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 تـسـريـع  إنـجـاز  الـمـحـاكـم

 

أســهـــم  مـــركــز   الــعـمـلـيــات 

الـعــدلــي   لـمـتــابــعـــة   أعــمـال

 الـمـحـاكـم  فــي  زيـــادة  نــسـبــة

إنــجــاز  مـحـــاكم الـتـنـفـيـذ  إلـــى

82% ،  ونــسـبـة  إنــجـاز  مـحاكم

األحـوال  الـشـخـصـيـة إلى %59.
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إطـالق  مـنـصـة  نــاجــز
 

التـي أغنـت المسـتفيدين عـن زيـارة
المقـرات العدليـة، حيـث توفـر أكثـر
مــن  120  خـدمـــة  عـدلـيــــة  فــــي
قـطــاعــــات  القضـــاء ،  الـتـنفيـــذ،
التوثيـــق ،  الـمصالحـــة ،  التدريـــب
والـمحامـــاة ؛ بـمـــا يـســهـم  فـــي
زيـــادة  نـسـبـة رضــا المسـتفيدين
عــن  خـدمــات  وزارة  العدل ،  ورفـع
الـكـفـاءة  التـشـغيليـة ،  وقد وصـل
عـدد  الـمـسـتـخدمين لـلـمـنـصــــة
70 ً  ألــف مـســتـخدم  يوميـا .  وقـد
اســتـقـبل  مركـز االتصال  الموحـد

1950  لـلــخــدمـــــات الــعــدلـيـــة
واألصـول نـحـو 2.6 مليـون مكالمـة

واردة  عـام 2020م. 
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رفع تصنيف المملكة في

القطاع العدلي
 

بـهــدف  رفــع تـصـنــيــف المملكــة

عـالـمـيـــاً  فــي  الـقـطـــاع  الـعدلــي،

وكــذلـــك  تـحـلــيـــل اإلحـتــيــــــاج

التـشــريعي وبنــاء وتطويــر األدوات

الـتـشــريـعـيـة ، تــم إنشــاء وحــدة

"مـرصـــد  الـمـؤشـرات  و التـقاريــر

الـعـدلــيـــــة  الــدولــيــة "  و وحــدة   

ً "  مـكـتــب الــتــشــريعات "، ليكونـا

مـرجـعــا ً  مــركـزيـا  لـلـمـؤشـــرات

و الـتـقـاريــر  الـدوليـة، وذلـك ضمـن

جـهـود  مـبــــادرة  " رفــع تـصـنـيــف

الـمـمـلـكــة عــالـمـيـا " فـي القطـاع

العدلـي.
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مركز  لدعم  المنظومة
العدلية   (  إنفاذ  )

 
بــهـــدف تـعــزيـــز قـيمــة األصــول
واســتــيــفــاء  الـحــقــوق ، أ نشــئ
مـركـــز  اإلســنــاد و الــتــصــفــيـــة
" إنـفـــاذ  " فــي عـام 2019 ًم ، وهـو
مـركــز  مـتـخصـص مسـتقل  ماليـا
وإداريـا  يدعـم  الـمـنظومـة العدليـة
بإنـفــاذ  أعمال  التصفيــات والبيــع،
حيــث يســاهم المركــز فــي األخــذ
بـالـمـصـلـحـــة  الـــعـــامـــة  عـنــــد
الــتــصــفــيـــــة ، وعـــدم  إشــغــال
األجـهـزة  الـقـضـائـيــة والحكوميـة
بـأعـمــال مـســانـدة  أخــرى ،  وقــد
بـلـغـت قـيـمــة الـمـبـيـعات 328.5
مليـون ريـال ممـا سـاهم أثرهـا فـي
تـعـظـيــم قـيــم األصــــــول خـــالل
عمليـات التصفية بــ 56.8 مـلـيـونا.
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منصة للتقاضي إلكترونياً
 

أتى  إطالقها بهدف مواجهـة جائحـة
فيـروس كورونـا المسـتجد (كوفيـد

- 19 )  ، وضـمــن حـــــزمــــــــة  مـــن
الـمـبـــادرات و الـمــشـــروعات التــي
عــززت مــن اإلجـراءات  الـمتبعـة فـي
الـمـحـاكــم ،  وتــتــضــمـن  الـمنصـة َ
جــمــيـــع  إجـــراءات  الــتـــقــاضــــي
الـمـنـصـــوص  عـلـيــهـا فـي األنظمة
اإلجرائية ، كـنــظــامــي  الـمـرافـعـات
الـشـرعـيـة  و اإلجـراءات  الـجـزائـية،
وتـبـادل الـمـذكــــرات  بين  األطـراف،
وتــقـــديـــــــم  الــــمـــســـتــــنــدات

و الـمـحـــررات ،  وعـقــــد جـلــســــة
الترافـــع  اإللـكـتروني، إمـــا بالترافـــع
الكتابـــي، أو المرافعــة المرئيــة عــن
بــعـــد عـبــــر االتــصـــال  الــمــرئـــي،  
و الـنــطـــق  بالـحــكـــم  و إســـتـــالم
نـســخة الحكـــم، واالعتراض عليـــه
أمـــام الـمـحـكـمـــة  األعـلـى درجـــة ،
وقــد بــلــغ عـــدد الــقــضــايـــا التـــي
نظـــرت بهـا عبـر المنصـة نحـو 207
آالف قضيـة ، ووصـل عـدد الجلسـات
الـتــي عـقــدت  عـن  بـعــد إلــــى 588

ألـف جلسـة قضائيـة
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مراكز  تدقيق  لمساندة

أعمال  المحاكم

 
بـهــدف  رفــع  الكفــاءة  التشــغيلية

وتــســريـع اإلجــراءات  الـقـضـائـيــة

بمــا  ينعكــس إيجابيــا علــى الدوائــر

الـقـضـائـيــة  و المتقاضيــن ، ُأطـلــق

عــدد  مــن  الـمـراكــز  الـمـتخصصــة

الـتـــي  تـعــمـل علـى  تقديـم  اإلسـناد

لـلـمـحـاكـم، ورفــع جاهزيـــة ملـــف

الـقضـيــــة  أو  طلــب التـنفيــذ قبـــل

قـيـدهـــا ، والتـأكـــد  مـــن  اكـتمـــال

جـمـيــــع  المتـطـلـبـــات اإلسـاسية

للدعــوى قبـل إحالتهـا إلــى الدائـــرة

القضائيـــة.
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إتاحة  اإلفراغ  العقاري   إلكترونياً

 

تـــم تــفــعــيـــــل خـــدمــة  إفــــراغ

العقــــارات  إلكترونياً  عبــر  بــوابـــة

" نـاجـــز " التابعــة  لــوزارة العــدل،

لـتـمـكـيـــن الـمـســتـفـيـدين مــــن

بيــــع ونقــــل الملكيــــة العقاريــــة

بـالكامــل دون الحاجــة إلى الجهات

ذات الصلـة ، وتجــاوز عــدد صفقـات

اإلفـراغ  الـعــقـــاري اإللكترونــي 34

ألــف عـمـلـيـــة  إفــــراغ  إلـكترونــــي

بـقـيـمـــة تـجــاوزت الـــ 2.5 مـلـيــار

ريــال. 

https://twitter.com/Mustsharik
https://www.linkedin.com/in/mustsharik/
https://www.snapchat.com/add/mustasharik911
https://www.youtube.com/channel/UCoNriVa6SOZAOQxtVzVB-vw


ترخيص وزارة االعالم  رقم : ( 497584 )

أتمتة  إجراءات  عقود  الزواج

 

بـهـــدف  تـوثـيــــق بـيانــــات عقــود

 الـزواج  إلـكـتـرونيـاً بشــكل كامــل،

وأتـمـتــــة  إجــــراءات  عقــد الــزواج

بيــن الجهــات ذات العالقــة، والتــي

تـغـنـــي  الـمـســتـفـيـد  عـــن زيـــارة

الــجــهــات  الـحـكـومـيـــة اإلنـهــاء

إجــراءات  تـوثـيـــق  الـعـقـــد ، عـبــر

مـنـظومــة إلكترونيــة متكاملــة بما

يـخـدم الـمـســتـفـيـديـن ويـيـســر

عـلـيـهــم ،  وقـــد  بـلـــــغ  إجـمـالـــي

عــقــــود  الـــزواج  اإللـكترونيــة 40

ألــف عقــد .
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إصدار  الوكاالت  إلكترونيا

 

بـهـدف الـتيسير على المستفيدين،

وتـعـزيــــز التعامــالت اإللـكترونيــة،

أتـيــح  إصـدار  الـوكـاالت اإللكترونيـة

بـجـمـيـــع أنــواعـــهـــا مـــن خـالل

بـوابــة  " نـاجــز " ، حـيـــث  بلغ عــدد

الـوكـاالت اإللـكـتـرونـيــة 6 مالييـــن

وكـــالـــة  مـــن خــــالل  الـقـنــــوات

اإللـكـرونيــة  لـــوزارة  العــدل مـنـــذ

تــدشـــين  الـخدمـــة فـــي 2018م.
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منصة  للصلح  عن  بعد

 

تــم تدشــين منصــة "تراضــي" التــي

يـمـكــن مـن خـاللهـا طلـب التقـدم

بخدمـة الصلـح بيـن ً أطــراف النــزاع

إلكترونيــاً  " الصلـح  عــن بعــد " فــي

كـافـــة مــراحـلـهـــا ، مـــن تـقديــم

الـدعـــوى  إلـــى  الـوصــل إلـى نتيجـة

دون  الــــحـــاجــة  إلـــى الـحـضـــــور

للمحكمــة، وقــد بلــغ عــدد قضايــا

الصلــح المحالـة للمنصـة أكثـر مـن

139 ألــف قـضـيــة ، كـمـا تـم إصـدار

أكـثــر  مــن  12  ألــف  وثـيـقــة  صلـح

بـنـهـايـــة  عـــــــــــــــــــام 2020م.
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إطالق منصة المزاد اإللكتروني

 

الـتـــي تمكـن المحاكـــم مـــن طـرح
الـعـقــار  لـلـبـيـع بشــكل إلكترونــي

بـالـكــامـــل ، مـمـــا يـتـيـــح لجميــع  
لـمـشـــاركيـن إمكانيـــة الــدخـــول  
و المزايـــدة بشــكل مباشـــر ،دعماً
لـتـكافــــؤ  الــفـــرص بـيــــن أفـــراد   
الـمـجـــتــــمــــع ،  وتـعـزيــزاً  لمبــدأ
الـشــفـافـيــة  و الـنـــزاهـــة  ،  وقــد
بـــلـغ  عـدد  المزادات  الـمـطـروحــة
عبــر  الــمـنـصــة 521  مــزاداً، وبلــغ
عــدد  الــمــســـجــــلــيـــن  بـــهـــــا
8,419 شـــخـصـاً  ،  كــمـــا بــــلــــغ  
عــــــــدد  الــعــــقــارات  الـــمـبـاعــة
330 عـقـاراً  ،  وبـلـغـــت قـــيـــمــــة
الـــمـــزادات  1.205   مـليــار  ريــال. 

https://twitter.com/Mustsharik
https://www.linkedin.com/in/mustsharik/
https://www.snapchat.com/add/mustasharik911
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تـدشـيـن  خـدمـة  كـتـابـات  الـعــدل

المتنقلة

 

تهــدف لخدمــة كبــار الســن وذوي

اإلعــاقــــة  ،  و الـمـرضـــى ،  ونــــزالء

الـمـسـتــشــفـيـات ، ودور الـرعايــة

والمـالحـظـة، والمرابطيـن، إلصـدار

الــوكـاالت وخدمـة اإلفـراغ العقـاري

بـشــكل فــوري دون الـحـاجـة إلــــى

مراجعــة كـتابــة العــدل، وتســهم

كـتـابـــات  الـعــدل  الـمتـنـقـلــة فــي

خــــدمــــة  أكــثــــر  مــن  42 ألـــــف  

مســتفيد ســنوياً . 
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خدمة  رقمية  للتواصل  مع  الصم

بالمرافق  العدلية

 

تحقيقــا لـســهولة التواصــل بيــن

األصــم ومقدمــي الخدمــة وتيســير

الـخــدمـــــات  الـنــوعــيــــة عــلـــــى

الـمــســتــفـيــديـــن و  اإلرتــقــــــاء

بـــجــودتـــهــا ،  أطـلـقــت الخدمــة

الـرقـمـيـــة " إشــارة " لفئــة الصــم

فـــي كــافــــة الــمــرافـــق العدليــة؛

بــهــدف  تـوفـيـــر خدمــة الترجمــة

الـفـوريـــة المجانيــة بيــن الســامع

واألصــم.
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لزيارة موقعنا االلكتروني 
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