تحقيقاً للعدالة الناجزة وسرعة إيصال الحقوق

الدليل التعريفي للمستفيدين حول

المحكـــــمة
االفتراضية
للتنفــــــــــيذ
بنية رقمية تضمن تنفيذ
جميع إجراءات التنفيذ بشكل آلي

دون تدخل بشري

1

الفهرس
ما «المحكمة االفتراضية للتنفيذ» ؟
ما أهداف «المحكمة االفتراضية للتنفيذ» ؟
ما أهم مزايا «المحكمة االفتراضية للتنفيذ» ؟
ما اإلجراءات الجديدة التي ستتم دون تدخل بشري؟
كيف يمكن التأكد من صحة الطلبات المحالة آلياً دون تدخل بشري؟
ما مسار طلب التنفيذ الجديد في «المحكمة االفتراضية للتنفيذ» ؟
أبرز الخدمات الجديدة
ما الذي تتضمنه لوحة المعلومات للمستفيد
اآللية الجديدة إلجراءات قرار  46في «المحكمة االفتراضية للتنفيذ»

2

تمهيد
أطلــق معالــي وزيــر العــدل رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء

الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي فــي “ 2022/3/27المحكمــة
االفتراضية للتنفيذ” وهو المشــروع االســتراتيجي الذي يســتهدف

إنجــاز طلبــات التنفيــذ مــن بداية تقديم الطلــب حتى إصدار القرارات

ورفعها بشــكل آلي ودون تدخل بشــري ،وبإشــراف قضائي مباشــر
لضمــان ســرعة تنفيــذ اإلجــراءات وضمان جودة العمليــة القضائية .

ويقدم هذا الدليل شــرحاً تعريفياً للمســتفيدين حول

«المحكمــة االفتراضيــة للتنفيذ»

وأهدافهــا  ,وأبــرز مضامينهــا وتحديثاتهــا الجديــدة .
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؟

ما

المحكـــــمة
االفتراضية
للتنفــــــــــيذ
لضمان

تدقيق الطلب بشكل

إحالة الطلب

بشري

تدخل بشري

آلي ودون تدخل

بشكل آلي دون

هـــي بنيـــة رقميـــة تضمـــن تنفيـــذ

إجـــراءات التنفيـــذ كافة فـــي طلبات
التنفيـــذ بشـــكل آلـــي دون تدخـــل

بشـــري.

إصدار ورفع

اإلجراءات بشكل آلي
تحت إشراف قضائي

اطالع المستفيد

على جميع اإلجراءات
التنفيذية من خالل
البوابة ولوحة
المعلومات
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ما أهداف

؟

المحكـــــمة
االفتراضية
للتنفــــــــــيذ

تسهيل الخدمات على المستفيدين.

دعم بيئة قطاع األعمال.

تحقيق التحول الرقمي المتكامل.

تعزيز تنافسية المملكة.
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ما أهم الضمانات في

؟

المحكـــــمة
االفتراضية
للتنفــــــــــيذ

تمكين المستفيد من المعرفة اإلجمالية
والمتكاملة للطلبات كافة بنظام
التنفيذ من حيث حالتها وحالة اإلجراءات.

تلقي اإلشعارات والتنبيهات الواردة
للمتطلبات أو اإلجراءات.

تطوير آلية تقديم الطلبات لتكون أكثر
سهولة وفاعلية بنفس الوقت مما
يحفظ وقت المستفيدين.

تسريع عملية التدقيق والمراجعة بحيث
يتم مراجعة مدخالت الطلب آلياً خالل
اإلدخال.

االطالع على تقارير إجمالية للحواالت
أو تقارير بأهم اإلجراءات في حال كان
المستفيد جهة أو فرداً ولديه عدة
طلبات.

متابعة الخط الزمني للطلب من بداية
التقديم حتى وصوله للدائرة بما
يمنح المستفيد المتابعة الدقيقة
لكل اإلجراءات وبما يحقق مزيداً من
الشفافية.

توفير لوحة معلومات التنفيذ ببوابة ناجز  Najiz.saتمكن المستفيد من االطالع المباشر
سواء كان طالب تنفيذ أو منفذاً ضده.
والفوري على كل مستجدات قضاياه بمحاكم التنفيذ,
ً
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ما اإلجراءات الجديدة التي ستتم

دون تدخل بشـــري؟
التدقيق واإلحالة

تبليغ إلكتروني بأمر التنفيذ
إنشاء فاتورة سداد
تنفيذ اإلجراءات

تحصيل األموال وصرفها

إنهاء التنفيذ
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كيف يمكن التأكد من صحة الطلبات
المحالة آلياً دون تدخل بشري؟

تتم العملية بشكل كامل بإشراف ومتابعة مباشرة من الدائرة القضائية لضمان
سرعة تنفيذ اإلجراءات وضمان جودة العملية القضائية.

ما مسار طلب التنفيذ الجديد في
«المحكمة االفتراضية للتنفيذ»؟

بعد تقديم طلب التنفيذ عبر بوابة ناجز  ،Najiz.Saيتم تدقيق الطلب بشكل
آلي دون المرور باإلسناد المركزي ،وبعدها ُيحال إلى الدائرة بشكل آلي ،وذلك
للسندات الرقمية فقط.
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أبرز الخدمات الجديدة

1
2
3

لوحة معلومات أطراف التنفيذ بشكلها الجديد
وهي لوحة معلومات تفاعلية يمكن وصول المستفيدين إليها عبر بوابة ناجز Najiz.sa
وتمكنهم من معرفة إجمالية ومتكاملة للطلبات كافة بنظام التنفيذ من حيث حالتها
وحالة اإلجراءات وأهم التنبيهات الواردة فيما يخص الطلبات.

االطالع على التقارير واإلحصاءات
في حال كان المستفيد جهة أو فرداً ولديه عدد من الطلبات يمكن اآلن االطالع على
تقارير إجمالية بأهم اإلجراءات على الطلبات وكذلك تقارير مالية للحواالت.

الخط الزمني لطلب التنفيذ واإلجراءات
خط زمني للطلب من بداية تقديم الطلب وحتى وصوله إلى الدائرة يقدم للمستفيد
متابعة دقيقة لإلجراءات كافة مما له أثر بالغ بالشفافية باإلجراءات
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ما الذي تتضمنه لوحة المعلومات للمستفيد
«طالب التنفيذ» أو «المنفذ ضده»
في المحكمة االفتراضية للتنفيذ
عبر بوابة ناجز  Najiz.sa؟

معلومات واضحة
ودقيقة لحالة
طلب التنفيذ

تنبيهات فورية
بأهم اإلجراءات
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إحصاءات
تفصيلية

خيارات االطالع
على التقارير

خيار استكمال
الطلبات
المحفوظة سابقاً

اآلليـــــة الجديـــــــدة

إلجــراءات قــرار  46فــي

المحكـــــمة
االفتراضية
للتنفــــــــــيذ
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ما المقصود بأتمتة إجراءات المادة
 46من دون تدخل بشري؟
تُ طبـــق «المحكمـــة االفتراضيـــة للتنفيذ » قرار  46بشـــكل آلي علـــى المنفذ ضده،
بهـــدف تحقيـــق العدالـــة الناجـــزة مـــن دون أي ضـــرر لألطـــراف المتنازعـــة وتوفيراً
للوقت والجهد على المســـتفيدين وتعزيزاً للتحول الرقمي وتأسيساً الستخدامات
بالتـــدرج فـــي إصدار اإلجـــراءات،
الـــذكاء االصطناعـــي ،وفـــق آليـــة متوازنة تســـمح
ّ
بحيـــث يمكـــن إنهـــاء الطلب آلياً بعـــد نجاح إكمـــال الوفـــاء بمتطلبـــات الطلب على
المنفذ حســـب أولويـــة اإلجراءات المعتمـــدة ،وتخصيص األموال التـــي ُينفذ عليها
بمـــا يحقق ســـرعة الوفاء وفقاً للمادة الثانية والعشـــرين من نظـــام التنفيذ ،وذلك
بما ال يخل بســـير إجـــراءات التنفيـــذ القضائي.

لماذا الحاجة إلى أتمتة إجراءات قرار 46؟
لتطويـــر العمـــل وتســـريع وتيـــرة التقاضـــي وتالفي التأخيـــر على المســـتفيدين ،تم
تطويـــر هـــذه اآلليـــة الجديدة والمبتكـــرة للتعامل مـــع إجراءات قـــرار  46بما يحقق
العدالـــة الناجـــزة وتوفير الوقت والجهـــد ،وذلك عبر تفعيل التنفيـــذ اآللي بالدائرة،
باإلضافـــة إلـــى الســـرعة المتحققة الســـترداد الحقوق ،عبـــر إنهاء الطلب مباشـــرة
فـــور التحصيـــل مـــن أي قنـــاة دون الحاجـــة إلـــى اســـتكمال باقـــي االجـــراءات على
المفنـــذ ضده.

كيف يتم التطبيق اآللي لقرار  46في المحكمة
االفتراضية للتنفيذ؟

بعـــد انتهـــاء مـــدة التبليغ ( المقدرة نظاماً بخمســـة أيـــام ) والتي تتـــم آلياً من دون
أي تدخـــل بشـــري بـــدءاً من رفـــع المســـتفيد للطلب عبـــر بوابـــة ناجز ,فبعـــد انتهاء
مـــدة التبليـــغ خمســـة أيام ولم يتـــم التنفيذ يصدر قـــرار  46الذي يشـــمل مجموعة
مـــن االجـــراءات المنصـــوص عليها في نظـــام التفيذ.
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ما أبرز ميزات التنفيذ اآللي إلجراءات قرار  46؟

تسريع إصدار
القرارات.

مراعاة تخصيص األموال
التي يتم التنفيذ عليها.

يعطي النظام مؤشرات بناءاً
على دراسة النظام لوضع
المنفذ ضده ومن ثم تنفيذ
اإلجراءات المناسبة بشكل آلي
.

مراعاة وحفظ مصالح
أطراف التنفيذ وتخفيف
العبء عليهم.

تحصيل األموال ورفع
اإلجراءات بشكل آلي
ودون تدخل بشري.

مما سيسهم في اختصار وقت نظر طلب التنفيذ ,وبالتالي زيادة أعداد
الطلبات المنظورة وتوفير وقت وجهد المستفيدين كافة
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