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هند�سة اإجراءات املحاكم وكتابات العدل

خدمات 
التقنية الرقمية

الق�شائية  الــتــوعــيــة  ملحق  يف  الـــزاويـــة  هـــذه  نفتح  اأن  يــ�ــشــرنــا 
من  املعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة  بــه  تقوم  مــا  ل�شتعرا�ض 
حتديثات تطويرية تقنية لأعمال وزارة العدل والإدارات التابعة 
لها والأنظمة ال�شاملة الأخرى يف اأعمال املحاكم وكتابات العدل

بت�شهيل  الــعــدل  وزارة  اهــتــمــت   
اإحكامها،  مع  الإجــراءات  واخت�شار 
وتــــــــوفــــــــر اأفــــــ�ــــــشــــــل اخلــــــدمــــــات 
باأ�شلوب  الـــــوزارة  مــع  للمتعاملني 
عــ�ــشــري؛ ويــتــم ذلـــك عـــر عملية 
اإعادة هند�شة الإجراءات من خالل 
غـــني لــهــذا  تــ�ــشــكــيــل فــريــقــني مـــفـــرَّ
الــعــمــل بـــاإ�ـــشـــراف خــبــر يف اإعـــــادة 

هند�شة الإجراءات:
مــ�ــشــوؤول  الأول:  الـــفـــريـــق   - اأ 
عــــن هــنــد�ــشــة اإجــــــــــراءات املــحــاكــم 
درجاتها  مبختلف  التنفيذ  وق�شاء 
و�ــشــارك  الــنــوعــيــة،  واخت�شا�شاتها 
الــفــريــق عـــدد مــن الق�شاة  يف هـــذا 
املــخــتــ�ــشــني وفـــقـــاً لـــنـــوع الإجــــــراء، 
الفريق من توثيق  انتهى هذا  وقد 
واملحاكم  العامة،  املحاكم  اإجــراءات 
اجلزائية، وق�شاء احلجز والتنفيذ.
ب - الــفــريــق الـــثـــاين: مــ�ــشــوؤول 
عن هند�شة اإجراءات كتابات العدل 
و�ـــشـــارك يف هـــذا الــفــريــق عـــدد من 

كتاب العدل، وقد انتهى من جميع 
مهامه، كما مت تطبيقها يف جميع 
كــتــابــات الــعــدل الــثــانــيــة واملــدجمــة 

وبـــعـــ�ـــض كـــتـــابـــات الــــعــــدل الأولــــــى 
اإجــــراءات  اإلـــى  اإمتـــام حتويلها  بعد 

اإلكرتونية.

BMS توفري اأنظمة اإدارة املباين
التابعة  املباين  بع�ض  بربط  املعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة  قامت 
املخت�شون  املــهــنــد�ــشــون  لي�شتطيع   BMS املــبــاين  اإدارة  بــنــظــام  لــهــا 
التحكم باإدارة و�شيانة الأجهزة امليكانيكية يف مباين الوزارة املختلفة 
عن  مركزي  ب�شكل  والإنــــارة«  وامل�شاعد  »التكييف  املــثــال:  �شبيل  على 

طريق �شبكة احلا�شب الآيل.
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خدمات 
التقنية الرقمية

تـــاأتـــي اإعـــــادة هــنــد�ــشــة اإجـــــراءات 
التنفيذ  وق�شاء  ال�شرعية  املحاكم 
مــــن اأولــــــويــــــات مـــ�ـــشـــروع تــطــويــر 
مــرفــق الــقــ�ــشــاء ومت عــمــلــهــا وفــقــاً 
ونظام  ال�شرعية،  املرافعات  لنظام 
الإجراءات اجلزائية وم�شروع نظام 
التنفيذ، حيث مر امل�شروع مبراحل 

ثالث اأ�شا�شية وهي: 
والــفــهــم  الـــتـــوثـــيـــق  مـــرحـــلـــة   -1

وجمع املعلومات.
2- مرحلة التحليل.

3- مرحلة اإعادة الت�شميم واإعداد 
الإجراءات والنماذج املقرتحة.

املرحلة الأولى:
وهـــي مــرحــلــة الــتــوثــيــق والــفــهــم 
وجـــمـــع املـــعـــلـــومـــات، وتــعــتــر هــذه 
املـــرحـــلـــة هـــي املـــرحـــلـــة الأ�ــشــا�ــشــيــة 
لهذا امل�شروع الذي من خالله يتم 
بــنــاء جــمــيــع الإجـــــــراءات والــنــمــاذج 

املقرتحة ب�شكل �شحيح.
املرحلة الثانية:

تــلــك  ملـــــقـــــارنـــــة  مت عــــمــــل جـــــــــدول 
الإجراءات بني املحاكم التي مت زيارتها 
لتحليلها، وحتديد نقاط القوة والأخذ 

املحاكم  اإج���راءات  هند�سة 
وق�ساء التنفيذ

بها، ونقاط ال�ضعف ومعاجلتها.
املرحلة الثالثة:

اإجــــــــــراءات،  بــــعــــدة  مت اخلــــــــروج 
ومناذج مقرتحة للمرحلة الأخرة 
وهـــــي مـــرحـــلـــة اإعـــــــــادة الــتــ�ــشــمــيــم 
لــــالإجــــراءات والــنــمــاذج املــقــرتحــة، 
والــــتــــي متــــت مبـــ�ـــشـــاركـــة اأ�ـــشـــحـــاب 
عمل  فــريــق  مــع  الق�شاة  الف�شيلة 
هـــنـــد�ـــشـــة الإجـــــــــــــــــراءات، وقــــــد مت 
تلك  مناق�شة  املــرحــلــة  هــذه  خــالل 
الإجـــــــــراءات وو�ـــشـــع القـــرتاحـــات 
واحلـــلـــول لــــالإجــــراءات اجلـــديـــدة، 
والتـــفـــاق عــلــيــهــا، وو�ــشــع الــنــمــاذج 
ال�شتقراء  اأي�شاً  ومت  بها،  اخلا�شة 
ومطابقتها  بها  املتعلقة  لالأنظمة 
لالإجراءات، والنماذج التي و�شعت.

هــــذه  مـــــن  الـــــهـــــدف  اإن  وحـــــيـــــث 
الــهــنــد�ــشــة هـــو اخــتــ�ــشــار الإجــــــراءات 
ليتم  موحدة  اآلية  واإيــجــاد  و�شبطها 
العمل بها يف جميع املحاكم باململكة، 
الإلكرتونية  التعامالت  مع  متا�شياً 
لـــدى اجلــهــات احلــكــومــيــة، وتــنــفــيــذاً 
لأمـــــر خـــــادم احلـــرمـــني الــ�ــشــريــفــني 
النتهاء  مت  الق�شاء،  مرفق  لتطوير 

من هند�شة اإجراءات ومناذج املحاكم 
ال�شرعية وق�شاء التنفيذ ومت التفاق 
يف هذه املرحلة على اإجراءات ومناذج 
املحاكم ال�شرعية وق�شاء التنفيذ ومت 
التفاق يف هذه املرحلة على اإجراءات 

ومناذج جديدة يف كال امل�شروعني:
حيث بلغ اإجراءات ق�شاء التنفيذ 

)18( اإجراءاً و)54( منوذجاً.
وبلغت اإجراءات املحاكم ال�شرعية 

)91( اإجراءاً و)114( منوذجاً.
والإدارة العامة لتقنية املعلومات 
ال�شامية  املــوافــقــة  �ــشــدور  تنتظر 
لـــهـــذه الأنـــظـــمـــة لـــتـــاأتـــي املــرحــلــة 
الأخرة لهذا امل�شروع وهي مرحلة 
الــتــنــفــيــذ متــهــيــداً لــتــحــويــلــهــا اإلـــى 
اإلـــكـــرتونـــيـــة ل ميــكــن  اإجـــــــــــراءات 
ال�شيغ  اخــرتاقــهــا، وحتــويــل جميع 
اإلكرتونية  �شيغ  اإلـــى  واخلــطــابــات 
ل�ــشــتــخــدامــهــا يف املــحــاكــم وكــذلــك 
الــتــبــلــيــغ  اأوراق  منـــــــاذج  تـــوحـــيـــد 
الــقــ�ــشــائــيــة، ومــــذكــــرات الـــدعـــوى 
املحاكم  يف  امل�شتخدمة  والإحــ�ــشــار 
ـــمـــاذج املــــوحــــدة عــلــى  ـــن وتــعــمــيــم ال

املحاكم لالإلتزام بها م�شتقباًل.
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فريق  بت�شكيل  الـــــوزارة  قــامــت 
مـــتـــخـــ�ـــشـــ�ـــض مـــــن ا�ـــشـــتـــ�ـــشـــاريـــي 
هند�شة الإجــراءات وُكّتاب العدل، 
اإجـــراءات  اإعـــادة هند�شة  بــدرا�ــشــة 
كـــتـــابـــات الـــعـــدل بــ�ــشــقــيــهــا كــتــابــة 
بتوثيق  واملــعــنــيــة  الأولـــــى  الــعــدل 
مـــبـــايـــعـــات الـــــعـــــقـــــارات، وكـــتـــابـــة 
الــثــانــيــة واملــعــنــيــة بتوثيق  الــعــدل 
الــــوكــــالت والـــعـــقـــود وبــــنــــاًء على 
مـــا تـــكـــون لــــدى الـــفـــريـــق املــكــلــف 
كافة  بتحليل  قــام  معلومات  مــن 
واخت�شار  وهند�شتها  الإجــــراءات 
متهيداً  وكتابتها،  العمل  خطوات 
لــتــحــويــلــهــا عــــن طـــريـــق بـــرامـــج 
اإلكرتونية ل ميكن اخرتاقها اإلى 
الــوزارة  وت�شعى  اإلكرتونية.  �شيغ 
لربط هذه اخلدمات الإلكرتونية 
كتابات  جميع  ميكن  مبا  ببع�شها 

هند�سة اإجراءات كتابات العدل

العدل من احل�شول على املعلومة 
ب�شكل  املــراجــع  خلــدمــة  املطلوبة 
اأ�ــشــرع، ودون حــاجــة املــراجــع اإلــى 
النــتــقــال اإلــــى كــتــابــات الــعــدل يف 

بالفعل  وقــد مت  الأخـــرى  املناطق 
الــربــامــج بجميع  هـــذه  تــطــبــيــق 
واملدجمة  الثانية  الــعــدل  كتابات 

وبع�ض كتابات العدل الأولى.

هند�سة اإجراءات 
الت�سجيل العيني للعقار

املعلومات  مــع الأخـــذ يف العــتــبــار 
املـــنـــوه عــنــهــا عـــن جــهــد الــــــــوزارة يف 
تــطــبــيــق نـــظـــام الــتــ�ــشــجــيــل الــعــيــنــي 
لــلــعــقــار، فـــاإن الـــــوزارة تــقــوم بجهود 
ذاتية لتوثيق ودرا�شة اإجــراءات عمل 
يف  املطبق  للعقار  العيني  الت�شجيل 
الثغرات  ودرا�ــشــة  املحافظات  بع�ض 
املــــوجــــودة يف الـــنـــظـــام الإلــــكــــرتوين 
اجـــتـــمـــاعـــات مع  عــقــد  احلـــــايل ومت 
الــبــلــديــة  الـــ�ـــشـــوؤون  وزارة  مــ�ــشــوؤويل 
اأعـــمـــال  والــــقــــرويــــة املــخــتــ�ــشــني يف 
نظام  بناء  ملحاولة  والتحرير  امل�شح 
اإلكرتوين يدعم اأعمال الوزارتني يف 
مهمة تطبيق نظام الت�شجيل العيني 

للعقار.
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خدمات 
التقنية الرقمية

جتهيز نظام مراقبة الفيديو والكامريات

�ــشــبــكــة  الــــعــــدل  وزارة  اأنـــ�ـــشـــئـــت 
رئي�شي  مبركز  مرتابطة  مراقبة 
واحد ي�شمل جميع املرافق التابعة 

لها.
 )800( عدد  تركيبها  من خالل 
بــرتــوكــول  بتقنية  مــــزودة  كــامــرا 
نــظــام  تــ�ــشــغــيــل  مت  اإذ  الإنـــــرتنـــــت 
اإدارتها  يتم  بـ )63( موقع  املراقبة 
جميع  بتوفر  قامت  كما  مركزياً، 
الأنــظــمــة املــرتــبــطــة بــالــكــامــرات 
تخزين  واأنظمة  اإدارة  بــرامــج  مــن 
اأفــراد الأمــن يف  وغرها؛ ليتمكن 
املركز من مراقبة كامرات املواقع 

ومراجعة الت�شجيالت ب�شهولة.
بالفيديو  املراقبة  اإدارة  فنظام 
مـــرتـــبـــط بــــعــــدد مـــــن تــطــبــيــقــات 
واإدارة  والــــتــــخــــزيــــن  الــــعــــر�ــــض 
الــتــ�ــشــجــيــل احلــقــيــقــي لــلــكــامــرات 
هذا  ويتفاعل  ال�شبكة،  با�شتخدام 
النظام مع التنبيهات من الأنظمة 

اخلــارجــيــة، ويــتــ�ــشــرف بــنــاًء على 
الــتــنــبــيــهــات املــتــكــامــلــة مـــع نــظــام 
التـــ�ـــشـــالت والـــــطـــــوارئ. ويــوفــر 
التحكم  القدرة على  املراقبة  نظام 
بـــالـــكـــامـــرات عـــن ُبـــعـــد )حتــريــك 

الــكــامــرا، الــتــ�ــشــغــر، والــتــكــبــر( 
الأمــن من مراقبة  اأفــراد  لي�شاعد 
يف  لــلــوزارة  التابعة  املــواقــع  جميع 
مدار  على  اململكة  مناطق  خمتلف 

24 �شاعة.

جتهيز بيئة اجتماعات الفيديو ال�سبكية
مت جتــهــيــز عــــدد مـــن الــ�ــشــالت 
لــلــوزارة  التابعة  اجلــهــات  بع�ض  يف 
ميكروفونات  مــع  كــبــرة  ب�شا�شات 
ملحقاتها  مــع  مدجمة  وكــامــرات 
الفيديو ب�شورة  لتفعيل اجتماعات 
متكاملة ح�شب املوا�شفات املعتمدة 
ال�شالت  هذه  ربط  مت  وقد  عاملياً. 
تامة  ب�شهولة  البع�ض  بع�شها  مــع 
الهواتف  اأنظمة  مع  يتوافق  ب�شكل 
الــ�ــشــبــكــيــة حــيــث يــتــم بــــدء واإنـــهـــاء 
اجــتــمــاعــات الــفــيــديــو بــا�ــشــتــخــدام 
الهاتف ال�شبكي وي�شتطيع اأ�شحاب 
الــعــدل  وُكـــتـــاب  الــقــ�ــشــاة  الف�شيلة 
ومــــ�ــــشــــوؤويل الـــــــــوزارة مــــن اإجــــــراء 
مما  وقــت  اأي  يف  مرئية  اجتماعات 
يختزل الوقت وينهي م�شكلة البعد 

املكاين يف وقت واحد.
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حديثة  حتتية  بنية  جتهيز  يعد 
لالت�شالت ما بني من�شوبي الوزارة 
يف جميع املواقع �شمن اأهم اأهداف 
الــــــوزارة، وحتــقــيــقــاً لــذلــك الــهــدف 
الهاتف  اأجــهــزة  تركيب  مت  املن�شود 
واجلهات  الـــوزارة  بــديــوان  ال�شبكي 
التابعة لها خلدمة جميع املوظفني 
الـــذيـــن يـــزيـــد عـــددهـــم حــالــيــاً عن 
بيئة  مــن خــالل  مــوظــف   )23000(

الهاتف ال�شبكي والتوا�شل املوحد.
باأنه  املتطّور  النظام  هــذا  ميتاز 
)ال�شوتية  املكاملات  بــاإجــراء  ي�شمح 
الــوزارة  من�شوبي  بني  والفديوية( 
ب�شكل �شهل يعمل ك�شنرتال داخلي 
با�شتخدام  الــــوزارة  جــهــات  جلميع 
اأجهزة هواتف مزودة ب�شا�شة عر�ض 

لالت�شال املرئي )فيديو(.
وتقدم هذه الهواتف العديد من 
التطبيقات مثل دليل هاتف متطور 

توفري اأنظمة الهاتف ال�سبكي املركزية ل� 23000 موظف

كل  عــن  مف�شلة  معلومات  يعر�ض 
الر�شائل  اإر�ـــشـــال  وخــدمــة  مــوظــف 
الــنــ�ــشــيــة والــ�ــشــوتــيــة مــع اإمــكــانــيــة 

الـــو�ـــشـــول لـــلـــريـــد الإلـــــكـــــرتوين، 
)اأوقـــات  الأخــبــار  اأهـــم  تعر�ض  كما 

ال�شالة - اأحوال الطق�ض..اإلخ(.

اإعداد مركز التوا�سل ال�سبكي
اجلهات  جميع  من  الـــواردة  والبالغات  املكاملات  ل�شتقبال  مركز  وهــو 
IVR وهو عايل  التابعة للوزارة ويدعم ا�شتقبال املكاملات ب�شكل مركزي 
العتمادية ليتمكن فريق متخ�ش�ض من الإجابة على مكاملات امل�شتفيدين 

ويتم معاجلتها ح�شب الخت�شا�ض.
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خدمات 
التقنية الرقمية

جتهيز �سبكة احلا�سب الآيل باملواقع 

التحتية ل�شبكة احلا�شب الآيل لأكرث من )400( موقع ما بني حماكم وكتابات  البنية  مت جتهيز 
مبنى  لكل  داخلية  اآيل  حا�شب  �شبكة  متديد  وهــي:  احلديثة  التقنية  التجهيزات  بكافة  وفــروع  عدل 
وتركيب   ،  UPS منقطعة  الغر  الكهرباء  تزويد  اأنظمة  وت�شغيل  والربط  ال�شبكة  اأجهزة  وتركيب 
اأجهزة خا�شة بتاأمني تدفق البيانات على ال�شبكة والت�شدي جلميع الرامج والهجمات اخلبيثة، ودعم 
الأخطاء  باكت�شاف  وتقوم  الت�شال  ا�شتمرارية  ت�شمن  التي  الأحمال  توزيع  باأنظمة  التحتية  البنية 
على م�شتوى ال�شبكة اأو على م�شتوى النظام والعتاد وحتديد املخاطر والحتياجات وك�شف الثغرات 
الأمنية من خالل برامج مراقبة تتيح ميزة الإنذار عن طريق ر�شائل ن�شية بالإ�شافة اإلى اإر�شال بريد 

اإلكرتوين اإلى م�شوؤول الأمن اأو النظام لتنفيذ الإجراءات الالزمة للك�شف عن امل�شكلة ومعاجلتها.

توفري الكهرباء 
والتربيد

مت اإنـــ�ـــشـــاء غــرفــة كــهــربــاء 
ـــغـــذيـــة مـــركـــز  مـــ�ـــشـــتـــقـــلـــة لـــت
املـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات بـــــالـــــطـــــاقـــــة 
الــكــهــربــائــيــة بــالإ�ــشــافــة اإلـــى 
وجــــــود مــــولــــدات كــهــربــائــيــة 
الطوارئ،  حلــالت  احتياطية 
وتركيب معدات تريد تعمل 
املــزدوجــة  الطاقة  با�شتخدام 
حيث يتم التريد با�شتخدام 

املاء.


