رحلة المستفيد 

تقديم طلب إلكتروني 
عــن طــريق بــــوابـــــــة 

.Najiz.sa ناجـــز

القيد 
والتدقيق.

 إصدار فاتورة سداد للمنفذ 
ضــده فــي حـــال تــم ســـداد 
كامــــل المبلــــغ يتــــم إنهــــاء 

الطلـب بشكل آلي.

الســـداد مـــن خـــــــال 
الخدمات اإللكترونية 

المصرفية.

 إذا لم يسدد المنفذ ضده 
خــال 5 أيام يطبق بحقــه 

النظام بشكل آلي.

وفـي حــــــال تــــــم الســـداد عــبر 
فاتورة سـداد يتــم رفــع جميـــع 

اإلجراءات القضائية بشكل 
آلي.

يتــم تحويــل المبلـغ المدفوع 
عبر فاتورة سداد إلى حساب 
طــالب التنفيـــذ بشكــل آلـــي.

ويمـكـــن لطــالـب التـنفيـذ 
إنهاء الطب أو التنازل عبر 

بوابة ناجز.

اإلحالة 
للدائرة.

إصدار قرار مادة 
34 التبليغ.
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التوثيق
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أطلقــت وزارة العــدل، التحــول الرقمــي فــي قطــاع التوثيــق، الــذي يتضمــن عــددًا مــن 
الخدمــات العدليــة الرقميــة؛ بهــدف االســتغناء عــن الــورق، والتيســير علــى المســتفيدين؛ 

بمــا يغنيهــم عــن الحضــور إلــى مقــرات كتابــات العــدل.

التحول الرقمي للتوثيق

التحول الرقمي للتوثيق من شأنه توفير أكثر من

8 مايين ورقة سنويًا

وزيــر العــدل معلًنــا نهايــة اســتخدام الــورق 
فــي كتابــات العــدل ويتلــف أخــر ورقــة

26 صفر 1440 هـ
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ــع أنواعهــا مــن خــال  ــوكاالت بجمي أتاحــت وزارة العــدل إصــدار ال
بوابــة ناجــز najiz.sa وذلــك للمســتفيدين الذيــن أصــدروا وكاالت 
في السابق، للحد من ذهاب المستفيدين الى الدوائر الحكومية، 
وتعزيــز التعامــات اإللكترونيــة حيــث فــاق عــدد الــوكاالت 4.5 
ماييــن وكالــة صــادرة مــن خــال القنــوات اإللكترونيــة للــوزارة منذ 

تدشــين الخدمــة فــي العاشــر مــن ربيــع األول 1440 هـــ.   

الوكالة اإللكترونية

إجمالــي الــوكاالت الصــادرة 
إلكترونيــًا حتــى اآلن أكثــر مــن

مايين 
وكالــة 4.5

يمكــن إصــدار وكالــة إلكترونيــًا واعتمادهــا بشــكل 
مباشــر دون الحاجــة إلــى زيــارة كتابــة العــدل، كمــا 
يتــم إشــعار أطــراف الوكالة كافــة بإتمام إصدارها

الــــدخـــــــول 
تســجيل معلوماتــك لبوابــة ناجــز

فـــــــي أبــــــــــــــــــــشــــــر
الدخــول علــى 
“الـــوكـــاالت”

إصــدار وكالــة 
إلكـــتـــرونــــيـــــًا

تعبئــة البنــود 
الـــرئيــــسيـــــــة

رقــــــــــم  إدخـــــــــال 
التحقــق المرســل

اإلصدار

إصدار الوكالة 

إلكترونيًا 

https://najiz.sa/applications/landing
https://najiz.sa/applications/landing
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إلكترونيــًا  العقــارات  إفــراغ  العــدل خدمــة  أطلقــت وزارة 
لتمّكــن المســتفيدين مــن بيــع ونقــل الملكيــة العقاريــة 
بالكامــل دون الحاجــة إلــى زيــارة كتابــات العــدل والبنــوك 
إلصــدار شــيك مصــدق بالمبايعــة، فــي عمليــة إلكترونيــة 
متكاملــة مــن خــال الحســاب البنكــي الوســيط الخــاص 
النقــد  مؤسســة  مــع  بالشــراكة  وذلــك  العــدل،  بــوزارة 
العربــي الســعودي ومجموعــة مــن البنــوك التجاريــة حيــث 
تجــاوز عــدد صفقات اإلفراغ العقاري اإللكتروني 34,000 

إفــراغ إلكترونــي.

اإلفراغ العقاري اإللكتروني

البنوك التجارية المشاركة في الخدمة

بقيمة تجاوزت الـ

1,4 مليـــــــــــار ريال

https://ept.moj.gov.sa/
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أطلقت وزارة العدل خدمة العقد اإللكتروني للزواج، بهدف 
توثيــق البيانــات إلكترونيــًا بشــكل كامــل، وأتمتــة إجــراءات 
عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المســتفيدين بجودة 
وأمــان، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يحــدث تحــواًل إيجابيــًا كبيــرًا 
في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين 

وييســر تعاماتهــم العدلية.

العقد اإللكتروني للزواج

40 ألف بلــغ إجمالــي عــدد عقــود 
الــــــــــزواج اإللكتــــرونــــيــــة

عقد زواج إلكتروني منذ تدشين الخدمة

Ezawaj.Sa

https://ezawaj.sa/
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ألغــت وزارة العــدل االختصــاص المكانــي لعمــوم كتابــات 
العــدل والموثقيــن وفــق ســتة ضوابــط، وذلــك بعــد تقييــم 
التجربــة خــال مرحلتهــا األولــى فــي مدينــة الريــاض. ويتيــح 
علــى  التوثيقيــة  العمليــات  تنفيــذ  للمســتفيدين  القــرار 
العقــارات فــي أي مدينــة لــدى كتابــات العــدل أو الموثقيــن 

والموثقــات المعتمديــن، دون االرتبــاط بمــكان العقــار.

تـــطــبــــق عـــلى الصـــكــــوك
الصـادرة بالنــظام الــشـامـل
لمعلومات الثروة العقارية. 1

4

23

6 5
تستثـنى الصـكوك الصادرة
من مدينتي مكة المكرمة،
والـــمــــــديــــــنــة الـــــمــنــــورة.

أال تـــــــــزيـــــــــد المـــســـــاحـــــة
على 10 آالف مــتـــر مــربـع.

أن يـــــــكــــون أطـــــــــــــــــــــراف
العــمـــلــــيــــة مـــن حــامــلــي
الجنـــســية الـســعــــــوديـــــة.

تـقـتصر على عمـليات الـبيـع
والـشـــراء والـهبـة، والرهــن،
وفك الرهـن لـكامل العـقار.

تـشـتـــمل الصــــكـــوك عــلى
أرقام قطع وتكـون واقـعة
في مخـطــطات مـعتــمدة.

إلغاء االختصاص المكاني
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صــدر نظــام التوثيــق الــذي يهــدف إلــى تنظيــم اإلجــراءات المتصلــة بالتوثيــق علــى وجــه يصــح 
االحتجــاج بهــا، وتعــد الصكــوك والعقــود الموثقــة وفقــًا ألحــكام النظــام ســندات تنفيذيــة 
فيمــا تضمنتــه مــن التــزام، وســيحقق نظــام التوثيــق -بعــون اللــه تعالــى- تعزيــز األمــن 
العقــاري، وتعزيــز مبــدأ موثوقيــة الصكــوك، وحفــظ الحقــوق مــن خــال توثيــق العقــود، 
باإلضافــة إلــى إشــراك القطــاع الخــاص فــي عمليــات التوثيــق، وتضمــن نظــام التوثيــق نقــل 
عــدد مــن االختصاصــات المتصلــة باإلقــرارات التــي لــدى المحاكــم إلــى كتابــات العــدل، بمــا 
يســهم فــي تحســين تجربــة المســتفيد ورفــع نســبة الرضــا عــن الخدمــات التوثيقيــة مــن 
خــال تقديــم خدمــات عدليــة توثيقيــة متكاملــة ومؤتمتــة تشــمل جميــع األعمــال اإلداريــة 
والمعلوماتيــة الداعمــة لمنظومــة التوثيــق وتقديــم الخدمــات التوثيقيــة إلكترونًيــا دون 
حاجــة المســتفيدين لزيــارة المرافــق العدليــة، إضافــة إلــى تحفيــز النمــو االقتصــادي مــن خال 
بنــاء منصــات خدمــات نوعيــة، وتعزيــز األمــن العقــاري ورفــع مســتويات الشــراكة مــع القطــاع 

الخــاص، ورفــع تصنيــف المملكــة فــي مؤشــر تســجيل الملكيــة.

نظام التوثيق

الطاق والخلع والرجعة . 

الصلح . 

عقــد الــزواج إذا كان أحــد طرفيــه ســعودي الجنســية واآلخــر 
غيــر ســعودي . 

اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة. 
إنشاء الوقف والوصية . 

قســمة األمــوال المشــتركة -بمــا فيهــا العقــار- إذا لــم يكــن 
فيهــا نــزاع، أو حصــة وقــف أو وصيــة، أو قاصــر، أو غائــب . 

إقــرار ذوي الشــأن باألمــوال المتلفــة ألغــراض التعويض عند 
االقتضاء . 

إقرار من ال يحسن القراءة من ذوي الشأن . 

إفــادة صاحــب الشــأن فــي الحــاالت االجتماعيــة، والتصديــق 
علــى شــهادة الشــهود عليهــا . 

االســتحكام  وصكــوك  العقاريــة  الملكيــة  صكــوك  إفــراغ 
وتحويــل  والنظاميــة،  الشــرعية  إلجراءاتهــا  المســتكملة 
اســتخدام صــك االســتحكام، ودمــج صكــوك االســتحكام 
وصكــوك الملكيــة العقاريــة الصــادرة مــن كتابــات العــدل.  

من مهام ُكتاب وكاتبات العدل توثيق العقود واإلقرارات، ولهم توثيق:  
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دشــنت وزارة العــدل مبــادرة كتابــات العــدل المتنقلــة التــي 
تغطي 26 مدينة في المملكة، لتقديم خدمات توثيقية في 
مقــار المســتفيدين للفئــات األكثــر احتياًجــا، مثــل األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن والمرضــى والموقوفيــن فــي 
دور الماحظــة، إضافــة إلــى المرابطيــن علــى الحــد الجنوبــي، 
وخدمــة هــذه الفئــات فــي المراكــز النائيــة، وذلــك مــن خــال 
مجموعــة متنقلــة مــن كتــاب العــدل فــي مختلــف مناطــق 
المملكــة تعمــل وفــق منظومــة محوكمــة مــن قبــل الــوزارة.

كتابات العدل المتنقلة

بلغ إجمالي العمليات المنجزة أكثر من

42 ألف عملية

أحــــــد المســتفيدين مــن خدمــة 
كتابــات العــدل المتنقلــة
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هيــأت وزارة العــدل الموثقيــن مــن القطــاع الخاص ومنحتهم 
التراخيــص الازمــة لتمكينهــم من تقديم حزمة من الخدمات 
إصــدار وكاالت،  مثــل:  العــدل  بكتابــات  المناطــة  التوثيقــة 
مناطــق  مختلــف  فــي  عقــود،  تســجيل  اإلفــراغ،  خدمــات 
إجــراءات  تطويــر  علــى  المبــادرة  تعمــل  حيــث  المملكــة، 
منــح التراخيــص وآليــات التنفيــذ وتحديــد وتطويــر الخدمــات 
التوثيقية والضبط والرقابة على أعمال الموثقين المرخصين 
مــا يســهم فــي تســهيل الوصــول إلــى الخدمــات العدليــة 
العمــل  أوقــات  خــارج  للمســتفيدين  وتوفيرهــا  التوثيقيــة 
الرســمي وبمــا ينعكــس علــى تحســين تجربتهــم، إضافــة إلــى 
ترشــيد النفقــات التشــغيلية للــوزارة، وتخفيــف أعبــاء العمــل 
علــى كتابــات العــدل، وتحفيــز النمــو للقطــاع الخــاص وتوفيــر 

فــرص عمــل ألبنــاء الوطــن.

إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق

إشــراك  خــال  مــن  الصــادرة  الــوكاالت  عــدد 
مــــــــن أكـــثـــــــر  بــلغـــــــت  الـــخــــــــاص  القــطــــــاع 

200 ألف وكالة

https://www.mwathiq.sa/
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أصــدر وزيــر العــدل، قــرارًا بالموافقــة علــى الائحــة الجديــدة 
للموثقيــن، التــي تتوافــق مــع الــرؤى والتوجهــات الحديثــة 
للــوزارة فــي إشــراك القطــاع الخــاص بأعمــال التوثيــق ودعــم 
الموثقين وإتاحة مزيد من الصاحيات لهم وتجويد أعمالهم. 
ــي  ــل مال ــى مقاب ــق حــق الحصــول عل ومنحــت الائحــة الموث
علــى مــا يوثقــه، دون إخــال بحــق الــوزارة فــي تحديــد وتنظيم 
ذلــك، كمــا أجــازت لــه توثيــق العقــود وســماع اإلقــرارات فــي 
دول العالــم بمــا ال يخــل بالقوانيــن الوطنيــة فــي البلــد المــراد 
إجــراء عمليــة التوثيــق فيــه، ودون إخــال باالتفاقيــات الدولية 

التــي تكــون المملكــة طرفــًا فيهــا.

إقرار الالئحة الجديدة للموثقين
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خدمــة  العــدل  وزارة  لــدى  المعتمــدون  الموثقــون  يقــدم 
اإلفــراغ العقــاري طــوال أيام األســبوع، فــي الوقت والمكان 
اللذيــن يحددهمــا المســتفيد، مــا يغنــي عــن زيــارة كتابــات 

العــدل، ويوفــر الجهــد والوقــت علــى المســتفيدين.

اإلفراغ العقاري عبر الموثقين

عمليات اإلفراغ عبر الموثقين بلغت أكثر من

94 ألف عملية

https://www.mwathiq.sa/
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وقعــت االتفاقيــة بيــن وزارتــي العــدل والشــؤون البلديــة 
العقاريــة،  الهويــة  إثبــات  إجــراءات  لحوكمــة  والقرويــة 
وتشــمل الحوكمــة تحديــد إجــراءات إثبــات الهويــة العقاريــة، 
باإلضافــة إلــى مــدة وقواعد تطبيقهــا، والمعايير والضوابط 
الموضوعيــة والفنيــة للتحقــق مــن الملكية وإصــدار القرارات 
المســاحية، وتؤســس االتفاقيــة لمرحلــة جديــدة تعــزز مــن 

األمــن العقــاري وترفــع موثوقيــة الوثائــق العقاريــة.

اتفاقية حوكمة إجراءات إثبات الهوية العقارية
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الــوكاالت اإللكترونيــة  دشــنت وزارة العــدل نظــام إصــدار 
ــات الســعودية فــي الخــارج  مــن خــال الســفارات والقنصلي
ليســتطيع المواطنــون العمــل بهــا مباشــرة، بعــد تقليــص 

اإلجــراءات الطويلــة الســابقة.

التوثيق عبر السفارات

الســفارات  خــال  مــن  الصــادرة  الــوكاالت  عــدد  بلــغ 
ت لقنصليــا ا و

6 آالف وكالة

ألغــت وزارة العــدل التصديــق اليــدوي للــوكاالت الخارجيــة 
فــي جميــع فروعهــا، وذلــك للــوكاالت المــراد العمــل بهــا 
القنــوات  خــال  مــن  بالتحقــق  المملكــة، واالكتفــاء  خــارج 

اإللكترونيــة.

إلغاء التصديق اليدوي للوكاالت الخارجية
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حصــرت وزارة العــدل 100 مليــون وثيقــة عقاريــة -ورقيــة- 
مؤرشــفة فــي كتابــات العــدل والمحاكــم، وبــدأت بتحويلهــا 
إلى وثائق رقمية، من خال مبادرة “رقمنة الثروة العقارية”، 
التــي تهــدف إلــى رقمنــة الوثائــق العقاريــة كافــة مــن خــال 
أرشــفتها بمســحها ضوئيــًا وقولبة بياناتهــا إلكترونًيا، وتطوير 
جميــع اإلجــراءات والنمــاذج المتعلقــة بهــا مثــل )الضبــوط 
والســجات والمعامات العقارية( عبر تحول رقمي شــامل، 
ما يســهل خدمات التوثيق العقاري، وتســريع عمليات البيع 
والشــراء والرهــن، وإمكانيــة تتبــع جميــع التــداوالت المنفــذة 
علــى العقــار، وتوفيــر بيئــة إلكترونيــة آمنــة تتيــح إمكانيــة 
التحقــق مــن الملكيــة العقاريــة مــا يعــزز منظومــة التوثيــق 
واألمــن العقــاري، ورفــع كفــاءة وأداء موظفــي وزارة العــدل 
مــن خــال المشــاركة فــي أعمــال رقمنــة الوثائــق العقاريــة 

المختلفــة.

رقمنة الثروة العقارية

إجمالي الوثائق الورقية التي تم حصرها تجاوزت

وثيقة عقارية مشمولة بالرقمنة.

100 مليون

أحــــــد منســوبي الــوزارة 
داخــل معامــل الرقمنــة
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الحضــور  قبــل  الوقــت  اختصــار  للمســتفيد  الخدمــة  تتيــح 
لكتابــة العــدل ورفــع الوثائــق الداعمــة لعمليــات التنفيــذ مــن 
خــال خدمــة رفــع الوثائــق، مــا يعــزز نســبة التحــول الرقمــي 

للخدمــات العدليــة، وتحســين تجربــة المســتفيد.

رفع الوثائق المساندة للخدمات التوثيقية من 
قبل المستفيد
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العقد اإللكتروني للزواجتوثيق العقاراتالوكاالت

الوكاالت اإللكترونيةاإلفراغ اإللكتروني

40 ألف عقد7 ماليين عملية11 مليون وكالة

34 ألف عملية
بقيمة 1.4 مليار ريال

4.4 مليون

منــذ 2015 حتى 2020
عمليات التوثيق

اإلجمالي

عمليــة توثيق25 مليون
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المصالحة 
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أصــدر وزيــر العــدل الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي، قــرارًا 
بمنــح رؤســاء المـحاكــــم صــاحيــــة تــوجــــيه القــضايــــا إلــى 

مــــكاتب الصــــلح قبـــل إحــالتـــــها للـــدوائر القضائيـــة.
بيــن طرفــي  الصلــح  المتاحــة إلجــراء  المــدة  القــرار  وحــدد 
الدعوى بشهر قبل إعادتها مجددًا لقسم صحائف الدعوى، 
ــح خــال أســبوعين مــن  شــريطة أن تعقــد أول جلســة للصل

قــرار رئيــس المحكمــة بإحالتهــا لمكتــب الصلــح.

منح رؤساء المحاكم صالحية إحالة الدعاوى 
إلى مكاتب المصالحة قبل اإلحالة إلى الدائرة 

القضائية

ُتعقــد أول جلســة للصلــح خــال أســبوعين. الصلــح بيــن طرفــي الدعوى 
يتــاح لمــدة شــهر فقــط، وفــي حــال عــدم التوصــل للصلــح تحــال 

القضيــة للدائــرة المختصــة.
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الجديــدة فــي مكاتــب  العمــل  العــدل قواعــد  أقــرت وزارة 
المصالحــة وإجراءاتــه، وذلــك ضمــن مبــادرة تفعيــل منظومــة 
المصالحــة، إحــدى مبــادرات وزارة العــدل فــي برنامــج التحــول 
ــارًا  ــى جعــل المصالحــة والوســاطة خي ــي؛ والهادفــة إل الوطن

لحــل النزاعــات.

الســندات  صفــة  الصلــح  محاضــر  العــدل  وزارة  أكســبت 
التنفيذيــة؛ إذ يعــد محضــر المصالحــة بعــد اعتمــاده مــن مركــز 
المصالحــة، مــن الســندات التنفيذيــة المنصــوص عليهــا فــي 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة فــي نظــام التنفيــذ، مــا 
يعــزز مــن صناعــة المصالحــة والوســاطة فــي المملكــة، كونها 

مــن الحلــول الســريعة لحــل النزاعــات بالتراضــي.

اعتماد قواعد المصالحة

محاضر الصلح سندات تنفيذية
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مــن  بحزمــة  المصالحــة  منظومــة  العــدل  وزارة  فعلــت 
ــا بالصلــح  الخدمــات والقــرارات لزيــادة نســبة تســوية القضاي
مــن مجمــل القضايــا التــي يمكــن إحالتهــا للصلــح )بمــا يحقــق 
الهــدف المنشــود بنســبة 25%( وبالتالــي الحــد مــن تدفــق 
الدعاوى للمحاكم وسرعة إنجازها، وتوفير الوسائل البديلة 
لفــض المنازعــات عبــر القطــاع غيــر الربحــي والقطــاع الخــاص، 
فــي  المتعــددة  والقنــوات  الحديثــة  التقنيــات  وتوظيــف 
تقديــم الخدمــات التــي تســهل علــى المســتفيدين الحصــول 
علــى الخدمــة وبمــا يســهم فــي تحســين تجربتهــم، مــن خال 
تطويــر وتشــغيل مكاتــب صلــح نموذجيــة، وتطويــر ودعــم 

باقــي منظومــة المصالحــة، مدعومــة بمنظومــة رقميــة.

تفعيل منظومة المصالحة
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خدمــة  لتقديــم  “تراضــي”  منصــة  العــدل  وزارة  أطلقــت 
الصلــح بيــن أطــراف النــزاع إلكترونًيــا “عــن ُبعــد” فــي مراحلهــا 
كافــة مــن تقديــم الدعــوى حتــى الوصــول إلــى نتيجــة دون 
إلــى الحضــور للمحكمــة، واعتمــاد محاضــر الصلــح  الحاجــة 
اإللكترونيــة الصــادرة مــن المنصــة، وتوفيــر الوســائل البديلــة 
لفــض المنازعــات عبــر القطــاع غيــر الربحــي والقطــاع الخــاص، 
وتوظيــف التقنيــات الحديثــة وقنــوات متعــددة فــي تقديــم 
الخدمــات التــي تســهل علــى المســتفيدين الحصــول علــى 
الخدمة، وتطوير ودعم باقي منظومة المصالحة مدعومة 

بمنظومــة رقميــة.

إطالق منصة تراضي

إجمالــي القضايــا 
المحالــة للمنصــة 

الصلــح  وثائــق 

53 ألف وثيقة300 ألف +

https://taradhi.moj.gov.sa/
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بوابة ناجز 
najiz.sa
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أطلقــت وزارة العــدل بوابــة ناجــز اإللكترونيــة najiz.sa التــي 
أغنت المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية، حيث تشتمل 
علــى 120 خدمــة عدليــة فــي قطاعــات القضــاء، التنفيــذ، 
التوثيــق، المصالحــة، التدريــب والمحامــاة؛ مــا يســهم فــي 
زيــادة نســبة رضــا المســتفيدين عــن خدمــات الــوزارة، وســرعة 
المســتفيدين،  علــى  العدليــة  الخدمــات  تقديــم  وتســهيل 

ورفــع الكفــاءة التشــغيلية فــي الــوزارة.

إتاحة خدمات الوزارة بسهولة ويسر.

تحقيق العدالة وسرعة اإلنجاز.

تطبيق مبدأ الشفافية.

الوصول السريع إلى المعلومة.

توفير الوقت والجهد على المستفيدين.

إطالق بوابة ناجز

أهدافها:

عدد الخدمات المقدمة: 120 خدمة.

عــدد زوار البوابــة 
70 ألف مستفيديــومــيــًا يــتــجـــاوز

https://najiz.sa/applications/landing
https://najiz.sa/applications/landing
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#ناجز _ يغنيك

https://najiz.sa/applications/landing
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إجمالــي خدمــات القضــاء 
المتاحــة عبــر بوابــة ناجــــز 

الـتــــقــــاضـــــي اإللـــــكــــــتـــــرونــــــي.

تـــقـــديــم صـحــيـــفـة الــــــدعـــــوى.

االطاع على الصك اإللكتروني.

مــــــصـــــــــــادقـــــــــة الــــــضــــــبــــــوط.

تــبـــادل الــمـــذكــــرات إلكتــرونـــيـًا.

تـــأجــيــل الجلــســــات إلـكـتــرونـــيـًا.

تــــقـــديـــــم أو اســـــتـــــعـــام عــــــن طــــلـــــب.

إنــــهـــــاء أو إمـــــــهـــــال طــــــلـــــب تــنــــــفـــــيــذ.

دليل مقدمي خدمات التنفيذ المعتمدين.

إصــــدار فـــاتــــورة ســــداد للـــمــنــفــذ ضــــده.
تـحــويــل مـــبـلــغ مــحــجـوز للــمــنــفــذ ضــــده.

إلكـــتـــرونـــيــــــة. وكــالـــــة  إصـــــــدار 

وكــالــــــة. وفــــســــــخ  تســـجــيـــــــل 

للعقـــارات. اإللكترونـــي  اإلفـــراغ 

الصـــــــــكــــــــــــــــوك. تحـــــــديــــــــــــــث 

27 خدمة

22 خدمة

11 خدمة

إجمالــي خدمــات التنفيــذ 
ــز  المتاحــة عبــر بوابــة ناجـــ

إجمالــي خدمــات التوثيــق 
المتاحــة عبــر بوابــة ناجـــــــز 

القضاء

التنفيذ

التوثيق

عــدد طلبــات التنفيــذ  أكثــر مــن  
3 مالييــن طلــب

استفاد منها منذ اإلطاق أكثر
34 ألف مستفيد 

ُعقد من خاله
 800 ألف جلسة

الطلبــات  فــي  المبالــغ  إجمالــي 
تريليــون  1 تجــاوزت  الماليــة 

إجمالــي مبالــغ الصفقــات العقاريــة 
بلــغ   1.4 مليــار ريــال

صدر عبرها 250 ألف حكم

التقاضي اإللكتروني

التقدم بطلبات التنفيذ

اإلفراغ اإللكتروني

خدمات نوعية تقدم عبر

بوابة ناجز
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إطــاق خدمــة حجــز موعــد، التــي تمكــن المســتفيد مــن حجــز 
موعــد لزيــارة المرافــق العدليــة، حيث ظهرت الحاجة لها في 
جائحــة كورونــا “كوفيــد 19”؛ لتطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة 
فــي التباعــد االجتماعــي، وقــد بلــغ عــدد طلبــات المواعيــد 

أكثــر مــن 100 ألــف طلــب فــي 226 مرفقــًا عدليــًا.

خدمة حجز موعد
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أبرز الخدمات الذاتية

عبر البوابة

صحيفة 
الدعوى

فــــســــــــخ
الوكاالت

إضافة ممثل
نــظــــــامــــــــــي            

االســتــعـــام 
عن الوكاالت

اســـــــتـــــــام
صك الحكم

خدمات
التحقق 

طـــلـــبـــات 
اإلنهاءات               

إنهاء أو إمهال 
طـلب الـتنـفيـذ    

االعـــتــــراض 
على الحكم          

خــــدمــات 
المحامين

إصـــــــــــدار 
الوكاالت                

صرف شيكات 
الـتــنـــفـــــــــــــيــذ 

المـصـــــادقـــة 
على األحكام         

تحديث الصك 
الــــعــــــقــــــــاري

الـتـحــقــق مـــن 
طلبات التنفيذ

رفع إجراءات 
قــــــــــــــرار 46
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منصات مساندة لتحقيق
التكامل الرقمي مع بوابة ناجز
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الخدمة متاحة عبر منصة تراضي

استفاد منها أكثر من

مستفيد

taradhi.moj.gov.sa 

297  ألف

https://taradhi.moj.gov.sa/
https://taradhi.moj.gov.sa/
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الخدمة متاحة عبر موقع الوزارة 

أصدر المستفيدون نحو

www.moj.gov.sa

اإلنهاءات

1.3 مليون إنهاٍء

https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx
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الخدمة متاحة عبر منصة زواج اإللكترونية

تم إصدار نحو 

عقد زواج إلكتروني منذ تدشين الخدمة

40 ألف

ezawaj.sa 

العقد اإللكتروني 

للزواج 

https://ezawaj.sa/
https://ezawaj.sa/
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الخدمة متاحة عبر منصة زواج اإللكترونية

دشــنت وزارة العــدل المنصــة الرقميــة لمركــز ذكاء األعمــال 
والتي تعنى بجمع وتخزين وتحويل البيانات إلى معلومات 
واســتخراج  اإللكترونيــة  القضائيــة  المؤشــرات  وتطويــر 
النتائــج، بمــا يضمــن متابعــة إنجــاز األعمال للمرافــق العدلية 
كافــة إلكترونيــًا، وتعزيــز الشــفافية مــن خــال نشــرها علــى 

البوابــة اإللكترونيــة الطــاع الجميــع عليهــا .  

إطالق منصة ذكاء األعمال الرقمية  

تضم المنصة أكثر من 60 لوحة معلوماتية

مختلفة وتحتوي على ما يزيد على 300 صفحة تفاعلية.  



100

الدراسات والبحوث 
ورصـد المــؤشــــرات
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ُتعــد البوابــة القضائيــة العلميــة الحــل األمثــل للمتخصصيــن 
فــي المجــال القضائــي والحقوقــي، وتحتــوي علــى آالف 
الوثائــق والمعلومــات القضائيــة، وتعــرض البوابــة بنظامهــا 
بحــث  بمحــرك  القضائيــة  والتســبيبات  األحــكام  الحديــث 
ــن الباحــث مــن البحــث عــن الوثائــق القضائيــة  متقــدم، يمكِّ
بجميــع درجاتهــا وتصانيفهــا التــي تضــم أكثــر مــن خمســة 

آالف تصنيــف موضوعــي. 

البوابة القضائية العلمية    

تضم نحو 10 آالف وثيقة
عمليــة  القضــاة  علــى  وتســهل 
البحــث فــي المدونــات القضائيــة.
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الشــرعية  والدراســات  البحــوث  بعمــل  المركــز  يقــوم 
والقانونيــة للجهــات األخــرى داخــل وخــارج الــوزارة، حيــث 
بلــغ عــدد الدراســات التــي قــام بهــا المركــز 240 دراســة.

يطــرح مركــز البحــوث التقريــر الشــهري ألهــم مســتجدات 
األنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعاميــم ومــا طــرأ عليهــا 
مــن تغييــر؛ وذلــك رغبــة منــه فــي تيســير وصــول أصحــاب 
ألهــم  والباحثيــن  العــدل  وكّتــاب  القضــاة  الفضيلــة 
المســتجدات واالســتفادة منها بما ينعكس على تطوير 
مرفــق القضــاء ورفــع كفاءتــه وجودتــه، مســتقين ذلــك 
مــن المصــادر الوطنيــة، وهــي: المركــز الوطنــي للوثائــق 
ــدة أم  ــاء الســعودية، وجري ــة األنب والمحفوظــات، ووكال

القــرى، والتعاميــم الصــادرة عــن وزارة العــدل.

خدمــة إلكترونيــة تمكــن أصحــاب الفضيلــة وكتــاب العــدل 
مــن طلــب مــا يحتاجونــه مــن تعاميــم وأوامــر ملكيــة 
وقــرارات وزاريــة وأنظمــة ونحــو ذلــك، ليتــم تزويدهــم 

بهــا خــال يــوم عمــل. 

التقرير الشهري لمستجدات األنظمة 
واللوائح والقرارات والتعاميم

مشروع المساندة العلمية القضائية 

الدراسات التي قام بها مركز البحوث

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/monthlyreport.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/monthlyreport.aspx
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نظام المجالت العلمية

انتهــت وزارة العــدل مــن نظــام خــاص بهــا لتحكيــم البحــوث 
ــوزارة لتســريع  ــًا, اســتمرارًا فــي مســيرة ال وإجازتهــا إلكتروني

وتســهيل العمــل مــن خــال القنــوات التقنيــة المتاحــة.

كمــا أصــدرت الــوزارة ســبعة عشــر عــددًا مــن مجلتــي العــدل 
والقضائيــة خــال الســنوات الخمــس األخيــرة.

https://adlm.moj.gov.sa/Alqadaeya/
https://adlm.moj.gov.sa/
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للوعــي  تعزيــزًا  القضائيــة؛  األحــكام  بنشــر  اإلدارة  تعنــى 
القضائــي  الجانــب  فــي  للمختصيــن  وخدمــًة  والشــفافية 

عمومــًا. والحقوقــي 

1435هـــ  لعــام  القضائيــة  األحــكام  مجموعــة  تنتظــم 
ــا،  فــي أربعــة عشــر مجلــًدا، وتحــوي 1154 حكًمــا قضائًي
وُأخرجــت فيهــا األحــكام بحّلــة مميــزة وميســرة لاطــاع 

عليهــا وذلــك بفهرســتها وتصنيفهــا موضوعًيــا. 

اإلدارة العامة لتدوين ونشر األحكام

مجموعة األحكام القضائية

المشاريع التي جرى نشرها

يهدف المشروع إلى نشر جميع األحكام التجارية المكتسبة 
عليهــا؛  العامــة  اطــاع  وإتاحــة  معالجتهــا  بعــد  للقطعيــة 
وذلــك لتحقيــق مبــدأ الشــفافية، وتعزيــز الوعــي، واإلســهام 
فــي رفــع مرتبــة المملكــة العربيــة الســعودية عالمًيــا فــي 
مؤشــر البنك الدولي “إنفاذ العقود”، ويتم نشــرها إلكترونًيا 
وفًقــا للتوجــه العالمــي فــي الــدول المتقدمــة، الــذي ســاعد 
توســًعا  وأعطــى  المعلومــة  إلــى  الوصــول  تيســير  علــى  
 فــي النشــر حتــى بلــغ عــدد األحــكام 18 ألــف حكــم تجــاري.

نشر األحكام التجارية

نشــر مركــز البحــوث نحــو 317 حكمــًا صــادرة مــن المحاكــم 
العماليــة؛ وذلــك لتحقيــق مبــدأ الشــفافية، وتعزيــز الوعــي، 
فــي  العالمــي  للتوجــه  إلكترونيــًا وفقــًا  نشــرها  يتــم  حيــث 
الــدول المتقدمــة، الــذي ســاعد علــى  تيســير الوصــول إلــى 

المعلومــة.

نشر أحكام المحاكم العمالية

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/MojPress_1435.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/Documents.aspx
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أصــدر وزيــر العــدل قــرارًا بإنشــاء وحــدة بمســمى “مرصــد المؤشــرات والتقاريــر 
العدليــة الدوليــة” ُيعنــى بدراســة المؤشــرات والتقاريــر العدليــة الدوليــة . 

ويهــدف المرصــد إلــى أن يكــون مرجًعــا مركزًيــا للمؤشــرات والتقاريــر الدوليــة 
داخــل الــوزارة، ويتولــى المهمــات  التاليــة: 

إنشاء مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية 

مرجع مركزي للمؤشرات
والتقارير الدولية.

1

المملكــة  تقــدم  متابعــة 
فــي المؤشــرات والتقاريــر 

الدوليــة.

دراســـــــــــة المؤشــرات 
والتقـــاريــــــــــر الــدولــــية 
المتعلــقــــة بــالــقطــــاع 

الــعــدلـــــي.

العمــل علــى رفــع 
تصنيــف المملكــة.

3

24
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أنشــأت وزارة العــدل مكتــب التشــريعات الــذي  يعــد بيــت خبــرة احترافيــًا 
يقــود التطويــر التشــريعي فــي القطــاع العدلــي للوصــول إلــى بيئــة 
تشــريعية متميــزة تســهم فــي تحقيــق العدالــة الناجــزة والمســتهدفات 

التنمويــة.  

إنشاء مكتب التشريعات 

وصناعــة  وحوكمــة  تطويــر 
نمــوذج  وبنــاء  التشــريعات 
عمــل ومنهجيــة مؤسســية، 

فعالــة.   وأدوات 

التشــريعية  البيئــة  تطويــر 
فــي  العدليــة  للمنظومــة 
ــذ والتوثيــق.   القضــاء والتنفي

وكفاءتهــا  الــوزارة  قــدرة  رفــع 
عدليــة  تشــريعات  صناعــة  فــي 
ذات جــودة عاليــة علــى المدييــن 

والبعيــد.  القصيــر 

تطويــر الوســائل المســاندة للقضــاء 
خــال  مــن  العدليــة  والخدمــات 
التشــريعية  المشــروعات  تنفيــذ 
بــاألدوات والمنهجيــات المطــورة. 

أهدافه : 
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المرأة
تمكين
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وجــه وزيــر العــدل، بتعييــن 100 ســعودية فــي وظيفــة كاتبــة 
ــن للمــرأة،  ــوزارة مــن تمكي عــدل، فــي ســياق مــا تشــهده ال
بوصفها موظفة أو محامية أو موثّقة، وكذلك كمستفيدة 

مــن الخدمــات التــي تقدمهــا للجمهــور.  

توظيف المرأة كاتبة عدل
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عــززت وزارة العــدل حقــوق المــرأة المســتفيدة، عبر 20 قرارًا 
شــملت العديــد مــن النواحــي فــي التعامــات القضائيــة 
األنكحــة،  مأذونــي  العــدل؛  وزيــر  توجيــه  منهــا  والعدليــة، 
بتســليم الزوجة نســخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون 
قبــل ضبطــه عقــد النــكاح بأخــذ موافقــة المــرأة، وفق الوجه 
الشــرعي وســماع ذلــك بنفســه لفظيــًا، إضافــة إلــى حســم 
حــق األم فــي حضانــة أبنائهــا دون دعــوى قضائية، والتنفيذ 
الفوري ألحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته، 
ــة مــا أســهم  وتفعيــل نظــام البصمــة فــي المرافــق العدلي

ٍف .  فــي إنجــاز معامــات النســاء دون ُمَعــرِّ

قرارات متعلقة بالمرأة كمستفيدة 

افتتــاح المحاكــم خــارج أوقــات الــدوام الرســمي لتزويــج مــن ال ولــي 
لهــا أو مــن عضلهــا أولياؤهــا.  

االكتفاء بالبصمة دون الحاجة لمعرفين وذلك في كتابات العدل.  

افتتــاح أقســام نســائية بكتابــات العــدل ألول مــرة لتهيئــة األماكــن 
خصوصيتهــن.  لهــن  يحفــظ  بمــا  المراجعــات  الســتقبال  الخاصــة 

أبرزها:
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شــهدت وزارة العــدل تمكينــًا متناميــًا للمــرأة فــي أروقــة الــوزارة، بوصفهــا موظفــة أو 
محاميــة أو موثّقــة أو كاتبــة عــدل. وحمــل الهيــكل الجديــد لــوزارة العــدل دخــول العنصــر 
النســائي لســلم الــوزارة بشــكل رســمي، عبــر اســتحداث إدارة نســائية، للمــرة األولــى فــي 

تاريــخ الــوزارة. 

قرارات متعلقة بالمرأة كموظفة

 بـاحثــــــــــة اجتــماعــيـــــة

شــــرعيــــــــة  بـاحثــــــــــة 

قـــانــونيــــــة  بـاحثــــــــــة 

ــة ــدة إداريـــــــــــــ  مساعـ

مطــورة بــرامـج أولى

مجاالت عمل 

المرأة
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المؤشرات الدولية واإلنجازات

والجوائز اإلقليمية والدولية 
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حققت المملكة، تقدمًا كبيرًا في مؤشــري 
إنفــاذ العقــود وتســجيل الملكيــة العقاريــة، 
حيــث تقدمــت 13 مرتبــة فــي المؤشــرين 
تقريــر ســهولة ممارســة  المدرجيــن ضمــن 
األعمــال 2020، الصــادر أواخــر شــهر أكتوبــر 
البنــك  مجموعــة  عــن   2019 عــام  مــن 
الدولــي، والــذي يتنــاول نتائــج القيــاس فــي 

190 دولــة . 

وفق آخر تقارير البنك الدولي  

المملكة تحقق تقدمًا في 
المؤشرات الدولية

حققت المرتبة 19 عالميًا 
بعد 2019قبل 2016

32

حققت المرتبة 51 عالميًا 103

مؤشر تسجيل الملكية العقارية

مؤشر إنفاذ العقود

المملكــة  فــي  العــدل  وزارة  حصــدت 
العربيــة الســعودية جائــزة حكومة الشــارقة 
“أفضــل  فئــة  فــي  الحكومــي  لاتصــال 
العالــم  علــى مســتوى  حكومــي”  اتصــال 
العربــي، وذلــك فــي ختــام الــدورة التاســعة 
مــن المنتــدى الدولــي لاتصــال الحكومــي، 
الفاعلــة فــي  وذلــك لتميــز اســتراتيجيتها 

المســتهدف .  التواصــل مــع جمهورهــا 

جائزة أفضل اتصال حكومي عربيًا
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وقانونيــة  قضائيــة  مؤشــرات  عــدة  فــي  كبيــرًا  تقدمــًا  المملكــة  حققــت 
 ،2019 لعــام  العالميــة  التنافســية  تقريــر  وفــق  وذلــك  وتشــريعية، 
جنيــف. فــي  “دافــوس”  العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى  عــن   الصــادر 

وبحســب تقريــر التنافســية العالميــة، قفــزت المملكــة 8 مراكــز دوليــة فــي مؤشــر 
“االســتقال القضائــي”، محققــة الترتيــب الـــ16 عالميــًا.

 المملكة الـ16 عالميًا في مؤشر استقالل القضاء



114

3

كرمــت األمــم المتحــدة فــي مناســبة دوليــة فــي جنيــف 
وزارة العــدل نظيــر حصولهــا علــى أكثــر األصــوات فــي فئــة 
تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لمبادرتهــا 
فــي خدمــات التنفيــذ اإللكترونــي ومشــروع “محكمــة بــا 
خدماتهــا  فــي  الرقمــي  للتحــول  تجســيدها  ونظيــر  ورق” 

العدليــة.  

مشروع »محكمة بال ورق« يحصد جائزة 
عالمية  

فــاز نظــام التنفيــذ بشــهادة التميــز فــي فئــة البيئــة الرقميــة 
الممكنــة ضمــن جوائــز القمةالعالميــة لمجتمــع المعلومــات 
لمجتمــع  العالمــي  القمــة  منتــدى  ويعــد   .WSIS2020
المعلومــات 2020 أكبــر تجمــع ســنوي فــي العالــم لمجتمــع 
“تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل التنميــة”، 
وشارك في تنظيمه االتحاد الدولي لاتصاالت واليونسكو 

وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي واألونكتــا.

فوز نظام التنفيذ بشهادة التميز في منتدى 
 القمة العالمية
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تقنيــة   خدمــات  فــي  العالميتيــن  اآليــزو  شــهادتي  علــى  تحصــل  العــدل  وزارة 
  .2016 العــام  خــال  وأمنهــا  المعلومــات 

الحصول على شهادتي اآليزو العالميتين  

فــازت وزارة العــدل بجائــزة GOV لتقنيــة المعلومــات ألفضــل خدمــة إلكترونيــة 
قطاع الحكومة للعام 2016 عـن مشروعها “برنامج ناجز للخدمات اإللكترونية“. 

الحصول على جائرة GOV لتقنية المعلومات 

حققــت وزارة العــدل أعلــى نســبة تحــّول للتعامــات اإللكترونيــة فــي تاريخهــا، إذ 
بلغــت %90.94 فــي مرحلــة التميــز للتعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة حســب 

تقريــر “قيــاس للتحــول للتعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة.” 

العدل تحقق أعلى نسبة في »تحّول التعامالت اإللكترونية« 
في تاريخها  
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القطاعات المساندة 
والتكامل الحكومي 
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عــزز صنــدوق النفقــة مفاهيــم األمــن األســري بمــا يضمــن 
حصــول الفئــات المســتفيدة علــى حقوقهــا الماليــة التــي 
تكفــل أساســيات الحيــاة حفظــًا لكرامتهــم أثنــاء فتــرة التنــازع 
ومــا بعدهــا، ســعيًا نحــو تحقيــق رؤيــة “أن نكــون صندوقــًا 
رائــدًا فــي توفيــر نفقــة األســرة فــي مرحلــة التقاضــي وعــدم 
االســتقرار مــع ضمــان االســتدامة وتنميــة المــوارد الماليــة” 
ومواكبة لرؤية المملكة 2030 الستقرار األسرة التي تمثل 
أحــد أركان األمــن المجتمعــي للمحافظــة علــى اســتقرارها 

وثباتهــا لتكــون نــواة أساســية فــي تنميــة الوطــن. 

الصندوق يقدم خدماته

لـ1500 أسرة شهريًا 

إطالق صندوق النفقة 

https://nafaqah.sa/
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الربط اإللكتروني مع 55 جهة
بلــغ إجمالــي الجهــات التــي عملــت وزارة العــدل علــى االرتبــاط اإللكتروني بهــا نحو 55 جهة, 
ــة؛  لتبــادل البيانــات والمراســات عبــر ربــط إلكترونــي؛ ليكــون بديــًا عــن التعامــات الورقّي
بهــدف تســريع وتيــرة العمــل، بمــا ينعكــس إيجابيــًا علــى المســتفيدين ويوفــر عليهم الوقت 

والجهد. 

تســريـــــــع إنجـــــــاز الخـــدمـــــــات العـــدليـــــــة أو 

 التعامــات اإللكترونيــة مــع الجهــات األخــرى.

االرتقـــاء بجــــــــودة الخـــــدمــــات العــدلــيـــــــــة.

توفــيـــــــر جهـــــــد ووقـــــــــت المستــفـــــديـــــــن.

تحقيـــق العــدالـــة بآليــــات تقــنيـــة مبتــكــــرة.

تســهــــيـــــــل الحـــــــصــــــول عـلـــى الخـــدمــــــات 

للمسـتفــديــــن.

فتح قنوات تواصل جديدة مع األفراد.

تحقيق الدقة في تنفيذ الخدمات.

تقليل نسبة المراجعين للمرافق العدلية.

المحافظة على سرية المعلومات.

االستعام إلكترونيًا دون استخدام المخاطبات الورقية.

إعادة الحقوق ألصحابها بأسرع وقت ممكن.

للربط اإللكتروني الذي أنجزته وزارة العدل 11 ميزة
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دشــنت وزارة العــدل مركــز التدريــب العدلــي، ويســتهدف المركــز المــزّود بأحــدث 
الوســائل والتقنيــات التدريبيــة، تنميــة المــوارد البشــرية العدليــة والقانونيــة وفق 
منهجيــة علميــة ومنظومــة خطــط بمســارات تدريــب فعّالــة وتطبيقيــة تفــي 

بمتطلبــات المســتفيدين. 

اعتماد 297 إعداد 148 تدريب 45 ألف تنفيذ 1896
مدربًا  حقيبة تدريبية  مستفيد  دورة تدريبية

تدشين مبنى مركز التدريب العدلي 

https://jtc.gov.sa/
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أطلقــت وزارة العــدل، بالتعــاون مــع شــركة 
الموثــق  تطبيــق  األعمــال  لخدمــات  ثقــة 
الذي يقدم خدمات التوثيق للمســتفيدين 
علــى مــدار الســاعة وخــال أيــام اإلجــازات، 
اللذيــن يحددهمــا  والمــكان  الوقــت  فــي 

المســتفيد.  

عدد المستفيدين من تطبيق الموثق

أكثر من

إطالق تطبيق الموثق

70 ألفًا
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دشــنت وزارة العــدل التحــول الرقمــي للتراخيــص العدلية لتوحيــد إجراءات الطلب 
واالعتماد واإلصـدار لخدمات المحاماة والموثقين ومأذوني األنكحة وخدمات 

التنفيذ والمصالحة تيســيرًا على المســتفيدين. 

التحول الرقمي للتراخيص العدلية
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أطلــق مركــز التدريــب العدلــي برنامجــًا تأهيليــًا تتــراوح 
ســنوات  ثــاث  إلــى  للماجســتير  ســنة  مــن  مدتــه 
المعــارف  المشــارك  فيــه  يكتســب  للبكالوريــوس، 
والمهــارات ويتعــرف علــى األدوات التــي تجعــل منــه 
القضائيــة  المرافعــة  فــي  عاليــة  كفــاءة  ذا  محاميــًا 
ذات  األخــرى  والمجــاالت  القانونيــة،  واالستشــارات 

الصلــة.

إطالق برنامج تأهيل المحامين  

وأصدر وزير العدل قراًرا بإضافة مادة لائحة التنفيذية 
لنظــام المحامــاة برقــم )3/22( مــن فقرتيــن ونصهــا:  
أ  ـ يعتبــر اجتيــاز برنامــج تأهيــل المحاميــن المقــدم أو 
المعتمــد مــن مركــز التدريــب العدلــي خبــرة في طبيعة 

العمــل للمــدة المعادلــة لمــدة البرنامــج. 

ب  ـ يلــزم المحامــي المتــدرب فــي مكاتــب المحاميــن 
تقديــم مــا يثبــت حضــوره دورة تأهيليــة مقدمــة أو 
معتمــدة مــن مركــز التدريــب العدلــي بحيــث ال تقــل 

عــن مائــة ســاعة تدريبيــة.  
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الخدمــات  مــن  مجموعــة  العــدل  وزارة  أطلقــت 
ــة  ــن، مــن خــال بواب ــن والمتدربي ــة للمحامي اإللكتروني
يغنيهــم  مــا  “ناجــز”،  اإللكترونيــة  العدليــة  الخدمــات 
عــن زيــارة مقــر الــوزارة، وتأتــي الخدمــات الجديــدة، فــي 
إطار ســعي الوزارة للتيســير على المســتفيدين وتوفير 
الجهــد والوقــت عليهــم ،ومــن الخدمــات التــي جــرى 
رقمنتهــا خدمــة قيــد محــام متــدرب جديــد وخدمــات 

أخــرى مرتبطــة بالمحاميــن والمتدربيــن.  

رقمنة خدمات المحامين  

منصة للتعاميم 

ألهــم  إلكترونيــة  منصــة  العــدل،  وزارة  أطلقــت 
التعاميم الصادرة، وإتاحتها لجميع المهتمين بالشأن 
العدلــي والقضائــي وللعمــوم دون اســتثناء، وتهدف 
والمحاميــن  الدعــوى  الفرصــة ألطــراف  إتاحــة  إلــى 
والباحثيــن والمهتميــن االطــاع علــى أهــم التعاميــم، 
التــي تخــدم قضاياهــم أو أبحاثهــم العلميــة وتســهل 

ــة البحــث واالســتقصاء.  عليهــم عملي

https://portaleservices.moj.gov.sa/TameemPortal/TameemList.aspx
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خدمات 
المستفيدين 
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أطلقت وزارة العدل مركز التواصل الموحد الذي يستهدف 
خدمــة المســتفيدين بجــودة عاليــة، علــى مــدار الســاعة عبــر 
عــدة  قنــوات للتواصــل، حيــث يقــدم خدماتــه للمســتفيدين 
مــن خــال االتصــال الهاتفــي أو رســائل البريــد اإللكترونــي 
إلــى جانــب إتاحــة التواصــل عبر منصات التواصــل االجتماعي. 

مركز التواصل الموحد 1950  

 مجموع المكالمات + 2.5 مليون مكالمة 

 المحادثات المباشرة + 500 ألف محادثة 

 البريد اإللكتروني + 500 ألف بريد 
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لمتابعــة   العدلــي  العمليــات  مركــز  العــدل  وزارة  أطلقــت 
مؤشرات األداء ألعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات 
الــوزارة بشــكل رقمــي كامــل، بمــا يرفــع مــن مســتوى اإلنجــاز 
ودقة المتابعة اليومية والتشــغيلية واالســتراتيجية، إضافة 
إلــى تطويــر الخدمــات العدليــة وتقديــم االســتجابة الســريعة 

بمــا يخــدم المســتفيدين. 

إطالق مركز العمليات العدلي 
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أكثر من 22 ألف مستفيد 

100+ خدمة
يقدمها المركز

عدلــي  صــرح  وهــو  ناجــز،  مركــز  العــدل  وزارة  دشــنت 
نموذجــي جــرى إطاقــه بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص 
ليخــدم أصحــاب األعمــال واألفــراد ويعنــى بتقديــم جميــع 
ــة  خدمــات وزارة العــدل تحــت ســقف واحــد بجــودة عالي
وبيئة عمل احترافية، توفر على المستفيد وقته وجهده 
وتتيــح لــه أوقــات عمــل مرنــة أثنــاء وخــارج أوقــات العمــل 

الرســمي.  

مركز ناجز 
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مجموع التقييمات قرابة 

تقييم منذ إنشاء المنصة 
1.500.000

دشــنت وزارة العــدل منصــة قّيــم لقيــاس رضــا المســتفيدين 
عبــر  المقدمــة  أو  اإللكترونيــة  العدليــة  الخدمــات  مــن 
القنــوات األخــرى، وتمكــن منصــة قيــم مــن معرفــة مــدى 
رضــا المســتفيدين عــن وقــت إنجــاز العمــل وجودتــه وحســن 
التعامــل، وتقديــم شــكوى فــي حــال عــدم رضــا المســتفيد 

عــن خدمــة معينــة بشــكل إلكترونــي.  

منصة قيم 
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كحلقــة  تعمــل  التــي  العــدل  لــوزارة  األولــى  الرقميــة  القنــاة 
وصــل بيــن المســتفيدين والخدمــات اإللكترونيــة والمعلوماتيــة 

والمعامــات. 

كمــا ُيعــرض فيهــا دليــل الخدمــات واللوائــح واألنظمــة العدليــة 
للبيانــات  تفاعليــًا  عرضــًا  ويقــدم  واإلحصائيــات  والتقاريــر 
المفتوحــة، كمــا تحــوي صفحــات تعريفيــة بالمرافــق والمراكــز 

الصحفيــة. والمــواد  العدليــة 

moj.gov.sa بوابة الوزارة

متصفــح للبوابــة خــال الفتــرة مــن 
2015 إلــى 2020

44 مليون

https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx
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أطلقــت وزارة العــدل مبــادرة إبــراز مميــزات القضــاء ونشــر 
الثقافــة العدليــة، ضمــن مبــادرات وزارة العــدل فــي برنامــج 
التحّول الوطني والمحّقق لرؤية السعودية 2030، وتهدف 
إلــى خلــق الوعــي اإليجابــي بمنظومــة العــدل الســعودية 
فــي  إيجابياتهــا  وبيــان  القضائيــة  وأحكامهــا  وآليــة عملهــا 
العدليــة  الخدمــات  بجميــع  للتعريــف  المجتمــع  خدمــة 

القضائيــة، وكيفيــة االســتفادة منهــا.

إطالق مبادرة 

إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة 
العدلية 
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توعية المرأة

برنامج تــــوعـــيـــــة المـــــرأة بحــقـــوقـــهـــا الشـــــرعـــيـــة 
والــقــــــانـــــونيـــــة اســتـــــــــفـــادت مـــــنـــه

عبــر 12  معرضــًا توعويــًا أقيمــت فــي مناطــق 
 . المملكــة 

300 ألف سيدة
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الجمهور الدولي

برنامــج إبــراز مميــزات القضاء الســعودي على 
المســتوى العالمــي باللغــة اإلنجليزيــة، حيــث 

جــرى إعــداد نحــو

باللغة اإلنجليزية موجه للجمهور الخارجي ولغير الناطقين 
باللغة العربية في المنطقة. 

1200 منتج عدلي

https://twitter.com/mojksa_en?lang=ar


133

توعية المجتمع
ــع  حملــة التوعيــة ونشــر الثقافــة العدليــة للمجـتمـ

المحـــلي والــــذي أعــــد نــــحـــــو

توعوية وتثقيفية في مجاالت القضاء كافة. 

3000 مادة

https://twitter.com/mojtareef?lang=ar
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تفعيــل التواصــل مــع المســتفيدين، حيــث جــرى إطــاق حســاب التواصــل 
العدلــي فــي تويتــر، الــذي يعنى بالتواصل مع المســتفيدين بشــكل مباشــر 

وفعــّال، بمعــدل شــهري يتجــاوز

الـ 4000  رد.

التواصل العـدلـي

https://twitter.com/MojCare?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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الموارد البشرية  
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تطبيــق نظــام مــوارد وأتمتــة اإلجــراءات اإلداريــة، وتطبيــق 
الخـــدمــــــات الذاتيــة بنظــام مــــوارد للشـــــؤون الوظيـــــفــيــــــة

) النقــل ـ التكليــف ـ اإلجــازات ـ االســتحقاقات ( ونتــج عــن 
الــورق واالســتثمار  ذلــك التخلــص مــن الكــم الهائــل مــن 

الذكــي فــي المــوارد البشــرية. 

عدد المستفيدين 

تحول إدارة شؤون الموظفين إلى 
الموارد البشرية  

جميع منسوبي
وزارة العدل

عملــت وزارة العــدل علــى أتمتــة المعامــات المتداولــة مــن 
الداخليــة وجميــع  والمعاملــة  المعامــات  وتوريــد  تصديــر 
الخصائــص المتعلقــة بالمعامــات مــن إحــاالت وشــروحات 
ونســخ إلكترونيــة وماحظــات وتأشــيرات أو تواقيــع، ويتميــز 
ربــط  جــرى  وقــد  الصاحيــات،  مســتويات  بتعــدد  النظــام 
بالمناطــق  الــوزارة  الــوزارة وفــروع  إدارات  بجميــع  النظــام 

وأغلــب المحاكــم وكتابــات العــدل.  

ــع المعوقــات  ــة جمي ــر وإزال ــى تطوي ــوزارة عل ــت ال كمــا عمل
الخاصــة بالربــط مع برنامج التعامــات اإللكترونية الحكومية 

“يســر” للربــط مــع الجهــات الحكوميــة.  

تفعيـــل النظــــــام الــوطنــــــي الـمـوحـــد 
للمـراســالت الحكــوميـــة )مـــراســالت(
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أطلقت وزارة العدل منصة رائد التي تعنى بتقديم خدماتها 
الوظيفيــة،  بالشــؤون  يتعلــق  فيمــا  الــوزارة  لمنســوبي 
البشــرية  المــوارد  خدمــات  رقمنــة  إلــى  المنصــة  وتهــدف 
لتعزيــز عمــل الــكادر العدلــي وتحســين بيئــة العمــل وتطويرها 
بمــا ينعكــس علــى تســهيل الخدمــات علــى المســتفيدين 
فــي مختلــف المرافــق العدليــة، حيــث تتيــح للموظــف إنجــاز 
جميــع اإلجــراءات والخدمــات الذاتيــة بــكل يســر وســهولة؛ 
وذلــك بهــدف التيســير علــى الكــوادر العدليــة لرفــع مســتوى 

اإلنتاجيــة وســرعة األداء تســهيًا علــى المســتفيدين. 

عــدد الخدمــات المقدمة 
خدمةمــن خــال المنصــة بلغت

منصة رائد 

74
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طــورت وزارة العــدل األنظمــة اإلداريــة والماليــة وعملــت 
الــوزارة علــى أتمتــة بعــض أعمــال اإلدارات مثــل الخدمــات 
العامة وإدارة مراقبة المخزون وإدارة المســتودعات وإلغاء 
اســتخدام المعامــات الورقيــة التــي نتــج عنهــا إلغــاء طباعــة 

آالف األوراق  بالــوزارة ســنويًا.

مــن أمثلــة التحــول الرقمــي فــي األنظمــة اإلداريــة والمالية 
رقمنــة تقاريــر متابعــة أداء مقاولــي الصيانــة والتشــغيل، 
األصنــاف  وطلبــات  والســامة،  األمــن  أنظمــة  وعقــود 
،تقييــم  المخــزون  مراقبــة  وإجــراءات  المســتودعات،  مــن 
شــهادات األداء، وطلبــات النقــل والتكليــف وغيرهــا مــن 
التعامــات اإلداريــة والماليــة، وهــذا حقــق كذلــك تســخير 

جهــود الكــوادر البشــرية ألداء مهمــات أخــرى.  

تطوير األنظمة اإلدارية والمالية 
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إطالق “منصة االبتكار”

الــوزارة  االبتــكار منســوبي  منحــت منصــة 
فرصــة المشــاركة فــي التطويــر واالرتقــاء 
تجربــة  وتحســين  الخدمــات  بمســتوى 

لمســتفيدين. ا
االبتكاريــة  األفــكار  المنصــة  وتســتقبل 
لجميع منســوبي الوزارة في ســتة مجاالت 
التنفيــذ،  القضــاء،  قطاعــات  تطويــر  هــي 
خدمــات  تحســين  إلــى  إضافــة  والتوثيــق، 
البشــرية،  المــوارد  وتطويــر  المســتفيدين، 

العقاريــة. الثــروة  ورقمنــة 
وتأتــي المنصــة فــي ســياق إكمــال مســيرة 
حافــًزا  ولتكــون  الــوزارة،  فــي  التطويــر 
لمنســوبيها لتقديــم كل مــا مــن شــأنه رفــع 
ــم أفضــل الخدمــات  مســتوى األداء وتقدي

للمســتفيدين.
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الــوزارة أدوات تدعــم العمــل عــن بعــد؛ حيــث تــم  أتاحــت 
والعامليــن  المســتخدمين  نوعيــة  علــى  بنــاء  توفيرهــا 
وإجــراء  االجتماعــات  لعقــد  لهــم،  الموكلــة  والمهــام 
االتصــاالت بيــن فــرق العمــل فــي الــوزارة، وتبــادل الملفــات 
الســيبراني. األمــن  أنظمــة  وفــق  آمنــة  عمــل  بيئــة   فــي 

لــألدوات  وتعليميــة  توعويــة  نشــرات  توفيــر  إلــى  إضافــة 
األداة  اختيــار  بعــد وكيفيــة  عــن  المتاحــة إلنجــاز األعمــال 
األنســب إلتمــام المهــام وبما يتناســب مــع حاجة الموظف.

تفعيل أدوات للتواصل والعمل عن 
بعد
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خدمات عدلية أطلقت
خال جائحة كورونا كوفيد 19
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اإللكتروني

منصة نافذ اإللكترونية للسندات
التنفيذية

أبريل

التنفيذ - خدمة مستمرة

خدمة صرف الشيكات عن بعد في
محاكم التنفيذ

19

تدشين بوابة ناجز االلكترونية
الجديدة (ناجز 2)

أبريل

التحول الرقمي - خدمة مستمرة

24

خدمة طلب اإلمهال للمنفذ ضده.

أبريل

التنفيذ – خدمة مستمرة

30

إتاحة اإلفراغ العقاري للمدير التنفيذي
األجنبي من خالل الموثقين

تفعيل نظام مراسالت في
كافة محاكم المملكة

مايو

التحول الرقمي - خدمة مستمرة

15

التقاضي اإللكتروني
خدمات القضاء – خدمة مستمرة

إتاحة توثيق العمليات العقارية
للمؤسسات الحكومية من خالل

الموثقين

مايو
21

تحسين إجراءات االفراغ العقاري
للصـكــوك الـــزراعــيـة المـــشاعـــة

مايو

التوثيق – خدمة مستمرة

19

أبريل
16

متابعة المؤشرات االستراتيجية والتشغيلية
اليومية للوزارة والتقارير اليومية والدورية

يونيو

مركز العمليات العدلي – خدمة مستمرة
خدمة حجز موعد

التحول الرقمي - خدمة مستمرة

خدمات المستفيدين – خدمة مستمرة
التوثيق - خدمة مستمرة

إطالق النسخة الجديدة من خدمة
تحديث الصكوك اليدوية

7

إتاحة االفراغ العقاري للصكوك
التي تتجاوز 10 االف متر 2

من خالل الموثقين

قاعدة المعرفة
منصة قّيم

يونيو
4

خدمات كتابات العدل الحضورية إتاحة االفراغ العقاري من خالل االتصال المرئي
إتاحة اإلفراغ للصكوك حتى 10 آالف متر 2 خارج

االختصاص المكاني في جميع قنوات التوثيق العقاري

يونيو
20

يونيو
16

إتاحة خدمة رفع الوثائق المساندة
للخدمات التوثيقية من قبل المستفيد

يونيو
28

التنفيذ - خدمة مستمرة

مايو
1

مايو
31

يونيو
15

يونيو
22

تفعيل نظام مراسالت 
في محاكم المملكة كافة

اإلفراغ

اإلفراغ

اإلفراغ

اإللكترونية
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احصــــل على
نسخــــــــــــــتك
الرقمية اآلن

دليل الشروحات

اإلصدار األول 
القرارات والمشاريع والمبادرات

ديسمبر 2020

https://twitter.com/MojKsa
https://www.youtube.com/user/ksamoj
https://www.snapchat.com/add/mojksa
https://www.moj.gov.sa/Documents/DaleelV3.pdf
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https://www.najiz.sa/applications/landing

