
ــ 345 العدد 59 - رجب 1434هـ - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة  

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

اإعداد مركز التوا�شل ال�شبكي

وهو مركز ل�شتقبال املكاملات والبالغات الواردة من جميع اجلهات التابعة للوزارة ويدعم ا�شتقبال املكاملات 
ب�شكل مركزي )IVR( وهو عايل العتمادية ليتمكن فريق متخ�ش�ض من الإجابة على مكاملات امل�شتفيدين ويتم 

معاجلتها ح�شب الخت�شا�ض.

مت ربـــــط وتــ�ــشــغــيــل اأكــــــر مــن 
من  لــــلــــوزارة  تــابــعــة  جــهــة   )260(
حمــــاكــــم وكــــتــــابــــات عـــــدل وفـــــروع 
ومــــقــــرات ُكـــتـــاب الـــعـــدل املــكــلــفــن 
مبركز  احلكومية  اجلهات  ببع�ض 
�شبكة  متديد  مت  حيث  املعلومات، 
حا�شب اإلى داخلية وتركيب اأجهزة 
الكهرباء  تــزويــد  واأنــظــمــة  ال�شبكة 
وربــط   )UPS( منقطعة  الــغــر 
ديــــوان الـــــوزارة والـــفـــروع وعــددهــا 
املـــعـــلـــومـــات  مبــــركــــز  جـــهـــة   )17(
املوظفن  )�شوؤون  اأنظمة  وت�شغيل 
والـــرواتـــب والتـــ�ـــشـــالت الإداريـــــة 
وامل�شتودعات  واملالية  وامل�شرتيات 
والإحــــ�ــــشــــاء( وتـــركـــيـــب الــهــواتــف 
الــريــد  خــدمــة  وتــفــعــيــل  ال�شبكية 
الإلكرتوين والإنرتنت والإنرتانت 

البيانات املو�شحة باجلدول  ح�شب 
التايل:

مت متــديــد �ــشــبــكــة حــا�ــشــب اآيل 
ال�شبكة  اأجـــهـــزة  وتــركــيــب  داخــلــيــة 
واأنــظــمــة تـــزويـــد الــكــهــربــاء الــغــر 
منقطعة )UPS( بجميع املحاكم 
وربـــط  حمــكــمــة،   )294( وعـــددهـــا 
املحكمة العليا وحماكم ال�شتئناف 
واملحاكم العامة واجلزئية وعددها 
مناطق  خمتلف  يف  حمكمة   )138(
اخلا�شة  الأنظمة  وت�شغيل  اململكة 
بــكــل حمــكــمــة وتـــركـــيـــب الــهــواتــف 
الــريــد  خــدمــة  وتــفــعــيــل  ال�شبكية 
الإلكرتوين والإنرتنت والإنرتانت 
ح�شب البيانات املو�شحة باجلداول 

التايل:
مبنطقة   – الـــعـــامـــة  املـــحـــاكـــم 

جازان 
كـــتـــابـــات الــــعــــدل املــــدجمــــة – 

منطقة ع�شر
كـــتـــابـــات الــــعــــدل املــــدجمــــة – 

منطقة تبوك
كـــتـــابـــات الــــعــــدل املــــدجمــــة – 

منطقة حائل
كـــتـــابـــات الــــعــــدل املــــدجمــــة – 

منطقة احلدود ال�شمالية
كـــتـــابـــات الــــعــــدل املــــدجمــــة – 

منطقة جازان
كـــتـــابـــات الــــعــــدل املــــدجمــــة – 

منطقة جنران
كـــتـــابـــات الــــعــــدل املــــدجمــــة – 

منطقة الباحة
كـــتـــابـــات الــــعــــدل املــــدجمــــة – 

منطقة اجلوف

ربط الوزارة واجلهات التابعة لها مبركز املعلومات
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يــوجــد بها عــدد مــن اخلــدمــات 
 )104( عـــن  تـــزيـــد  الإلـــكـــرتونـــيـــة 
خـــــدمـــــة تــــتــــيــــح لـــلـــمـــ�ـــشـــتـــفـــيـــديـــن 
الطالع عليها وذلك على الرابط 
www.moj.( الإلـــــكـــــرتوين 
�شبيل  عــلــى  ومــنــهــا   ،)gov.sa

املثال:
اإلكرتونية  • املوؤ�شرات: خدمة 
تـــفـــاعـــلـــيـــة تـــتـــيـــح لــلــمــ�ــشــتــفــيــديــن 
الطـــــــــــالع عــــلــــى جمــــمــــوعــــة مــن 
تعر�ض  التي  واملــوؤ�ــشــرات  التقارير 
بيانية  واأ�ــشــكــال  ر�ــشــوم  هيئة  عــلــى 

تعك�ض اأداء املحاكم.
خــدمــة  الـــعـــقـــاري:  • املـــوؤ�ـــشـــر 
للم�شتفيدين  متاحة  اإلــكــرتونــيــة 
تــبــن الــ�ــشــيــولــة املــتــداولــة وحجم 

اأعمال التداولت العقارية.
مــــــاأذوين  عــــن  • ال�ـــشـــتـــعـــالم 
الأنكحة: خدمة اإلكرتونية تو�شح 
امل�شرح  الأنــكــحــة  مبــــاأذوين  قائمة 

لهم.
املــحــامــن:  عــن  • ال�ــشــتــعــالم 
اإلــكــرتونــيــة تــو�ــشــح قائمة  خــدمــة 

باملحامن امل�شرح لهم.
الـــدعـــوة:  �شحيفة  خــدمــة   •
هــــي خـــدمـــة اإلـــكـــرتونـــيـــة مــتــاحــة 
ق�شائية  دعوة  لرفع  للم�شتفيدين 
مــن خـــالل الــنــمــوذج الإلـــكـــرتوين 
اإعـــداد  مــن  امل�شتخدم  ميكن  حيث 
�ــشــحــيــفــة دعـــــــوى وتـــ�ـــشـــمـــل ا�ــشــم 
املـــدعـــي واملـــدعـــى عــلــيــه واملــحــامــي 
الـــدعـــوى  ومـــو�ـــشـــوع  وجـــــد(  )اإن 
واأ�شانيد الطلبات، ومن ثم يطلب 
�شحة  من  التحقق  امل�شتخدم  من 

البيانات قبل طباعة ال�شحيفة.
املـــواريـــث:  بــرنــامــج  • خــدمــة 
بيان  للم�شتخدم  ي�شهل  بــرنــامــج 
ون�شبته  وارث  كــل  مـــراث  ح�شاب 

ومقدار ح�شته.
كــتــابــات  يف  احلــجــز  • خــدمــة 
وكذلك  املــواعــيــد،  لتحديد  الــعــدل 
حتــمــيــل الـــنـــمـــاذج اللـــكـــرتونـــيـــة، 
املـــوقـــع  الـــــوكـــــالت يف  وتــ�ــشــجــيــل 

الر�شمي للوزارة.
اخلـــــــريـــــــطـــــــة  خــــــــــدمــــــــــة   •
الإلـــكـــرتونـــيـــة لـــلـــجـــهـــات: خــدمــة 
تــ�ــشــاعــد املــراجــعــن لــلــو�ــشــول اإلــى 
فـــروع الـــــوزارة واملــحــاكــم وكــتــابــات 
العدل يف كافة مناطق اململكة دون 

عناء البحث.
• خدمة النماذج الإلكرتونية: 
ومنها النماذج الق�شائية الإنهائية 
مثل الأذونات كاإذن بيع اأو ا�شتبدال 
عقار  ا�شتثمار  اأو  فرز  اأو  تعمر  اأو 
لوقف، اإذن �شراء عقار لقا�شر، اإذن 
�شراء عقار لوقف، منوذج اإذن رهن 
وقــف،  مبلغ  اأو  عــقــار  حكر  فــك  اأو 
تعمر  اأو  فــرز  اأو  بيع  اإذن  منـــوذج 
)عقار  رهــن  اأو  نقل  اأو  ا�شتثمار  اأو 
فرز  اإذن  منــوذج  لقا�شر،  مــال(  اأو 
اأو  )عقار  تعمر  اأو  نقل  اأو  بيع  اأو 

مال( لغائب.
الإلكرتونية  النماذج  • خدمة 
اإثبات عدم توظف،  الإثباتات مثل 

اإثــبــات حــيــاة، اإثــبــات نــ�ــشــب، اإثــبــات 
طالق،  اإثبات  ترمل،  اأو  زواج  عــدم 
اإثبات اإعالة، اإثبات مراجعة زوجة، 
قبل  لورثته  متوفى  اإعــالــة  اإثــبــات 
وفــاتــه، اإثــبــات قــرابــة، اإثــبــات زواج، 

اإثبات وفاة وح�شر ورثة. 
الق�شرة:  الر�شائل  خدمة   •
بــا�ــشــتــخــدام تقنية  ــــــوزارة  ال تــقــوم 
 )SMS( الـــقـــ�ـــشـــرة  الـــر�ـــشـــائـــل 
والــتــذكــر  التنبيه  بــغــر�ــض  وذلـــك 
لــلــمــ�ــشــتــفــيــديــن ومــنــهــا تــذكــرهــم 
واإ�شعار  املحاكم،  جل�شات  مبواعيد 
الوظيفية،  للم�شابقات  املتقدمن 
واإر�شال ح�شاب الريد الإلكرتوين 

وخدمة النرتنت للم�شتفيدين.
عن  ال�ــشــتــعــالمــات  • خــدمــة 
باملحكمن  قائمة  هــي  املحكمون: 
م�شنفة ح�شب املدينة، مع اإمكانية 

البحث با�شم املحكم واملدينة.
عن  ال�ــشــتــعــالمــات  • خــدمــة 
قائمة  املــعــتــمــدون:هــي  املــحــامــون 
بالعمل  لــهــم  املــ�ــشــرح  بــاملــحــامــن 
م�شنفة ح�شب املدينة، مع اإمكانية 

البحث با�شم املحامي واملدينة.
عن  ال�ــشــتــعــالمــات  • خــدمــة 
مــــــــاأذوين الأنــــكــــحــــة: هــــي قــائــمــة 

البوابة الإلكرتونية اخلارجية
)external portal(
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مبـــــــاأذوين الأنـــكـــحـــة املـــ�ـــشـــرح لهم 
بــالــعــمــل مــ�ــشــنــفــة حــ�ــشــب املــديــنــة، 
املـــاأذون  با�شم  البحث  اإمــكــانــيــة  مــع 

واملدينة.
متفق  لقا�شر  نفقة  طلب:    •

عليها اأو التنازل عنها.
لقا�شر. ح�شانة  • طلب:  

وقــف  نــاظــر  اإقــامــة  • طــلــب:  
ب�شبب وفاة ناظره.

ور�شد. بلوغ  اإثبات  • طلب:  
على  وليـــــة  �ــشــك  • طـــلـــب:  

قا�شر،طلب حجة ا�شتحكام.
اخلــا�ــض  حتــقــق(  • )بــرنــامــج 
الــثــانــيــة، مــن خالل  الــعــدل  بكتابة 
املـــوقـــع اللــــكــــرتوين لــلــتــحــقــق عن 
الــوكــالــة الــ�ــشــرعــيــة الـــ�ـــشـــادرة من 
من  التحقق  وميكن  الــعــدل،  كتابة 
�ــشــحــة الـــوكـــالت بــوا�ــشــطــة مــوقــع 
اإلــى الذهاب  الــــوزارة دون احلــاجــة 

لكتابات العدل.
عــر  الــــــوكــــــالت  • تــ�ــشــجــيــل 
بوابة الوزارة الإلكرتوين و�شهولة 
الوكالة  على  واحل�شول  الت�شجيل 
�ـــشـــريـــعـــاً، وميـــنـــع يف الـــوقـــت ذاتـــه 
يعمل  حيث  الزدواجـــيـــة،  ح�شول 
النظام على ت�شهيل ربط الوكالت 
ذات  امل�شتفيدة  باجلهات  امل�شجلة 

العالقة من الوكالة
• خــدمــة وكـــالـــة: هـــي خــدمــة 
واخلــا�ــض  الــعــام  للقطاعن  تــقــدم 
والأفــــــــــــراد لــلــتــحــقــق مــــن �ــشــحــة 
الـــوكـــالـــة ومــعــلــومــاتــهــا و�ــشــريــان 
مفعولها عر البوابة الإلكرتونية 

لوزارة العدل. 
عــن  ال�ــــشــــتــــعــــالم  خــــدمــــه   •
الــــقــــ�ــــشــــيــــة عــــــن طـــــريـــــق مـــوقـــع 
الــــــوزارة حــيــث انـــه مل يــعــد هناك 
للمحكمة  املــراجــع  حل�شور  حاجه 
لـــال�ـــشـــتـــعـــالم عــــن تــــاريــــخ مــوعــد 
عــقــد اجلــلــ�ــشــة الــقــ�ــشــائــيــة حيث 
عر  ال�شتعالم  خــدمــه  تــوفــر  مت 
الــبــوابــة الإلــكــرتونــيــة عــن طريق 

اإدخال رقم الق�شية وتظهر بيانات 
موعد جل�شه املحاكمة وكذلك نوع 
انعقاد  وقــت  اإيل  اأ�ــشــافــه  املحكمة 

اجلل�شة.
عــن  ال�ــــشــــتــــعــــالم  خــــدمــــة   •
املــــعــــامــــالت اإلـــــكـــــرتونـــــيـــــاً وهـــــذه 
اخلـــدمـــة تـــوفـــر ال�ــشــتــفــ�ــشــار عن 
حــــركــــة املـــعـــامـــلـــة وحـــالـــتـــهـــا مــن 
انـــتـــهـــاء وكــذلــك  عــــدم  اأو  انـــتـــهـــاء 
الـــوزارة وحتديد  يف  املعاملة  مكان 
املعاملة  عليها  مرت  التي  الإدارات 

الــتــي  الــنــهــائــيــة  الإدارة  وحتـــديـــد 
و�شلت اإليها املعاملة.

الــوظــائــف  عــلــى  • الـــتـــقـــدمي 
ب�شكل  الــكــرتونــيــاً  الــعــدل  وزارة  يف 
مع  كذالك  املقابالت  واإجـــراء  كلي 
املتقدمن تتم الكرتونياً بالفيديو 

ب�شكل مبا�شر.
واملـــقـــرتحـــات:  • املـــالحـــظـــات 
هـــذه اخلـــدمـــة تــتــيــح مـــن خاللها 
واملقرتحات  املــالحــظــات  ا�شتقبال 
املخت�شة  اجلــهــة  اإلــــى  واإر�ـــشـــالـــهـــا 
واأخذ رقم عليها من خالل ر�شالة 
جــــــــوال تـــبـــعـــث ملــــقــــدم املـــالحـــظـــة 
هــذه اخلدمة  تتيح  كما  واملــقــرتح، 
دون  املو�شوع  على  يتم  ما  متابعة 

احلاجة ملراجعة الوزارة.
• خدمات اإ�شافية منها حتويل 
املــقــايــيــ�ــض الــقــدميــة اإلــــى حــديــثــة، 
ت�شليم ا�شتحقاق قا�شر بعد ر�شده، 
اأو  قا�شر  اأتعاب ولية على  تقدير 
�شرة  ح�شن  اأو  اعــتــبــار  رد  غــائــب، 
و�ــشــلــوك، اإقــامــة قــيــم عــلــى قا�شر 
عقد  الأهلية،  فاقد  بالغ  اأو  عقليا 
اأحدهما  اأو  ال�شعودين  لغر  زواج 

�شعودي، وغر ذلك.

البوابة الإلكرتونية الداخلية
)external portal(

من�شوبي  تخدم  التي  الإلكرتونية  اخلدمات  من  جمموعة  ت�شمل 
الوزارة وهي:

– خارج  – انتدابات  )راتب  املالية  امل�شتحقات  عن  • ال�شتعالم 
دوام(.

الوظيفية. املعلومات  عن  • ال�شتعالم 
الإجازات. ر�شيد  عن  • ال�شتعالم 

موظف. عهدة  عن  • ال�شتعالم 
موظف. عن  • ال�شتعالم 

التعاميم. عن  • ال�شتعالم 
واأمـــــا بــقــيــة اخلـــدمـــات يف الــبــوابــة الــداخــلــيــة فــهــي مــ�ــشــرتكــة مع 
البوابة اخلارجية )كخدمة ال�شتعالم عن معاملة واملواريث والريد 

الإلكرتوين للموظف....الخ.


