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من الساعة الـ11 صباًحا حتى الـ5 مساًء

الرياض
فندق الريتز كارلتون



عن المؤتمر:

العدليــة  القيــادات  مــن  نخبــة  المؤتمــر  يجمــع 
والقانونييــن والمتخصصيــن حــول العالــم، لتبــادل 
القانونــي. واإلثــراء  العدليــة،  والخبــرات  المعرفــة 



نيســـــــــر 
الوصول 
للعدالـة 
بتقنيات 
رقميـــــة

+4000

+15

+50

مشارك

جلسة
وورشة عمل

متحدًثا وخبيًرا 
ومشارًكا دولًيا



لماذا المؤتمر؟

ومتغيــرات  كبيــرة  تطــورات  العالــم  يشــهد 
متســارعة علــى جميــع القطاعــات، واســتجابة 
علــى  الــدول  مــن  العديــد  عملــت  لذلــك 
توظيف التقنية كوسيلة متطورة ومساندة 
للعدالة، ومعززة للعمل القضائي، ومن هذا 
المنطلــق ومواكبــة ألحــدث التجــارب الدولية 
والتحــوالت الرقميــة فــي هــذا الصــدد، تنظم 
وزارة العــدل بالمملكــة العربيــة الســعودية 

المؤتمــر العدلــي الدولــي.



تعزيز الممكنات الرقميـة 
لسهــولــــــــــة الوصـــــــــــول 
للعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

استلهـام األفكـار وتبادل 
التجــــــــــارب والخبــــــــــرات.

ترسيـــخ الضمانــات فـــــي 
التطبيقــــــات العدليـــــــــــة 
الرقميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

تعزيــــز العالقــــــات بيــــــن 
الدول وعقـد الشراكــات.

إبـــراز أحـــــدث التوجهـــات 
العالمية في القطاعــات 
العدليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

أهداف 
المؤتمر:



المملكــــة عملــت فـــي 
إطــــار رؤيــــــة المملكــــة 
2030 علـى تحسينـــات 
غيـــــر مسبـوقـــــة فــــــي 
قطاعاتهــــــــــــا كافــــــــــة.

عملــت المملكـــة علــى 
تطويــــــــــر منظومــــــــــــة 
التشريعات المتخصصة 
ورفـــــع كفــــــاءة البيئــــة 
التشريعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

تقـــــــــدم وزارة العــــــدل 
السعوديـــــة أكثـــر مـــــن 
150 خدمـــة إلكترونيـــة 
في قطاعـــات القضـــاء 
والتوثيــــــق والتنفيـــــــــذ 
والمصالحــــــة وغيرهـــــا. 

تهيـئ رؤيــة السعوديـة 
2030 البنيـــــة التحتيــــة 
الرقميــــة التـــي تمكـــــن 
الجميع من االستـفادة 
من مختلــف الخدمــات 

بكـــل يســـر.

تحـوالت غيــر مسبوقـــــة 
يشهـــــــــــــدها القطـــــــــــاع 
العدلــــي فــي المملكـــــة 
ليصبـــــــح قطاعـــًا فاعــــاًل 
وداعمــــــًا فـــــي مسيـــــرة 
التنميــــة المستدامــــــــــة.

شهـــــــــدت القطاعـــــــــات 
العدليــــــة فــي المملكـــة 
تحـــــــواًل رقمــــيًا بواقـــــــع 
%100 مــــــــن خدمـــــــــات 
القضـــــــــــــاء والتوثـيـــــــــــق 
والتنفيــــــذ والمصالحـــــة.

عــــززت المملكـــــة جودة 
الحياة عبر القطاع 

العدلي إلشـبــاع حاجــات 
المستفيديــــــــن وإنجــــــــاز 
خدماتهــــم وتعامالتهـــم 
بدقـــــــــــــــة دون عنــــــــــــاء.

شهـــد القطـــاع العدلـــي 
تحــــــــواًل نوعـــــــــًيا فـــــــــي 
السعوديـة، ممـا ساهـــم 
فـــــــــي تيسيــــــــــر حيــــــــــاة 

المواطنيـــــــن.

أسهمــــت تجربـة التحـول 
الناجحــــة فـــــي القطـــــاع 
العدلــي بالمملكــة، فــي 
جعلها نمـوذًجا رائًدا فـي 
التحــــول الرقمــــــي علــى 
المستــــــــــوى الدولــــــــي.

الرسائل االتصالية:



الرقمنـة 
العدليــة 
وجـــودة 
الحيــــاة:

خدمـــــــــــــة +15 مليون 
مستفيد سنويـًا بشكــل 
إلكترونيــــــة دون زيـــــــارة 
المرافــــــــق العدليــــــــــــة.

االستغناء عن +65 مليون
رحلــــــــة سيـــــــــارة للمرافــــق 

العدليـــة سنويــًا.

اختصــــــار عمــر القضايـــــا 
بواقـــــــــــــــــــــــــــــــــــع 79%

توفيـــــــــــــــر +90 مليون 
ورقــــــــــــــة سنويـــــــــــــــــــة.



إجـــــــــراء + 6 مالييــن 
جلســـــــــة عــــــن بعـــــــد

إصـــدار + 2 مليــون 
حكم قضائي عن بعد

%100 مــن األحكـــام 
يتم المصادقة عليهــا 
إلكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا

%100 من التبليغات 
القضائيـــــة إلكترونيـــة

إصـــــــــدار 13+ مليــــون 
وكالــــــــــــة إلكترونيـــــــــــــة

5 دقائـق متوســـــــط 
مـــــدة إنجـــــاز الوكالــة 
بشكـــــــل إلكترونــــــــــي

رقمنــــــة 150 مليــــون 
وثيقـــــــــــــة عقاريــــــــــــــــــة

اإلفــــــــــراغ العقــــــــــــــاري 
خــالل خطوتيــن بشكــل 
إلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

+مليــــون جلســــــــــــة 
صلـــــــح عـــــــن بعــــــــــــد

إتمام ومصادقة عقـود 
الـــــزواج فــــي لحظــــــات 
بشكــــــــــــل إلكترونـــــــــــي

2+ مليون مستفيـــد 
من خدمات منظومة 
المصالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إنجـــاز 1,6+ مليــــون 
قرار تنفـــذ إلكترونــــي

تقديــم +مليون طلـــب 
تنفيــــــــــــــذ إلكترونــــــــــــي

أرقام الرقمنة العدلية خالل 2022م



مستقبـل القضـاء فـي 
ظـل التحـــول الرقمــي

التجــــــــارب الدولــيـــــــــة 
فـــي التحــول الرقمــي 
للقطــــــــــــاع العدلــــــــي

البعـد القانوني للذكاء 
االصطناعـــــــــــــــــــــــــــــــي

توظيـــــــــــف الذكـــــــــــاء 
االصطناعــــــــي فـــــــــي 
تحسيـــــــــن العدالـــــــــــة 

تحليـــــــــــــل البيانـــــــــــات 
لتحسيـــــــــن العدالـــــــــة

مستقبـــــــل الوسائـــــل 
البديلـــــــــة لتسويــــــــــــة 
النزاعــــــات فــــــي ظـــل 
التحـــــــــــــول الرقمـــــــي

جلسات المؤتمر



يســتعرض التقنيــات العدليــة، بحيــث يصبــح 
المعرض منصة للجمهور لمعرفة مستجدات 
االصطناعــي  والــذكاء  المعلومــات  تقنيــات 

فيمــا يخــص العــدل والقانــون.

معرض التقنيات العدلية
في المؤتمر العدلي الدولي



أجنحة 
المعرض

العدالة الوقائية

الوسائل البديلة لتسوية النزاعات

التنفيذ

القضاء



لمزيد من المعلومات
تفضــل بزيـارة الموقـع 
اإللكترونــــي للمؤتمـــر

لقطات فيديو عن 
أعمال وزارة العدل

لتحميل الهوية

https://icj.moj.gov.sa
https://khalid-altuwaijri.filemail.com/d/cdjkvgmoclaswqq
https://www.dropbox.com/scl/fo/y8jlr480qnpxlq4h25abf/h?dl=0&rlkey=q1fix72ozl4j42in4ljsx2mzj


 شكرًا 
لكـــم


