


مقدمة

عكفــت وزارة العــدل علــى إنفــاذ مشــروع متكامــل يؤســس البنيــة التحتيــة للتقنيــة  حرصــً منهــا  
علــى تعزيــز ثقــة المتعامليــن بالنظــام القضائــي، فانتقلــت الــوزارة إلــى مرحلــة متقدمــة تتناســب 
مــع االحتياجــات العمليــة والمتطلبــات التنمويــة المختلفــة ،وتواكــب التطــور المطــرد فــي المنظومة 
العدليــة ؛  ليتمكــن الجهــاز القضائــي فــي أســلوب عملــه وأدائــه مــن أداء رســالته علــى أكمــل وجــه 
ــدث  ــتقبلية بأح ــة والمس ــا الحالي ــم خدماته ــا تقدي ــح له ــات يتي ــز معلوم ــاء مرك ــارعت بإنش ، فس
ــوزارة والجهــات  وأفضــل مــا توصلــت إليــه تقنيــة المعلومــات - علــى مســتوى العالــم - لخدمــة ال
التابعــة لها،ووفــق أفضــل المواصفــات والمعاييــر الدوليــة التــي تتيــح توفيــر ســامة وســرية أمــن 
ــة  ــة ويمتلــك الجاهزي ــة لمراكــز المعلومــات العالمي ــة التحتي ــق البني ــات ليطاب المعلومــات والبيان
الازمــة العتمــاده فــي التصنيــف العالمــي. مــع دعــم هــذا المركــز للبنيــة التحتيــة لشــبكة الحاســب 
ــدل  ــات الع ــا وكتاب ــا وتنوعه ــم بدرجاته ــملت المحاك ــة  ش ــة عدلي ــن )500(  جه ــر م ــي أكث ــي  ف اآلل

بنوعيهــا وفروعهــا بكافــة التجهيــزات التقنيــة الحديثــة.
كمــا دشــنت البوابــة اإللكترونيــة الخارجيــة والتــي تقــدم العديــد مــن الخدمــات اإللكترونيــة والتــي 
ــة  ــة اإللكتروني ــل البواب ــع تفعي ــا م ــتفادة منه ــوزارة االس ــي ال ــح لمراجع ــة تتي ــن ) 80 ( خدم ــد ع تزي

ــوبيها . ــة لمنس ــا المخصص ــن خدماته ــتفادة م ــوزارة لاس ــوبي ال ــة لمنس الداخلي



الرسالة
ــا  ــوزارة وفـروعهـ ــوان ال ــة للمتعامليــن مــع دي ــع الخدمــات اإللكتروني ــة جمي أتمت

والمحــاكـــم وكـتـابـــات العـــدل بشكـــل ســريـــع وآمـن.
تفعيــل ربــط الخدمــات وقواعــد البيانــات بين الــوزارة والقطاعات األخــــرى لتـقـــديم 

الخــدمـات التقـنـيـة الحـديثة وتبـادل الخــبـرات.

البوابة اإللكترونية الخارجية  
تــم تفعيــل العديــد مــن الخدمــات اإللكترونيــة للمســتفيدين مــن خدمــات الــوزارة 

عبــر البوابــة االلكترونيــة للــوزارة علــى 

w w w. m o j . g o v. s a

w w w. m o j . g o v. s a



المؤشر العقاري

الصفـقـــات  معـلومـــات  مـعــرفـــة  للمستفـــيدين  تـتـــيح  خـــدمة 
المتداولــة والمنفــذة علــى مســتوى المناطــق والمــدن واألحيــاء 
خــال فتــرة زمنيــة معينــة )شــهر، ربــع ســنة، ســنة(، حيث يمكـــن من 
خالهــا معرفــة المؤشــرات العقاريــة واالّطــاع علــى متوســط أســعار 
ــدن  ــاطق والم ــب المنـ ــارنته حسـ ــع ومقـ ــر المرب ــعر المت ــار وس العق
واألحيــاء، كمــا يمكــن تتبــع تفاصيــل الصفقــات المنفــذة بكـــل يســـر 
وســهولة، وتعـــرض هـــذه المؤشـــرات علـــى هـيـئـــة أشــكال ورسوم 

ــرًا وهـــي علــى النحــو التالــي. بيانيــة، وتحتــوي علــى )74( مؤشـ

مؤشر المناطق 
ويشــتمل عـلى 

24
مؤشرًا

مــؤشـــر المـــدن 
ويشــتمل عـلى 

24
مؤشرًا

مؤشـــرا األحــيـاء 
ويشــتمل عـلى 

26
مؤشرًا



خدمة تتيح للمستفـــيدين معـرفـــة معلومـــات الصفـقـــات المتـــداولة والمنفــــذة على مســتوى 
األحـيـــاء خـــال فـتـــرة زمنيــة معينــة )شــهر، ربــع ســنة، ســنة(.

تعـتمد المؤشـرات قـيـاس عـدد الصفقات وعدد العقارات والقـيـمـة بالريال السعـودي والمسـاحـة 
بالمـتـــر المـربـــع وقـــيمة المتر المـــربع، ويمكـــن من خـــالها معـرفـــة وتتبـــع األحياء األكثر نشاطً 
واالّطاع على متوسط أسعار العقـــار وسعـــر المتر المربع ومقـــارنته بحـــسب األحـــياء المخـــتلفة، 
كما يمكـــن تتبع تفـاصـــيل الصفـقـــات المنفـــذة وأسعارها بكـــل يسر وسهـــولة، وتعـــرض هـذه 
المؤشــرات علــى هيئــة أشــكال ورســوم بيانيــة تفاعليــة، وتحتــوي علــى )26( مؤشــرًا وهــي علــى 

النحــو التالــي :

خـــدمــة مـؤشـــرات
العقـار في االحياء

26 مؤشر 

 8 شهري         
مؤشرات

 8 ربع سنوي         
مؤشرات

10 سنوي
مؤشرات

ــة والمنفــذة علــى مســتوى  خدمــة تتيــح للمســتفيدين معرفــة معلومــات الصفقــات المتداول
المــدن خــال فتــرة زمنيــة معينــة )شــهر، ربــع ســنة، ســنة(.

تعتمــد المؤشــرات قيــاس عــدد الصفقــات وعــدد العقــارات والقيمة بالريال الســعودي والمســاحة 
بالمتــر المربــع وقيمــة المتــر المربــع، ويمكــن مــن خالهــا تتبــع واقــع العقــار فــي المــدن المختلفة 
ــع  ــر المرب ــاع علــى متوســط أســعار العقــار وســعر المت ــر نشــاطً واالّط واكتشــاف المــدن األكث
ومقارنتــه بحســب المــدن المختلفــة، كمــا يمكــن تتبــع تفاصيــل الصفقــات المنفــذة فــي المــدن 
بــكل يســر وســهولة، وتعــرض هــذه المؤشــرات علــى هيئــة أشــكال ورســوم بيانيــة تفاعليــة، 

وتحتــوي علــى )24( مؤشــرًا وهــي علــى النحــو التالــي :

خـــدمــة مـؤشـــرات
العقـار في المدن

24 مؤشر 

سنويشهري          ربع سنوي           8 
مؤشرات

 8 
مؤشرات

 8 
مؤشرات



خـــدمــة مـؤشـــرات
العقـار في المنــاطق

24 مؤشر 

سنويشهري          ربع سنوي           8 
مؤشرات

 8 
مؤشرات

 8 
مؤشرات

خدمــة تتيــح للمســتفيدين معرفــة معلومــات الصفقــات المتداولــة  والمنفــذة علــى مســتوى 
جميــع مناطــق المملكــة والتــي تعطــي صــورة كاملــة وشــاملة عــن واقــع الصفقــات فــي 
المناطــق المختلفــة خــال فتــرة زمنيــة معينــة )شــهر، ربــع ســنة، ســنة(، حيــث تعتمــد المؤشــرات 
قيــاس عــدد الصفقــات وعــدد العقــارات والقيمــة بالريــال الســعودي و المســاحة بالمتــر المربــع 
ــاطً  ــر نش ــق األكث ــي المناط ــار ف ــع العق ــع واق ــا تتب ــن خاله ــن م ــع، و يمك ــر المرب ــة المت وقيم
واالّطــاع علــى متوســط أســعار العقــار وســعر المتــر المربــع وتزايــده ومقارنتــه بحســب المناطــق 
ــوي  ــة، وتحت ــة تفاعلي ــوم بياني ــكال ورس ــة أش ــى هيئ ــرات عل ــذه المؤش ــرض ه ــة، وتع المختلف

علــى )24( مؤشــرًا وهــي علــى النحــو التالــي :

خـــدمــة مـؤشـــرات
قضائية

12 مؤشر 
هــي خدمــة تتيــح للمســتفيدين معرفــة حجــم العمــل الــوارد للمحاكــم العامــة والجزائيــة 
ومحاكــم األحــوال الشــخصية فــي جميــع مناطــق المملكــة عبــر االطــاع علــى رســومات وأشــكال 
ــن  ــم ويمك ــي المحاك ــبها ف ــة ونس ــا المختلف ــا بأنواعه ــس ورود القضاي ــة تعك ــة  تفاعلي بياني
مــن خالهــا معرفــة أكثــر القضايــا ورودا ومتوســطات القضايــا اليومــي، كمــا يمكــن مــن خــال 
ــدد  ــطات ع ــة ومتوس ــا المختلف ــا بأنواعه ــي القضاي ــادرة ف ــكام الص ــع األح ــرات تتب ــذه المؤش ه
الجلســات للقضايــا المنتهيــة إضافــة إلــى الفتــرة التــي انتهــت فيهــا القضايــا ، كذلــك يمكــن 
تتبــع فتــرات  المواعيــد المســجلة وتباعدهــا فــي المحاكــم ، وتتميــز هــذه المؤشــرات بتفاعلهــا  
مــع المســتخدم حيــث يمكنــه اختيــار الفتــرة والتنقــل فــي عــدة مســتويات مختلفــة ابتــداًء مــن 
المنطقــة والمدينــة وانتهــاًء بالمحكمــة، وتحتــوي علــى )12( مؤشــرًا وهــي علــى النحــو التالــي:

المواعيدالـــوارد          األحـكـــام           4 
مؤشرات

 4 
مؤشرات

4 
مؤشرات



خـــدمــة مـؤشـــرات
تنفــيـذ

هــي خدمــة تتيــح للمســتفيدين معرفــة عــدد طلبــات التنفيــذ الــواردة لمحاكــم ودوائــر التنفيــذ 
ــة تعكــس  ــة  تفاعلي ــر االطــاع علــى رســومات وأشــكال بياني ــع مناطــق المملكــة عب فــي جمي
الطلبــات الــواردة بأنواعهــا المختلفة ويمكن مــن خالها معرفة أكثر الطلبات ورودا ومتوســطات 
طلبــات التنفيــذ يوميــا، كمــا يمكــن مــن خــال هــذه المؤشــرات تتبــع طلبــات التنفيــذ المنتهيــة 
والمنجــزة والمبالــغ الماليــة المتعلقــة بهــا إضافــة إلــى إجــراءات التنفيــذ والقــرارات الصــادرة مــن 
قبــل قضــاة التنفيــذ ومــدى الســرعة فــي انجــاز الطلبــات بــكل أنواعهــا المختلفــة، وتتميــز هــذه 
المؤشــرات بتفاعلهــا  مــع المســتخدم حيــث يمكنــه اختيــار الفتــرة والتنقــل فــي عــدة مســتويات 
مختلفــة ابتــداًء مــن المنطقــة والمدينــة وانتهــاًء بالمحكمــة ،وتحتــوي علــى )6( مؤشــرات وهــي 

علــى النحــو التالــي:

اإلنجاز )3 مؤشرات(الوارد )3 مؤشرات(

خـــدمــة مـؤشـــرات
توثـيـــق 

هــي خدمــة تتيــح للمســتفيدين معرفــة إحصائيــات أعمــال التوثيــق فــي كتابــات العــدل األولــى 
والثانيــة وفــروع الــوزارة المختلفــة فــي جميــع مناطــق المملكــة حيــث يمكــن مــن خالهــا تتبــع 
ــة  ــات المختلف ــة والجه ــدل الثاني ــات الع ــي كتاب ــة ف ــا المختلف ــادرة بأنواعه ــوكاالت الص ــدد ال ع
ــى  ــة إل ــى إضاف ــدل األول ــات الع ــي كتاب ــا ف ــادرة وأعداده ــوك الص ــة بالصك ــراءات المتعلق واإلج
ــذه  ــرض ه ــا وتع ــن خارجه ــة أو م ــل المملك ــن داخ ــادرة م ــق الص ــى الوثائ ــق عل ــال التصدي أعم
المؤشــرات علــى هيئــة أشــكال ورســوم بيانيــة تفاعليــة يمكــن مــن خالهــا التنقــل عبــر عــدة 
مســتويات مختلفــة ابتــداًء بالمنطقــة وانتهــاًء بالجهــة، وتحتــوي حاليــا علــى )3( مؤشــرات وهــي 

علــى النحــو التالــي:

التصديقات )1 مؤشر( الوكاالت )1 مؤشر( الصكوك )1 مؤشر(



المحكمون
بالمحّكميــن مصنفــة  قائمــة  هــي 
حســب المدينــة، مــع إمكانيــة البحــث 

ــة. ــم والمدين باســم المحّك

خدمة االستعالمات 

االستعالم عن صحة الوكالة 
خدمــة تتيــح للمســتفيد االســتعام 
عــن حالــة أي وكالــة شــرعية إلكترونية 
صــادرة  من كتابــات العدل أو المحاكم 
فــي جميــع مناطــق المملكــة . وتهدف 
هــذه الخدمــة إلــى ســهولة التحقــق 
مــن ســامة جميــع الــوكاالت الشــرعية 

اإللكترونيــة قبــل العمــل بموجبهــا.

االستعالم عن موعد قضية 
هــي خدمــة لمعرفــة موعــد القضيــة 
ووقتهــا وتاريخهــا والمكتــب القضائــي 
القضيــة  رقــم  إدخــال  خــال  مــن 

القضيــة. وســنة  والمحكمــة 

مأذوني األنكحة
األنكحــة  بمأذونــي  قائمــة  هــي 
مصنفــة  بالعمــل  لهــم  المصــرح 
حســب المدينــة، مــع إمكانيــة البحــث 

والمدينــة. المــأذون  باســم 

االستعالم عن معاملة 
المراجعيــن  تســاعد  خدمــة  هــي 
ــة رقــم  ــة المعاملــة بدالل لمعرفــة حال

وتاريخهــا المعاملــة 

االستعالم عن الملكية العقارية

االستعالم عن مقدمي خدمات التنفيذ  االستعالم عن بيانات قضية
علــى  االطــاع  تتيــح  خدمــة  هــي 
ــال  ــال إدخ ــن خ ــة م ــل القضي تفاصي
رقــم القضيــة أو المعاملــة مــع إدخــال 
رقــم هويــة أحــد األطراف فقــط فيظهر 
تفاصيــل هــذه القضيــة كموضوعهــا 
ــع األطــراف فيهــا مــن مدعيــن  و جمي
أو طالبــي تنفيــذ ومدعــى عليهــم أو 
منفــذ ضدهــم وكذلــك تحديــد مــكان 
الجهــة  واســم  كالمدينــة  القضيــة 
وفــي أي دائــرة أو قســم باإلضافــة أيضــا 
ــه إن  ــادم ووقت ــا الق ــخ موعده ــان تاري بي

وجد

هي خدمة  تتيح االستعام عن الصكوك 
العقارية للشركات

هي خدمة تتيح االستعام عن مقدمي 
خدمات التنفيذ المرخص لهم من قبل 

وزارة العدل

خدمة   االستعالمات 

المحامون المعتمدون
هــي قائمــة بالمحاميــن المصــرح 
حســب  مصنفــة  بالعمــل  لهــم 
البحــث  إمكانيــة  مــع  المدينــة، 

والمدينــة. المحامــي  باســم 



ــن  ــات المدعي ــال بيان ــال إدخ ــن خ ــة م ــوى حقوقي ــع دع ــح رف ــة تتي ــة إلكتروني خدم
والمدعــى عليهــم ووكائهــم أو محاميهــم ، مــع تدويــن موضــوع الدعــوى ونوعهــا 
ومتطلبــات القضيــة وأســانيدها مــع اختيــار المحكمــة المــراد التحاكــم لديهــا , 
ــارة ليتــم متابعــة  الدعــوى  ــي مرتبــط بالمحكمــة المخت مــع إنشــاء رقــم طلــب آل

ــب المعطــى. ــم الطل بواســطة رق

خدمــة إلكترونيــة يقــوم المســتفيد مــن خالهــا بتعبئــة الطلــب، كبيانــات طالــب 
التنفيــذ والمنفــذ ضــده مــع تســجيل البيانــات الخاصــة بالســند التنفيــذي كرقمــه 
ــير  ــال س ــارة إلكم ــذ المخت ــة التنفي ــة محكم ــع مراجع ــه  م ــدره ونوع ــه ومص وتاريخ

إجــراءات الطلــب .

برنامــج إلكترونــي لحســاب  الميــراث الشــرعي لــكل وارث  ونســبته ومقــدار حصتــه مــع 
توضيــح موجــز لحالــة كل وارث ونصيبــه الشــرعي ويبيــن حجــب كل مــن يتــم حجبــه مــن 

الورثــة.

ــا  ــا، كم ــار وتفاصيله ــات اإلعس ــات طلب ــة بيان ــتنفدين لمعرف ــة للمس ــة متاح خدم
ــزادات . ــن الم ــان ع ــً اإلع ــوال وأيض ــى األم ــز عل ــر الحج ــة محاض ــن معرف يمك

خدمــة صحيفة 
الدعوى

خدمة
طلــب التنفيذ

برنامج  خدمة 
المواريث 

خدمة نشــر بيانات 
لتنفيذ ا

تتيــح هــذه الخدمــة للمواطنيــن التقــدم بطلــب الحصــول علــى رخصــة موثــق، وذلــك 
ــة، علــى أن يتوجــه  ــة اإللكترونيــة عنــد اســتيفاء الشــروط المطلوب عــن طريــق البواب
صاحــب الطلــب بعــد التقديــم إلــى اقــرب كتابــة عــدل بمنطقتــه للتحقــق مــن بياناتــه 

والوثائــق المرفقــه وأخــذ البصمــة والتحقــق منهــا.
طلب رخصة 

موثق

الرسائل  خدمة 
القصيرة

تقوم الوزارة باستخدام تقنية الرسائل القصيرة )SMS( وذلك بغرض التنبيه والتذكير 
للمستفيدين.

 التذكـــير بمــواعـــيـد جـلسـات المحـاكم.
 إشعار المتقدمين للمسابقات الوظيفية.



هــي خدمــة تتيــح ألصحــاب المخططــات والوحــدات الســكنية تســجيل قطــع األراضــي 
والوحــدات الســكنية عبــر البوابــة اإللكترونيــة والحصــول علــى رقــم الطلــب، ثــم 
ــى النظــام العقــاري.  ــات المســجلة إل ــل البيان ــة عــدل، ليتــم تحوي مراجعــة أقــرب كتاب

ــرز  ــى أب ــمية  عل ــابات رس ــر حس ــة عب ــبكات االجتماعي ــا بالش ــوزارة ارتباطه ــت ال فعل

مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن  و  ليتــم مــن خالهــا إيصــال المعلومــات 
ــاة  ــيس قن ــم تأس ــا ت ــوزارة ، كم ــار ال ــر أخب ــر آخ ــا نش ــتفيدين  وأيض ــم المس ــي ته الت
للــوزارة علــى موقــع  لتكــون مصــدرًا للمــواد والخدمــات ، كأدلــة اســتخدام للخدمــات 

ــوزارة. ــات ال ــن فعالي ــات م ــة ومقتطف اإللكتروني

عــن طريــق هــذه الخدمــة، تســتطيع الجهــات التــي تنطبــق عليهــا الشــروط، طلــب 
الحصــول علــى رخصــة مقــدم خدمــة تنفيــذ، وذلــك لتقديــم خدمــات التنفيــذ المذكــورة 
البيــع  القضائــي، وكيــل  األوراق  التنفيذ.وهــي: مبلــغ  الئحــة مقدمــي خدمــات  فــي 
القضائــي، الحــارس القضائــي، الخــازن القضائــي، الشــركات المتخصصــة التــي تتولــى 

ــة. اإلشــراف علــى عمليــة تســلم المؤجــر لألصــول المنقول

خدمــة تتيــح  لمراجعــي كتابــات العــدل تســجيل وكالــة عبــر البوابــة اإللكترونيــة للــوزارة 
وذلــك بتعبئــة نمــوذج خــاص يتضمــن معلومــات المــوكل والوكيــل وبيانــات الوكالــة 
ومــن ثــم يقــوم النظــام بإعطائــه رقــم الطلــب ليســتكمل مــن خالــه عمليــة تســجيل 

الوكالــة فــي كتابــة العــدل الثانيــة فــي أي مــكان فــي المملكــة.  
خدمة تســجيل 

الوكاالت

خدمة تســجيل 
المخططــات قطع 

أراٍض ووحدات 
سكنية

خدمة مواقع 
التواصــل االجتماعي 

طلــب ترخيص مقدم 
خدمــة تنفيذ



النماذج القضائية االنهائية

تم إعداد النماذج اإلنهائية اإللكترونية للقضايا بأنواعها  للمستفيدين، وشملت 

القصر

• إقـامة ولي عـلى قــاصــر سنً

• إقـامة ولي عـلي قــاصــر عقًا

• استمرار والية على قاصر عقًا

• إثبــات رشــد

• إثبات وصية

• فسخ والية بطلب من الولي

• تقدير نفقة قاصر

• تسليم مبلغ من المال لمن 

ثبـــت رشـــده

الورثة
• استخراج صك حصر ورثة

• قسمة تركة

حاالت اجتماعية 
• إثبــات إعــالة

• إثبات حالة اجتماعية

• عـــقــــد زواج 

• اثبات طــاق

• إثبات خــــلع

• إثبات تعديل اسم ولقب

• إثبات رجعة

• إثبات صــاحـية حضـــانة

• إثبات حضـــانة

• إثبـــــات زوجــــة وأوالد

• إثبات تنازل عن إصابة

• إثبات تنازل عن دية أو بعضها

• إثبات عـــدم دخــــول بالزوجـــة

• إثبـــات فـقـــد وغــيبة

• إثبــات إقامــة ناظــر علــى وقــف / 

وصيــة

• إثبات صلة قرابة

• رد اعــــــــــــتــبـار

• إثبات شهــــــادة

عقارات
• إثبات مســاحة اجمــالـية

• إثبات وقـــف مـنــجــــــــــز

• إذن بيـــــع عقـــــار وقـــف

• إثبات محدودات متجاورة

• تعــديل حــــد صـــك

• إذن شراء عقـار وقف

• إذن رهن عقـــار وقف

• استخراج وثيقة تملك 

مؤقتة



البوابة اإللكترونية الداخلية

وتشمل مجموعة من الخدمات اإللكترونية التي تخدم منسوبي الوزارة وهي:

االستعـام عن المستحقــات المالية ) راتب – انتدابات – خارج دوام – غير ذلك(.

       •   االستعام عن المعلومات الوظيفية.

       •   االستعـــــام عـن عـهــــــدة مـوظـــف.

       •   االستعــــــام عن التعاميم.

وأمــا بقيــة الخدمــات فــي البوابــة الداخليــة فهــي مشــتركة مــع البوابــة الخارجيــة 

)كخدمــة االســتعام عــن معاملــة وغيــر ذلــك(.



خــــدمــات الـــــدوائـــر

الشرعية اإللكترونية 



هــي إنابــة الدائــرة القضائيــة لدائــرة قضائيــة أخــرى، للقيــام بإجــراء معيــن مــن 
إجــراءات القضيــة، كســماع بينــة، أو اســتجواب خصــم، أو تحليــف يميــن، أو معاينــة 

ــه. ــازع علي متن
ويمكــن للدائــرة مــن الوصــول إلــى الشــهادة أو الجــواب عــن الدعــوى فــي أي مــكان 
عــن طريــق االتصــال المرئــي بواســطة الدائــرة التلفزيونيــة المغلقــة، وذلك فــي بيئة 
عدليــة، وبإشــراف قضائــي وســماع مــا لــدى الشــخص الُمســَتخلف كمــا يســتمع إلــى 
ــى الحــق وهــو أمــر ال  ــه ومناقشــته بمــا ينيــر القضيــة ويوصــل إل الحاضــر بيــن يدي
ــرة  ــا للدائ ــم بعثه ــرى ث ــة أخ ــرة قضائي ــد دائ ــة عن ــك  كتاب ــن ذل ــد تدوي ــل عن يحص

ناظــرة القضيــة.

خدمــة تميــزت بهــا محاكــم المملكــة، إذ أنهــا أتاحــت نقــل الخدمــات القضائيــة التــي 
يحتاجهــا ســير العمــل القضائــي فتــم االتفــاق مــع إحــدى الجامعــات إلنشــاء مركــز 
ترجمــة متكامــل وتوفيــر مــا يزيــد علــى أربعيــن مترجمــً ألشــهر اللغــات فــي العالــم.

تمكــن هــذه الخدمــة أصحــاب الفضيلــة القضــاة وكتــاب العــدل مــن التحقــق 
مــن تطابــق رقــم الهويــة مــع بصمــة الشــخص الماثــل أمامهــم أثنــاء النظــر 
ــدم  ــي تق ــات الت ــن الخدم ــا م ــات وغيره ــوكاالت واإلفراغ ــدار ال ــا أو إص ــي القضاي ف
للمســتفيدين ومــن أهدافهــا اســتغناء النســاء عــن المعرفيــن لرفــع الحــرج 
عنهــن، والقضــاء علــى جرائــم انتحــال الشــخصية، وتعمــل هــذه التقنيــة بإدخــال 
رقــم الهويــة )الســجل المدنــي أو رقــم اإلقامــة( ويتــم أخــذ البصمــة عن طريــق جهاز 
)قــارئ البصمــة( ومطابقتهــا مــع مركــز المعلومــات الوطنــي بــوزارة الداخليــة، مــع 
إمكانيــة احتفــاظ وزارة العــدل بنســخة لمــن لــم يحــدث بيانــات البصمــة فــي مركــز 

ــك إلثبــات حضــوره والرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة. المعلومــات الوطنــي وذل

ــة للســجين وهــو  ــق متطلباتهــا الشــرعية والنظامي ــراء المحاكمــة وف وهــي إج
ــن  ــك م ــة وذل ــا بالمحكم ــي مقره ــة ف ــرة القضائي ــون الدائ ــجنه وتك ــر س ــي مق ف
خــال ربــط إلكترونــي عبــر دوائــر تلفزيونيــة مغلقــة وتكــون المحاكمــة وفــق هــذا 
األســاس كمــا لــو كانــت داخــل المحكمــة وأمــام الدائــرة القضائيــة.  كمــا تضمــن 
هــذه المحاكمــة اإللكترونيــة حصــول الســجين فــي هــذه المحاكمــة علــى كامــل 
ــة التقاضــي عــن بعــد  ــة، حتــى يحصــل معــه إمكاني ــه الشــرعية والنظامي حقوق
ومــا  نقلــه  إلــى  الحاجــة  دون  القضائيــة  للدائــرة  الســجين  وصــول  وتســهيل 

ــه مــن مخاطــر. ــك مــن حراســة ومــا يحــف ب يســتدعيه ذل

خدمة التحقق من 

خدمة االستخالف عن البصمة

بعد 

خدمة التقاضي عـــن 

بـعـــــد 

خدمة الـتـرجـمة 

الفورية عن بعد 



وهــي عبــارة عــن شاشــات كبيــرة مــع ميكروفونــات وكاميــرات مدمجــة مــع 

ملحقاتهــا لتشــغيل بيئــة اجتماعــات مرئيــة متكاملــة حســب المواصفــات 
المعتمــدة عالميــً. وقــد تــم ربــط هــذه الصــاالت مــع بعضهــا البعــض بســهولة 
تامــة بشــكل يتوافــق مــع أنظمــة الهواتــف الشــبكية حيــث يتــم بــدء وإنهــاء 
اجتماعــات الفيديــو باســتخدام الهاتــف الشــبكي , مما يمكن  أصحــاب الفضيلة 
القضــاة وُكتــاب العــدل ومســؤولي الــوزارة مــن إجــراء اجتماعــات مرئيــة فــي أي 

وقــت ممــا يختــزل الوقــت وينهــي مشــكلة البعــد المكانــي .

وهــو مركــز الســتقبال المكالمــات والباغــات الــواردة مــن جميــع الجهــات التابعة 
للــوزارة ويدعــم اســتقبال المكالمات بشــكل مركــزي )IVR( ويضــم متخصصين 

يقومــون باإلجابــة علــى مكالمــات المتصليــن ويعالجونهــا حســب االختصاص .
مركز التواصل 

الشبكي 

اجتماعات  الفيديو 

الشبكية 



خـــــدمـــات اإلجـــــــــازات

المعــلـومـات الوظيفية

االستـعـــــالم عـن راتـب

المستحــقـــات المــالية

االستعـالم عن موظف

بطـــــــــــاقــــة انـتـــــداب

االستـعــالم عن قـرارات

عــــرض سـجـــل الخـدمة

الـحــسـمـيـات الـعـــامـة

عــــــــرض تـــــــأدية راتـب

عـــــروض الـشـــــركــــات

االسـتـعــالم عن عهدة

التـعـــامــيـم

خـــــدمـــات اإلجـــــــــازات

المعــلـومـات الوظيفية

االستـعـــــالم عـن راتـب

المستحــقـــات المــالية

االستعـالم عن موظف

بطـــــــــــاقــــة انـتـــــداب

االستـعــالم عن قـرارات

عــــرض سـجـــل الخـدمة

الـحــسـمـيـات الـعـــامـة

عــــــــرض تـــــــأدية راتـب

عـــــروض الـشـــــركــــات

االسـتـعــالم عن عهدة

التـعـــامــيـم

تطبيق أجهزة الهواتف الذكية 

أتاحــت وزارة العــدل لمســتخدمي الهواتــف الذكيــة علــى نظــام Android و IOS تطبيــق 
خــاص بالمراجعيــن علــى البوابــة اإللكترونيــة، يتــم خالــه االســتعام عــن الــوكاالت 
وأســماء المحاميــن المقيديــن فــي ســجات الــوزارة وأســماء مأذونــي األنكحــة، كمــا 
يتيــح التطبيــق للمراجعيــن االســتعام عــن قضاياهــم ومواعيــد الجلســات، إلــى جانــب 

ــوزارة يحتــوي علــى خدمــات منهــا: تطبيــق خــاص بمنســوبي ال



هــي خدمــة مجانيــة لغيــر القادريــن علــى الحضــور إلــى مقــرات كتابــات العــدل 
مــن كبــار الســن أو المرضــى ونــزالء المستشــفيات ودور الرعايــة والماحظــة 

ــات العــدل مــن أماكنهــم. لتمكينهــم مــن الحصــول علــى خدمــات كتاب
ــوم  ــث يق ــً، حي ــاري إلكتروني ــراغ العق ــب اإلف ــجيل طل ــتفيدين تس ــح للمس تتي
مالــك العقــار بتعبئــة بيانــات النمــوذج اإللكترونــي، وبذلــك يمكــن للمســتفيد 

ــة الضبــط.  ــب العــدل مباشــرة دون المــرور بصال مراجعــة كات

نظــام إلكترونــي يتيــح خدمــة الصلــح عــن بعــد بيــن المتخاصميــن عــن طريــق 
الوســائط االلكترونيــة المتعــددة مــن خــال مصلــح يقــوم بمهمــة الصلــح 
ــا الماليــة فيمــا دون 20 ألــف ريــال، ومــن  والوســاطة بيــن الطرفيــن فــي القضاي
ــندًا  ــون س ــول ليك ــي مخ ــل قاض ــن قب ــً م ــر إلكتروني ــاد المحض ــم اعتم ــم يت ث

ــة.  ــى المحكم ــور إل ــة للحض ــً دون الحاج تنفيذي

للنظــر فــي الشــكاوى واالعتراضــات المقدمــة من المســتفيدين من مســتثمرين 
وغيرهــم علــى المعامــات العقاريــة المتعلقــة بتســجيل الملكيــة ومتابعتهــا 

ومعالجتهــا وحلهــا إلكترونيــً.

هــي منصــة إلكترونيــة حديثــة ومتطــورة وخاصــة بمنســوبي الــوزارة ومتخــذي 
القــرار والمســؤولين فــي اإلدارات المختلفــة المعنييــن بتتبــع األداء والرقابة على 
ــكل  ــل بش ــع العم ــس واق ــة تعك ــات تحليلي ــات ومعلوم ــمل بيان ــل، تش العم

لحظــي فــي جميــع أجهــزة الــوزارة المختلفــة القضائيــة والتنفيــذ والتوثيــق.

هــي خدمــة يتــم مــن خالهــا تبليــغ المدعــى عليــه بالحضــور للجلســات عــن 
ــق إرســال رســالة للجــوال المســجل فــي موقــع أبشــر. طري

كتابات العدل 
المتـنـقـــــــــــلـة 
ــراغ ) تطبيق الجوال ( اإلفــــــــــــ

العـقـــاري

الـتـبــلــــــــيــغ 
اإللـكــــتــرونــي

ــي تــراضـــــــــــ
االعتراض على 
أخطاء تسجيل 

الملكية

منصــــة ذكـاء 
ــال األعــــــــمـــ



هــي خدمــة يتــم فيهــا تحقــق القاضــي مــن صحــة ســند التنفيــذ إلكترونيــً دون 
الحاجــة لمراجعــة طالــب التنفيــذ للمحكمــة.

ــر  ــه عب ــتحقة علي ــغ المس ــداد المبال ــن س ــده م ــذ ض ــن المنف ــة تمك ــي خدم ه
فاتــورة ســداد ورفــع العقوبــات إلكترونيــً بعــد ســداد الفاتــورة.

تــم اعتمــاد عقــد اإليجــار ليكــون ســندًا تنفيذيــً يمكــن رفعــه إلــى محكمــة 
التنفيــذ ويتــم التحقــق مــن صحــة بيانــات العقــد إلكترونيــً 

ــق  ــات العــدل عــن طري تمكــن المســتفيدين مــن الحصــول علــى خدمــات كتاب
ــدوام الرســمي، وذلــك بالتعــاون مــع  الموثقيــن المرخــص لهــم خــارج أوقــات ال

الشــريك التقنــي )شــركة ثقــة(.

ــق   الـتـحــــقــــ
اإللكـترونـي
 فـي التنفـيـذ

ســــــــــــــــــداد 
التـنــفــــــــيـــذ 
اإللكـــتروني

ســـــــــــــــــنــــد 
إيـجـــــــــــــــــــار
التنـفـــــيـــذي

ــات خـــــــدمــــ
ــال  أعـــمــــــــــ
الموثقــــيـــن

قاعــدة بيانــات علميــة قضائيــة تحتــوي علــى جميــع المــواد العلميــة التــي تهــم 
القضــاة والمحاميــن واألكاديمييــن والمهتميــن بالشــأن القضائــي.

ــل  ــة مث ــا التجاري ــة بالقضاي ــات المتعلق ــر مــن الخدم ــة تقــدم الكثي ــة رقمي بواب
تقديــم الدعــاوى التجاريــة وطلبــات االســتئناف وإيــداع مذكــرة الدفــاع األولــى، 
والتــي مــن شــأنها التســهيل علــى طرفــي الدعــوى وتقليــص أمــد التقاضــي.

شــأنها التســهيل علــى طرفــي الدعــوى وتقليــص أمــد التقاضــي.

هــي خدمــة تتيــح ألطــراف الوكالــة إتمــام عمليــة فســخ الوكالــة إلكترونيــً، وذلك 
بعــد التحقــق والتأكــد مــن هوياتهــم )وذلــك بالدخــول علــى خدمــة االســتعام 
عــن وكاالتــي أو عبــر تطبيــق الجــوال(، دون الحاجــة للحضــور إلــى كتابــات العــدل 

بشــرط أن تكــون حالــة الوكالــة المطلــوب فســخها »ســارية«.

تتيــح توفيــر مترجميــن معتمديــن لجميع المحاكــم لخدمة قضايا المســتفيدين 
غيــر الناطقيــن بالعربيــة مــن خــال تقديــم الترجمــة الفوريــة إلــى لغاتهــم، عبــر 
ــبل  ــريع س ــهيل وتس ــدف تس ــك به ــً، وذل ــة أو حضوري ــة مغلق ــر تلفزيوني دوائ

إنجــاز القضايــا المنظــورة.

البوابة 
القضائية  

العدلية

بوابة
 القضاء 
التجاري

الفسخ 
اإللكتروني 

للوكاالت

مركز
الترجمة 
الموحد




