ي�����س��رن��ا �أن نفتح ه���ذه ال���زاوي���ة يف ملحق ال��ت��وع��ي��ة الق�ضائية
ال�ستعرا�ض م��ا تقوم ب��ه الإدارة العامة لتقنية املعلومات من
حتديثات تطويرية تقنية لأعمال وزارة العدل والإدارات التابعة
لها والأنظمة ال�شاملة الأخرى يف �أعمال املحاكم وكتابات العدل

خدمات
التقنية الرقمية

�إعداد مركز التوا�صل ال�شبكي
وهو مركز ال�ستقبال املكاملات والبالغات الواردة من جميع اجلهات التابعة للوزارة ويدعم ا�ستقبال املكاملات
ب�شكل مركزي ( )IVRوهو عايل االعتمادية ليتمكن فريق متخ�ص�ص من الإجابة على مكاملات امل�ستفيدين ويتم
معاجلتها ح�سب االخت�صا�ص.

ربط الوزارة واجلهات التابعة لها مبركز املعلومات
مت رب�����ط وت�����ش��غ��ي��ل �أك���ث��ر م��ن
( )260ج��ه��ة ت��اب��ع��ة ل����ل����وزارة من
حم����اك����م وك����ت����اب����ات ع�����دل وف�����روع
وم����ق����رات ُك���ت���اب ال���ع���دل امل��ك��ل��ف�ين
ببع�ض اجلهات احلكومية مبركز
املعلومات ،حيث مت متديد �شبكة
حا�سب �إلى داخلية وتركيب �أجهزة
ال�شبكة و�أن��ظ��م��ة ت��زوي��د الكهرباء
ال��غ�ير منقطعة ( )UPSورب��ط
دي����وان ال�����وزارة وال���ف���روع وع��دده��ا
( )17ج���ه���ة مب����رك����ز امل���ع���ل���وم���ات
وت�شغيل �أنظمة (�ش�ؤون املوظفني
وال���روات���ب واالت�������ص���االت الإداري�����ة
وامل�شرتيات واملالية وامل�ستودعات
والإح���������ص����اء) وت���رك���ي���ب ال��ه��وات��ف
ال�شبكية وت��ف��ع��ي��ل خ��دم��ة ال�بري��د
الإلكرتوين والإنرتنت والإنرتانت

ح�سب البيانات املو�ضحة باجلدول
التايل:
مت مت��دي��د ���ش��ب��ك��ة ح��ا���س��ب �آيل
داخ��ل��ي��ة وت��رك��ي��ب �أج���ه���زة ال�شبكة
و�أن��ظ��م��ة ت���زوي���د ال��ك��ه��رب��اء ال��غ�ير
منقطعة ( )UPSبجميع املحاكم
وع���دده���ا ( )294حم��ك��م��ة ،ورب���ط
املحكمة العليا وحماكم اال�ستئناف
واملحاكم العامة واجلزئية وعددها
( )138حمكمة يف خمتلف مناطق
اململكة وت�شغيل الأنظمة اخلا�صة
ب��ك��ل حم��ك��م��ة وت���رك���ي���ب ال��ه��وات��ف
ال�شبكية وت��ف��ع��ي��ل خ��دم��ة ال�بري��د
الإلكرتوين والإنرتنت والإنرتانت
ح�سب البيانات املو�ضحة باجلداول
التايل:
امل���ح���اك���م ال���ع���ام���ة – مبنطقة

جازان
ك���ت���اب���ات ال����ع����دل امل����دجم����ة –
منطقة ع�سري
ك���ت���اب���ات ال����ع����دل امل����دجم����ة –
منطقة تبوك
ك���ت���اب���ات ال����ع����دل امل����دجم����ة –
منطقة حائل
ك���ت���اب���ات ال����ع����دل امل����دجم����ة –
منطقة احلدود ال�شمالية
ك���ت���اب���ات ال����ع����دل امل����دجم����ة –
منطقة جازان
ك���ت���اب���ات ال����ع����دل امل����دجم����ة –
منطقة جنران
ك���ت���اب���ات ال����ع����دل امل����دجم����ة –
منطقة الباحة
ك���ت���اب���ات ال����ع����دل امل����دجم����ة –
منطقة اجلوف

العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

ـ 345

خدمات
التقنية الرقمية
البوابة الإلكرتونية اخلارجية
()external portal
ي��وج��د بها ع��دد م��ن اخل��دم��ات
الإل���ك�ت�رون���ي���ة ت���زي���د ع���ن ()104
خ�����دم�����ة ت����ت����ي����ح ل���ل���م�������س���ت���ف���ي���دي���ن
االطالع عليها وذلك على الرابط
الإل�����ك��ت��روين (www.moj.
 ،)gov.saوم��ن��ه��ا ع��ل��ى �سبيل
املثال:
• امل�ؤ�شرات :خدمة �إلكرتونية
ت���ف���اع���ل���ي���ة ت���ت���ي���ح ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن
االط�����ل�����اع ع����ل����ى جم����م����وع����ة م��ن
التقارير وامل���ؤ���ش��رات التي تعر�ض
ع��ل��ى هيئة ر���س��وم و�أ���ش��ك��ال بيانية
تعك�س �أداء املحاكم.
• امل����ؤ����ش���ر ال���ع���ق���اري :خ��دم��ة
�إل��ك�ترون��ي��ة متاحة للم�ستفيدين
ت��ب�ين ال�����س��ي��ول��ة امل��ت��داول��ة وحجم
�أعمال التداوالت العقارية.
• اال����س���ت���ع�ل�ام ع����ن م�������أذوين
الأنكحة :خدمة �إلكرتونية تو�ضح
قائمة مب�����أذوين الأن��ك��ح��ة امل�صرح
لهم.
• اال���س��ت��ع�لام ع��ن امل��ح��ام�ين:
خ��دم��ة �إل��ك�ترون��ي��ة ت��و���ض��ح قائمة
باملحامني امل�صرح لهم.
• خ��دم��ة �صحيفة ال���دع���وة:
ه����ي خ���دم���ة �إل���ك�ت�رون���ي���ة م��ت��اح��ة
للم�ستفيدين لرفع دعوة ق�ضائية
م��ن خ�ل�ال ال��ن��م��وذج الإل���ك�ت�روين
حيث ميكن امل�ستخدم م��ن �إع���داد
���ص��ح��ي��ف��ة دع�������وى وت�������ش���م���ل ا���س��م
امل���دع���ي وامل���دع���ى ع��ل��ي��ه وامل��ح��ام��ي
(�إن وج�����د) وم���و����ض���وع ال���دع���وى
و�أ�سانيد الطلبات ،ومن ثم يطلب
من امل�ستخدم التحقق من �صحة
البيانات قبل طباعة ال�صحيفة.
• خ��دم��ة ب��رن��ام��ج امل���واري���ث:
ب��رن��ام��ج ي�سهل للم�ستخدم بيان
ح�ساب م�ي�راث ك��ل وارث ون�سبته
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ومقدار ح�صته.
• خ��دم��ة احل��ج��ز يف ك��ت��اب��ات
ال��ع��دل لتحديد امل��واع��ي��د ،وكذلك
حت��م��ي��ل ال���ن���م���اذج االل���ك�ت�رون���ي���ة،
وت�����س��ج��ي��ل ال�����وك�����االت يف امل���وق���ع
الر�سمي للوزارة.
• خ����������دم����������ة اخل�������ري�������ط�������ة
الإل���ك�ت�رون���ي���ة ل���ل���ج���ه���ات :خ��دم��ة
ت�����س��اع��د امل��راج��ع�ين ل��ل��و���ص��ول �إل��ى
ف���روع ال�����وزارة وامل��ح��اك��م وك��ت��اب��ات
العدل يف كافة مناطق اململكة دون
عناء البحث.
• خدمة النماذج الإلكرتونية:
ومنها النماذج الق�ضائية الإنهائية
مثل الأذونات ك�إذن بيع �أو ا�ستبدال
�أو تعمري �أو فرز �أو ا�ستثمار عقار
لوقف� ،إذن �شراء عقار لقا�صر� ،إذن
�شراء عقار لوقف ،منوذج �إذن رهن
�أو ف��ك حكر ع��ق��ار �أو مبلغ وق��ف،
من���وذج �إذن بيع �أو ف��رز �أو تعمري
�أو ا�ستثمار �أو نقل �أو ره��ن (عقار
�أو م��ال) لقا�صر ،من��وذج �إذن فرز
�أو بيع �أو نقل �أو تعمري (عقار �أو
مال) لغائب.
• خدمة النماذج الإلكرتونية
الإثباتات مثل �إثبات عدم توظف،
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�إث��ب��ات ح��ي��اة� ،إث��ب��ات ن�����س��ب� ،إث��ب��ات
ع��دم زواج �أو ترمل� ،إثبات طالق،
�إثبات �إعالة� ،إثبات مراجعة زوجة،
�إث��ب��ات �إع��ال��ة متوفى لورثته قبل
وف��ات��ه� ،إث��ب��ات ق��راب��ة� ،إث��ب��ات زواج،
�إثبات وفاة وح�صر ورثة.
• خدمة الر�سائل الق�صرية:
ت��ق��وم ال������وزارة ب��ا���س��ت��خ��دام تقنية
ال���ر����س���ائ���ل ال���ق�������ص�ي�رة ()SMS
وذل���ك ب��غ��ر���ض التنبيه وال��ت��ذك�ير
ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن وم��ن��ه��ا ت��ذك�يره��م
مبواعيد جل�سات املحاكم ،و�إ�شعار
املتقدمني للم�سابقات الوظيفية،
و�إر�سال ح�ساب الربيد الإلكرتوين
وخدمة االنرتنت للم�ستفيدين.
• خ��دم��ة اال���س��ت��ع�لام��ات عن
املحكمون :ه��ي قائمة باملحكمني
م�صنفة ح�سب املدينة ،مع �إمكانية
البحث با�سم املحكم واملدينة.
• خ��دم��ة اال���س��ت��ع�لام��ات عن
امل��ح��ام��ون امل��ع��ت��م��دون:ه��ي قائمة
ب��امل��ح��ام�ين امل�����ص��رح ل��ه��م بالعمل
م�صنفة ح�سب املدينة ،مع �إمكانية
البحث با�سم املحامي واملدينة.
• خ��دم��ة اال���س��ت��ع�لام��ات عن
م���������أذوين الأن����ك����ح����ة :ه����ي ق��ائ��م��ة

مب��������أذوين الأن���ك���ح���ة امل�������ص���رح لهم
ب��ال��ع��م��ل م�����ص��ن��ف��ة ح�����س��ب امل��دي��ن��ة،
م��ع �إم��ك��ان��ي��ة البحث با�سم امل����أذون
واملدينة.
• طلب :نفقة لقا�صر متفق
عليها �أو التنازل عنها.
• طلب :ح�ضانة لقا�صر.
• ط��ل��ب� :إق��ام��ة ن��اظ��ر وق��ف
ب�سبب وفاة ناظره.
• طلب� :إثبات بلوغ ور�شد.
• ط���ل���ب��� :ص��ك والي�����ة على
قا�صر،طلب حجة ا�ستحكام.
• (ب��رن��ام��ج حت��ق��ق) اخل��ا���ص
بكتابة ال��ع��دل ال��ث��ان��ي��ة ،م��ن خالل
امل���وق���ع االل����ك��ت�روين ل��ل��ت��ح��ق��ق عن
ال��وك��ال��ة ال�����ش��رع��ي��ة ال�������ص���ادرة من
كتابة ال��ع��دل ،وميكن التحقق من
���ص��ح��ة ال���وك���االت ب��وا���س��ط��ة م��وق��ع
ال����وزارة دون احل��اج��ة �إل��ى الذهاب
لكتابات العدل.
• ت�����س��ج��ي��ل ال������وك������االت ع�بر
بوابة الوزارة الإلكرتوين و�سهولة
الت�سجيل واحل�صول على الوكالة
����س���ري���ع���اً ،ومي���ن���ع يف ال���وق���ت ذات���ه
ح�صول االزدواج���ي���ة ،حيث يعمل
النظام على ت�سهيل ربط الوكاالت
امل�سجلة باجلهات امل�ستفيدة ذات
العالقة من الوكالة
• خ��دم��ة وك���ال���ة :ه���ي خ��دم��ة
ت��ق��دم للقطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ص
والأف������������راد ل��ل��ت��ح��ق��ق م����ن ���ص��ح��ة
ال���وك���ال���ة وم��ع��ل��وم��ات��ه��ا و���س��ري��ان
مفعولها عرب البوابة الإلكرتونية
لوزارة العدل.
• خ����دم����ه اال�����س����ت����ع��ل�ام ع��ن
ال����ق���������ض����ي����ة ع������ن ط�����ري�����ق م���وق���ع
ال������وزارة ح��ي��ث ان���ه مل ي��ع��د هناك
حاجه حل�ضور امل��راج��ع للمحكمة
ل�ل�ا����س���ت���ع�ل�ام ع����ن ت����اري����خ م��وع��د
ع��ق��د اجل��ل�����س��ة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة حيث
مت ت��وف�ير خ��دم��ه اال�ستعالم عرب
ال��ب��واب��ة الإل��ك�ترون��ي��ة ع��ن طريق

البوابة الإلكرتونية الداخلية
()external portal

ت�شمل جمموعة من اخلدمات الإلكرتونية التي تخدم من�سوبي
الوزارة وهي:
• اال�ستعالم عن امل�ستحقات املالية (راتب – انتدابات – خارج
دوام).
• اال�ستعالم عن املعلومات الوظيفية.
• اال�ستعالم عن ر�صيد الإجازات.
• اال�ستعالم عن عهدة موظف.
• اال�ستعالم عن موظف.
• اال�ستعالم عن التعاميم.
و�أم�����ا ب��ق��ي��ة اخل���دم���ات يف ال��ب��واب��ة ال��داخ��ل��ي��ة ف��ه��ي م�����ش�ترك��ة مع
البوابة اخلارجية (كخدمة اال�ستعالم عن معاملة واملواريث والربيد
الإلكرتوين للموظف....الخ.
�إدخال رقم الق�ضية وتظهر بيانات
موعد جل�سه املحاكمة وكذلك نوع
املحكمة �أ���ض��اف��ه �إيل وق��ت انعقاد
اجلل�سة.
• خ����دم����ة اال�����س����ت����ع��ل�ام ع��ن
امل����ع����ام��ل�ات �إل�����ك��ت��رون�����ي�����اً وه�����ذه
اخل���دم���ة ت���وف���ر اال���س��ت��ف�����س��ار عن
ح����رك����ة امل���ع���ام���ل���ة وح���ال���ت���ه���ا م��ن
ان���ت���ه���اء �أو ع����دم ان���ت���ه���اء وك��ذل��ك
مكان املعاملة يف ال���وزارة وحتديد
الإدارات التي مرت عليها املعاملة

وحت���دي���د الإدارة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال��ت��ي
و�صلت �إليها املعاملة.
• ال���ت���ق���دمي ع��ل��ى ال��وظ��ائ��ف
يف وزارة ال��ع��دل ال��ك�ترون��ي��اً ب�شكل
كلي و�إج���راء املقابالت كذالك مع
املتقدمني تتم الكرتونياً بالفيديو
ب�شكل مبا�شر.
• امل�ل�اح���ظ���ات وامل���ق�ت�رح���ات:
ه���ذه اخل���دم���ة ت��ت��ي��ح م���ن خاللها
ا�ستقبال امل�لاح��ظ��ات واملقرتحات
و�إر����س���ال���ه���ا �إل����ى اجل��ه��ة املخت�صة
و�أخذ رقم عليها من خالل ر�سالة
ج��������وال ت���ب���ع���ث مل����ق����دم امل�ل�اح���ظ���ة
وامل��ق�ترح ،كما تتيح ه��ذه اخلدمة
متابعة ما يتم على املو�ضوع دون
احلاجة ملراجعة الوزارة.
• خدمات �إ�ضافية منها حتويل
امل��ق��اي��ي�����س ال��ق��دمي��ة �إل����ى ح��دي��ث��ة،
ت�سليم ا�ستحقاق قا�صر بعد ر�شده،
تقدير �أتعاب والية على قا�صر �أو
غ��ائ��ب ،رد اع��ت��ب��ار �أو ح�سن �سرية
و���س��ل��وك� ،إق��ام��ة ق��ي��م ع��ل��ى قا�صر
عقليا �أو بالغ فاقد الأهلية ،عقد
زواج لغري ال�سعوديني �أو �أحدهما
�سعودي ،وغري ذلك.

العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

ـ 347

