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تخويل ب�إجراء
الرهن وفكه 

ـــائـــي مــن  �ـــــضـــــدر تـــعـــمـــيـــم قـــ�ـــض
مــعــايل وزيـــر الــعــدل بــالــنــيــابــة على 
برقم  العدل  وكتابات  املحاكم  كافة 
1433/6/8هـــــ  وتــاريــخ  13/ت/4598 
باإجراء  التخويل  اعتماد  واملت�ضمن 
الـــرهـــن وفـــكـــه مـــن قــبــل مــوؤ�ــضــ�ــضــة 
التاأمينات االجتماعية. واإليكم ن�ص 

التعميم:

رقــم  الــــــوزارة  لتعميم  )اإحلـــاقـــاً 
1429/7/17هــــــــــــ  يف  13/ت/3430 
املــتــ�ــضــمــن اأ�ــــضــــمــــاء املـــخـــولـــن مــن 
قــبــل املــوؤ�ــضــ�ــضــة الــعــامــة لــلــتــاأمــيــنــات 
وفكه..  الرهن  الإجــراء  االجتماعية 

اإلخ.
كــتــابــا معايل  لـــلـــوزارة  فــقــد ورد 
وزيــــــــــر الــــعــــمــــل رئــــيــــ�ــــص جمــلــ�ــص 
للتاأمينات  الــعــامــة  املــوؤ�ــضــ�ــضــة  اإدارة 
3/12/184422/م  رقم  االجتماعية 
ورقــــــــــم  1433/3/30هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يف 
1433/5/4هـــــ  يف  3/12/186559/م 
املت�ضمنان ا�ضتبدال بع�ص املخولن 

باإجراء الرهن وفكه وفقاً ملا يلي:
1- مــ�ــضــاعــد املــحــافــظ لــلــ�ــضــوؤون 
بن  عبدالعزيز  االأ�ضتاذ/  التاأمينية 
االأ�ضتاذ/  من  بــداًل  الهبدان  هبدان 
فــهــد بــن عــبــدالــرحــمــن بــن هوميل 

)لوفاته يرحمه اهلل(.
لتقنية  املـــحـــافـــظ  مــ�ــضــاعــد   -2
املعلومات االأ�ضتاذ/ اأحمد بن حممد 
ح�ضن  االأ�ضتاذ/  من  بــداًل  العمران 
بــن بــ�ــضــر الــعــقــبــي )الإحــالــتــه على 

التقاعد(.
لــــــذا نــــرغــــب اإلــــيــــكــــم االطــــــاع 

واإكمال ما يلزم(.  

 وزير العدل ب�لني�بة
مطلب بن عبداهلل النفي�شة

جواز ال�شفر وثيقة تنقل
ولي�س وثيقة جن�شية

وكتابات  املحاكم  كافة  على  ق�ضائي  تعميم  �ضدر 
الــعــدل مــن مــعــايل وزيـــر الــعــدل بــرقــم 13/ت/4638 
وتاريخ 1433/7/7هـ املت�ضمن: اأن جواز ال�ضفر يعترب 
وثيقة �ضفر ولي�ص وثيقة اإثبات، حيث املعتمد يف ذلك 

الهوية الوطنية. واإليكم ن�ص التعميم:
يف  13/ت/2328  رقـــم  الـــــوزارة  لتعميم  )اإحلـــاقـــاً 
1424/9/18هـ املبني على تعميم �ضاحب ال�ضمو امللكي 
ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية 
اإثبات  اأن  املت�ضمن  1424/9/4هـــــ  يف   74464/53 رقــم 
اجلــواز  واأن  املــدين(  )ال�ضجل  هي  ال�ضعودين  هوية 
ال�ضعودي املمنوح لغر ال�ضعودين هو لت�ضهيل �ضفر 
اإليها ولي�ص الإثبات  حامله اإلى خارج اململكة والعودة 

الهوية داخل الباد.
ويّل  املــلــكــي  الــ�ــضــمــو  �ــضــاحــب  تعميم  تلقينا  فــقــد 
العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية رقم 
73113 يف 1433/6/25هـ ون�ضه: )ن�ضر اإلى تعميمنا 
رقم 74464/53 يف 1424/9/4هـ ب�ضاأن التاأكيد على اأن 
يكون اإثبات الهوية لل�ضعودين هي )ال�ضجل املدين( 
واإثبات الهوية للوافدين هي )االإقامة( اأو )البطاقة 
اجلواز  اأما  الفئات(  لبع�ص  اجلــوازات  ت�ضدرها  التي 
الــ�ــضــعــوديــن هـــو ت�ضهيل  املــمــنــوح لــغــر  الــ�ــضــعــودي 
ولي�ص  اإليها،  والعودة  اململكة  خــارج  اإلــى  �ضفر حامله 
الإثبات هويته داخل الباد، وحيث �ضدرت موافقتنا 
بالربقية رقم 29304 يف 1432/5/13هـ على تو�ضيات 
الازمة  والقواعد  ال�ضوابط  لو�ضع  امل�ضكلة  اللجنة 
للتعامل مع حملة ال�ضجات املدنية املوؤقتة )للفئات 
على  الــتــاأكــيــد  تو�ضياتها  ت�ضمنت  الــتــي  امل�ضتثناة( 
جميع القطاعات احلكومية بعدم قبول جواز ال�ضفر 
ال�ضعودي كوثيقة اإثبات �ضخ�ضية اأو االعتماد على اأن 
ال�ضعودية، حيث  اجلــواز يحمل اجلن�ضية  حامل هذا 
وثيقة  ولي�ص  خارجية  �ضفر  وثيقة  الوثيقة  هــذه  اإن 

اإثبات �ضخ�ضية يف الداخل.
نرغب توجيه من يلزم للعمل مبوجبه(ا.هـ.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى
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ب�ش�أن املفت�س الق�ش�ئي

�ضدر تعميم من معايل وكيل وزارة العدل 
1433/5/8هــــــــ  وتـــاريـــخ  13/ت/4574  بــرقــم 
الـــدوام  بــخــارج  تكليف  اإمــكــانــيــة  واملت�ضمن: 
خم�ضة  ملــدة  اثنن  موظفن  على  يزيد  مــاال 

اأيام لكل مفت�ص ق�ضائي.
واإليكم ن�ص التعميم: 

)اإحلاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/4428 
الكايف  العدد  تاأمن  ب�ضاأن  1432/12/4هـــــ  يف 
من املوظفن للعمل مع من يكلف مبهمة يف 

املحكمة اأو كتابة العدل عند مبا�ضرته لها.
رئي�ص  ف�ضيلة  كــتــاب  لـــلـــوزارة  ورد  فــقــد 
يف   1366 رقــــم  الــقــ�ــضــائــي  الــتــفــتــيــ�ــص  اإدارة 
ف�ضيلته  طــلــب  املــتــ�ــضــمــن  1433/1/15هــــــــــــ  
املوافقة على تكليف العدد الكايف من موظفي 
املحكمة وفق التعميم امل�ضار اإليه للعمل خارج 
املفت�ص  ف�ضيلة  مــع  الــر�ــضــمــي  الـــــدوام  وقـــت 
املكلف  التفتي�ضية  اجلــوالت  خال  الق�ضائي 

بها.
لــــذا نـــرغـــب اإلـــيـــكـــم االطـــــــاع، واعــتــمــاد 
خال  الق�ضائي  املفت�ص  ف�ضيلة  مع  التعاون 
موظف  وتكليف  التفتي�ضية  بجولته  قيامه 
نف�ضها ح�ضب  املحكمة  من�ضوبي  اأكــر من  اأو 
الر�ضمي؛  الــدوام  وقــت  ف�ضيلته  مع  احلاجة 
بالعمل خــارج  اإلــى تكليفه  ويف حــال احلــاجــة 
يزيد  مــا ال  الــر�ــضــمــي، فيكلف  الـــــدوام  وقـــت 
قا�ٍص مفت�ص  لكل  اثنن فقط  عن موظفن 
على اأعماله مبعدل ثاث �ضاعات يومياً عدا 
اخلمي�ص واجلمعة مدة خم�ضة اأيام فقط، لكل 
الق�ضائي  املفت�ص  ف�ضيلة  طلب  عند  منهما 
اال�ضتعانة به خطياً مع حتديد اال�ضم واملرتبة 
والوظيفة ورقم ال�ضجل املدين وعدد االأيام، 
املكلف  املوظف  ا�ضتحقاق  ب�ضرف  الرفع  ثم 
بالعمل خارج وقت الدوام الر�ضمي بعد اإنهاء 
طريق  عن  ملهمته  الق�ضائي  املفت�ص  ف�ضيلة 
التفتي�ص  اإدارة  مــن  اأو  الــفــرع  اإلـــى  املحكمة 
الق�ضائي، وذلك بعد ا�ضتكمال كافة م�ضوغات 
ال�ضرف النظامية اإلى االإدارة العامة ل�ضوؤون 

املوظفن(. 
وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن احل�رثي

ح�الت اعتب�ر الرتقية

 من �شدور القرار

اجلهات  كافة  على  تعميماً  الــعــدل  وزيــر  معايل  اأ�ــضــدر 
1433/6/21هــــــــ  يف  13/ت/4614  بــرقــم  لـــلـــوزارة  الــتــابــعــة 
�ضت  يف  اإال  املبا�ضرة  تــاريــخ  مــن  الرتقية  اعتماد  املت�ضمن 

حاالت. واإليكم ن�ص التعميم:
يف  13/ت/1587  رقـــــم  الــــــــــوزارة  لــتــعــمــيــم  )اإحلــــــاقــــــاً 
1421/7/6هـــ املبني على قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 
الئحة  على  املــوافــقــة  املت�ضمن  1421/3/15هـــــــ  يف   686/1

الرتقيات.
الــديــوان  رئي�ص  معايل  تعميم  مــن  ن�ضخة  تلقينا  فقد 
املــلــكــي والــ�ــضــكــرتــر اخلــا�ــص خلـــادم احلــرمــن ال�ضريفن 
اأنـــه متت  املت�ضمن  رقــم 27685 يف 1433/6/5هـــــــ  الــربقــي 
املــوافــقــة الــكــرميــة عــلــى مــا انــتــهــى اإلــيــه جمل�ص اخلــدمــة 
القا�ضي  1433/3/29هــــ  يف   )1678/1( رقم  بقراره  املدنية 
بتعديل الفقرة )اأ( من املادة )الثالثة( من الئحة الرتقيات 
يف   )686/1( رقــم  املدنية  اخلدمة  جمل�ص  بقرار  ال�ضادرة 
وهي:  القرار  يف  الـــواردة  بال�ضيغة  لت�ضبح  1421/3/15هـــــ 
)يجب على املوظف مزاولة اأعمال الوظيفة املرقى لها يف 
مقرها ب�ضفة فعلية وال تكون الرتقية نافذة اإال من تاريخ 
�ضدور  بعد  لها  املرقى  الوظيفة  الأعمال  الفعلية  املــزاولــة 
قرار الرتقية وا�ضتثناء من ذلك تعترب الرتقية نافذة من 

تاريخ �ضدور القرار بها يف احلاالت التالية:
1-ترقية املوظف باأمر ملكي اأو باأمر �ضام اأو بقرار من 

جمل�ص الوزراء اأو جمل�ص اخلدمة املدنية.
تكون  التي  املجال�ص  اأحــد  يف  ع�ضواً  املوظف  كــان  2-اإذا 
الع�ضوية فيها باأمر ملكي اأو اأمر �ضام اأو قرار من جمل�ص 

الوزراء اأو جمل�ص اخلدمة املدنية.
3-اإذا كان املوظف منتدباً يف مهمة ر�ضمية.

»�ضتة  ملــدة  تدريبية  بـــدورة  ملحقاً  املــوظــف  كــان  4-اإذا 
اأ�ضهر فما دون«.

5-اإذا كان املوظف يف اإجازة ر�ضمية.
6-اإذا كان املوظف معاراً ملنظمة دولية اأو اإقليمية.

وجتــدون  موجبه،  واعتماد  االطــاع  اإليكم  نرغب  لــذا 
برفقه ن�ضخة من قرار جمل�ص اخلدمة املدنية امل�ضار اإليه 

اأعاه(.  

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى
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عدم توكيل مك�تب اخلدم�ت يف اال�شتقدام
من  العدل  وكتابات  املحاكم  كافة  على  ق�ضائي  تعميم  �ضدر 
مــعــايل وزيـــر الــعــدل بــرقــم 13/ت/4591 وتــاريــخ 1433/6/28هــــــ 
العامة يف  با�ضم مكاتب اخلدمات  اإ�ضدار وكاالت  املت�ضمن: عدم 

اال�ضتقدام. واإليكم ن�ص التعميم:
لل�ضوؤون  العمل  وزارة  وكيل  �ضعادة  كتاب  لــلــوزارة  ورد  )فقد 
به  املرفق  1433/4/19هــــ  يف  8952/2/5/1/8/1/ع  رقم  العمالية 
�ضورة من كتاب م�ضاعد االأمن العام ل�ضوؤون اللجان الوطنية رقم 
)ل. و/ع.�ص/459( يف 1433/2/3هـ املت�ضمن دخول كثر من مكاتب 
اخلدمات العامة ملمار�سة ن�ساط غري م�سرح لهم به وهو التو�سط 
اأعلى  اإلى ارتفاع االأ�ضعار ومنح رواتب  يف اال�ضتقدام والذي يوؤدي 
من املتفق عليها ويفاجاأ العامل اأو العاملة بعد و�ضولهم للمملكة 
امل�ضاكل،  اإيــجــاد  اإلــى  ويـــوؤدي  للمملكة  ي�ضيء  مما  �ضحتها..  بعدم 
وكــاالت  اإ�ــضــدار  بعدم  العدل  كتابات  على  التاأكد  �ضعادته  ويطلب 
ومراجعة  اال�ضتقدام  يف  للتو�ضط  العامة  اخلدمات  مكاتب  با�ضم 

ال�ضفارات يف اخلارج.لاطاع واعتماد موجبه(.  
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

رفع م�شتوى وك�لة الوزارة 

ل�شوؤون احلجز والتنفيذ
اأ�ضدر معايل وكيل وزارة العدل تعميماً 
برقم  لــلــوزارة  التابعة  اجلــهــات  كــافــة  على 
املت�ضمن  1433/6/28هـــــــ  يف  13/ت/4624 
رفع م�ضتوى وكالة الوزارة ل�ضوؤون احلجز 

والتنفيذ. واإليكم ن�ص التعميم:
)جتدون برفقه ن�ضخة من قرار معايل 
وزير العدل رقم 11129 يف 1433/6/22هـــ، 
امل�ضاعدة  الــوكــالــة  م�ضتوى  رفــع  املت�ضمن 
احلجز  �ــضــوؤون  “وكالة  ت�ضمى  وكــالــة  اإلـــى 
بــنــا،  تــنــظــيــمــيــاً  وارتـــبـــاطـــهـــا  والتنفيذ”، 
عبدالرحمن  بــن  عــبــدالــعــزيــز  د.  وتكليف 

احل�ضن للقيام باأعمال هذه الوكالة.
لـــذا نــرغــب اإلــيــكــم االطـــــاع واعــتــمــاد 

موجبه واإباغه ملن يلزم(.  
وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن احل�رثي

عقوب�ت التعدي على االأرا�شي احلكومية
�ــضــدر تعميم مــن مــعــايل وزيــر 
اإلـــى كــافــة اجلــهــات التابعة  الــعــدل 
وتاريخ  13/ت/4591  برقم  للوزارة 
1433/5/25هـــــــــــ املــتــ�ــضــمــن الــعــمــل 
بــالــعــقــوبــات املــــقــــررة بــــاالأمــــر رقــم 
19609 يف 1399هـــ على من يتعدى 
واإليكم  احلكومية.  االأرا�ــضــي  على 

ن�ص التعميم:
فــقــد تــلــقــيــنــا نــ�ــضــخــة مـــن االأمـــر 
ال�ضامي الكرمي الربقي رقم 23256 
يف 1433/5/4هـــــــ املــوجــه اأ�ــضــلــه اإلــى 
العهد  ويّل  املــلــكــي  الــ�ــضــمــو  �ــضــاحــب 
وزيــر  الــــوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نــائــب 
ـــه: )نـــ�ـــضـــر اإلــــى  ـــيـــة ونـــ�ـــض الـــداخـــل
وتــاريــخ   75600 رقــم  الــــوزارة  برقية 
1432/7/12هـــــــــــــ املـــ�ـــضـــار فــيــهــا اإلـــى 
العقوبات املقررة مبوجب االأمر رقم 
وتــاريــخ 1399/8/28هــــــ على   19609
من يقوم بالعمل يف اأر�ص ال ميلكها 

واإلــــى نــظــام االإجـــــــراءات اجلــزائــيــة، 
واإلـــى الئــحــة الــغــرامــات واجلــــزاءات 
عن املخالفات البلدية ال�ضادرة بقرار 
جمــلــ�ــص الــــــوزراء رقـــم 218 وتــاريــخ 
1422/8/6هــــــــــ وحـــيـــث اأفـــــاد مــعــايل 
االأمن العام ملجل�ص الوزراء بخطابه 
وتــــاريــــخ 1433/4/27هــــــــــ   857 رقــــم 
الـــوزراء اطلع على هذا  بــاأن جمل�ص 
املـــو�ـــضـــوع خــــال جــلــ�ــضــتــه املــنــعــقــدة 
-برئا�ضتنا-  1433/4/26هــــــ  بتاريخ 

ووجه املجل�ص مبا يلي:
رقم  بــاالأمــر  العمل  اإعـــادة  اأواًل: 
اإلــى  19609 وتــاريــخ 1399/8/28هــــــ 
حن �ضدور الئحة مراقبة االأرا�ضي 
احلكومية واإزالة التعديات، والعمل 
بتطبيق  يكتفي  ان  على  مبوجبها، 
الــغــرامــات املــالــيــة الــــواردة يف االأمــر 
فقط دون عقوبة ال�ضجن، وذلك من 
خال جلان ت�ضكل لهذا الغر�ص يف 

اإمارات املناطق.
ثانياً: االإ�ضراع يف اإ�ضدار الئحة 
واإزالة  االأرا�ضي احلكومية  مراقبة 

التعديات.
قاعدة  بو�ضع  يت�ضل  فيما  اأمــا 
عـــامـــة ملــعــاقــبــة مـــن يـــقـــوم بــالــبــنــاء 
اأر�ــص حكومية غر خمططة  على 
جمل�ص  راأى  فقد  رخــ�ــضــة،  وبـــدون 
اأن االأمــر ال يتطلب اتخاذ  الـــوزراء 
اكتفاًء  �ضاأنه،  يف  نظامي  اإجــراء  اأي 

مبا وجه به املجل�ص يف هذا ال�ضاأن.
وملـــوافـــقـــتـــنـــا عـــلـــى مــــا وجـــــه بــه 
اإليكم  وراآه جمل�ص الــوزراء. نرغب 

اإكمال الازم مبوجه(ا.هـ.
لـــــذا نــــرغــــب اإلـــيـــكـــم االطـــــاع 

واعتماد موجبه.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى
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متديد تنفيذ امل�ش�ريع ثالث �شنوات اأخرى
�ضدر تعميم على كافة اجلهات التابعة لــوزارة العدل من 
معايل وزير العدل برقم 13/ت/4579 وتاريخ 1433/5/10هـــ 
املت�ضمن: متديد تنفيذ امل�ضاريع احلكومية ملدة ثاث �ضنوات 

اعتباراً من 1433هـ. واإليكم ن�ص التعميم:
يف  13/ت/3460  رقــــــم  الـــــــــــوزارة  لـــتـــعـــامـــيـــم  )اإحلــــــاقــــــاً 
1429/8/24هـــ ورقم 13/ت/3418 يف 1429/7/5هـــ املبني على 
القا�ضي  رقــم )155( يف 1429/6/5هــــــ  الــــوزراء  قـــرار جمل�ص 
باملوافقة قواعد واإجراءات معاجلة التاأخر يف تنفيذ امل�ضاريع 
احلكومية والتعميم رقم 13/ت/3050 يف 1428/2/6هـــ املبني 
على قــرار جمل�ص الـــوزراء رقــم 23 يف 1428/1/17هـــــ ال�ضادر 
قطاع  تواجه  التي  املعوقات  ملعاجلة  املتخذة  الرتتيبات  ب�ضاأن 

املقاوالت يف اململكة.
فقد تلقينا ن�ضخة من تعميم معايل رئي�ص الديوان امللكي 
رقم  الربقي  ال�ضريفن  احلرمن  خلادم  اخلا�ص  وال�ضكرتر 
21787 يف 1433/4/24هـ القا�ضي باملوافقة على متديد العمل 
التي  املعوقات  ملعاجلة  املتخذة  الرتتيبات  مــن   )1( بالفقرة 
الـــوزراء رقم  بــقــرار جمل�ص  ال�ضادر  املــقــاوالت،  تــواجــه قطاع 
واإجـــراءات  قــواعــد  )23( يف 1428/1/17هــــــ والفقرة )1( مــن 
معاجلة التاأخر يف تنفيذ امل�ضاريع احلكومية ال�ضادرة بقرار 
جمل�ص الوزراء رقم )155( يف 1429/6/5هـ ملدة ثاث �ضنوات 

ابتداًء من العام املايل 1434/1433هـ.
لذا نرغب اإليكم االطاع واعتماد موجبه(.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

مك�تب  لوح�ت  ب�ش�أن 
املح�م�ة

�ـــضـــدر تــعــمــيــم مـــعـــايل وكــيــل 
املحامن  كافة  على  العدل  وزارة 
وتــــاريــــخ  13/ت/4621  بــــرقــــم 
1433/6/28هــــــــــــــــــــــــ املـــتـــ�ـــضـــمـــن: 
االخـــتـــ�ـــضـــار يف لــــوحــــات مــكــاتــب 
املــحــامــاة عــلــى ذكـــر اال�ــضــم ورقــم 
الرتخي�ص والهاتف. واإليكم ن�ص 

التعميم:
)فاإ�ضارة اإلى املادة )6/13( من 
نظام املحاماة والئحته التنفيذية 
ونــ�ــضــهــا: )لــيــ�ــص لــلــمــحــامــي اأن 
يف  دعائي  ب�ضكل  نف�ضه  عن  يعلن 
املــادة  واإلـــى  اإعــانــيــة(،  اأي و�ضيلة 
للوحات  )يكون  ون�ضها:   )3/21(
املهنة  مــزاولــة  ملكاتب  اخلــارجــيــة 
وفق  موحد  وحجم  و�ضكل،  لــون، 
وتو�ضع على  االإدارة  تعده  منوذج 
الرئي�ص وفرعه من اخلارج  املقر 
الرتخي�ص  اأرقــام  على:  وت�ضتمل 
اأو  فـــرداً  املحامي  وا�ــضــم  والهاتف 

�ضركة(.
مــكــاتــب  بــعــ�ــص  اأن  ظــهــر  واإذ 
املـــحـــامـــاة يـــقـــوم بـــــاالإعـــــان عــن 
االإعــام،  و�ضائل  بع�ص  يف  املكتب 
مكاتب  لـــوحـــات  بــعــ�ــص  اأن  وكــمــا 
ن�ص  ما  على  تقت�ضر  ال  املحاماة 
عليه النظام من اأن حتتوي فقط 
عــلــى اال�ـــضـــم الــ�ــضــخــ�ــضــي الـــــوارد 
مت�ضمنة  املــحــامــاة،  ترخي�ص  يف 
الهاتف  الــرتخــيــ�ــص، ورقـــم  رقـــم 
بـــل يــ�ــضــاف الــوظــيــفــة واخلــــربة 
العلمية،  املــوؤهــات  اأو  ال�ضابقة، 

وغر ذلك.
اأ�ضر  مبا  والتقيد  لاطاع، 
اإليه وفقاً لنظام املحاماة والئحته 

التنفيذية(.
وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن 
احل�رثي

ف�ك�س وبريد اإلكرتوين لتلقي املك�تب�ت
�ضدر تعميم معايل وكيل وزارة العدل على كافة فروع الــوزارة برقم 
وبريد  فاك�ص  بتخ�ضي�ص  يق�ضي  1433/5/26هــــــ  وتــاريــخ  13/ت/4593 

اإلكرتوين لتلقي مكاتبات الق�ضاة وكتاب العدل واإليكم ن�ص التعميم:
وكّتاب  الق�ضاة  الف�ضيلة  اأ�ضحاب  مع  التوا�ضل  اأهمية  اإلــى  )فاإ�ضارة 

العدل ونقل طلباتهم واحتياجاتهم اإلى الوزارة ب�ضكل عاجل و�ضريع.
وبناًء عليه فاإنه فقد مت تخ�ضي�ص الفاك�ص مبكتبنا رقم )01/4042552( 
لتلقي  وذلــك   )Justice@moj.gov.sa( االإلــكــرتوين   والربيد 

مكاتبات اأ�ضحاب الف�ضيلة الق�ضاة وكتاب العدل املتعلقة بالعمل.
لذا نرغب اإليكم االطاع واإباغه ملن يلزم(.  

وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن احل�رثي
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تزويد الطريان املدين بن�شخة 
من طلب حجة اال�شتحك�م

�ضدر تعميم ق�ضائي على كافة املحاكم وكتابات العدل من معايل 
وزير العدل بالنيابة برقم 13/ت/4596 وتاريخ 1433/6/8هـ املت�ضمن: 
اأنه يلزم كل حمكمة بتزويد الهيئة العامة للطران املدين بن�ضخة من 

كل طلب الأي حجة ا�ضتحكام. واإليكم ن�ص التعميم:
)اإحلاقاً لتعميم الــوزارة رقم 13/ت/4421 يف 1432/12/3هـــ ب�ضاأن 
تزويد الهيئة العامة للطران املدين بن�ضخة من طلبات االإنهاء على 
اأ�ضوة  داخلية  بها مــطــارات  تقع  التي  املــدن  واملــواقــع بجميع  االأرا�ــضــي 

باجلهات احلكومية االأخرى.
تــزود  ا�ضتف�ضار مــن بع�ص املحاكم هــل  لــلــوزارة مــن  ملــا ورد  ونــظــراً 
الهيئة العامة للطران املدين بن�ضخة من كل طلب الأي حجة ا�ضتحكام 
القريبة من  الــعــقــارات  عــن  لها فقط  يكتب  اأو  الطلب  كــان موقع  اأيـــاً 

اأرا�ضي املطار ومرافقه.
نفيدكم باأنه يلزم كل حمكمة ينطبق عليها التعميم املذكور اأعاه 
بن�ضخة من كل طلب  املدين  العامة للطران  الهيئة  بتزويد  اأن تقوم 
الأي حجة ا�ضتحكام �ضواء كان العقار قريباً اأو بعيداً من املطار ومرافقه.

لذا نرغب اإليكم االطاع والعمل مبوجبه(.  
وزير العدل ب�لني�بة
مطلب بن عبداهلل النفي�شة

ربط جلنة املطبوع�ت 
ب�ملدير الع�م

اأ�ــــضــــدر مـــعـــايل وكـــيـــل الــــــوزارة 
التابعة  اجلهات  كافة  على  تعميماً 
وتاريخ  13/ت/4625  برقم  للوزارة 
1433/6/28هــــ يق�ضي بربط جلنة 
املـــطـــبـــوعـــات والـــنـــمـــاذج واالأخــــتــــام 
باملدير العام واإليكم ن�ص التعميم:

)جتــــــــــــــدون بـــــرفـــــقـــــه نـــ�ـــضـــخـــة 
يف   10717 رقــــــــم  قـــــــرارنـــــــا  مــــــن 
ارت��ب��اط  املت�سمن  1433/6/16ه��������، 
جلنة املطبوعات والنماذج واالأختام 
بـــاملـــديـــر الــــعــــام لــــــــــاإدارة الــعــامــة 

لل�ضوؤون االإدارية واملالية. 
لـــــذا نــــرغــــب اإلـــيـــكـــم االطـــــاع 
واعتماد موجبه واإباغه ملن يلزم(.  

وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن 
احل�رثي

عدم نقل ملكية العق�ر املرهون لل�شندوق اإال بعد موافقته اخلطية

�ضدر تعميم ق�ضائي على كافة املحاكم وكتابات 
الـــعـــدل مـــن مــعــايل وزيــــر الـــعـــدل بــالــنــيــابــة بــرقــم 
نقل  عدم  ب�ضاأن  1433/6/9هــــ  وتاريخ  13/ت/4604 
التنمية  �ــضــنــدوق  ل�ضالح  املــرهــون  الــعــقــار  ملكية 
ن�ص  واإليكم  منه  كتابية  موافقة  بعد  اإال  العقارية 

التعميم:
االإ�ضكان  وزيــر  معايل  كتاب  لــلــوزارة  ورد  )فقد 
اإدارة �ضندوق التنمية العقارية رقم  رئي�ص جمل�ص 
)الحظ  ون�ضه:  1433/5/25هـــــ  يف   33701/16723
ال�ضندوق موؤخراً قيام بع�ص الق�ضاة وكتاب العدل 
ل�ضالح  املــرهــون  الــعــقــار  ملكية  بنقل  اهلل  وفــقــهــم 
اإذن ال�ضندوق  اأ�ضخا�ص اآخرين دون  اإلى  ال�ضندوق 
املمنوحة  الــقــرو�ــص  لــقــاء  للعقار  مــرتــهــن  ب�ضفته 
العقار بعد  اأو بنقل ملكية  العقارات  الأ�ضحاب تلك 
بعد  بال�ضك  الرهن  توثيق  دون  ال�ضندوق  موافقة 
اال�ضتيثاق  به  يق�ضد  الرهن  اإن عقد  النقل، وحيث 

بالعن  الت�ضرف  يــجــوز  ال  بحيث  الــديــن  و�ــضــمــان 
الأن هذا االإجراء  املرتهن، ونظراً  باإذن  اإال  املرهونة 

قد اأ�ضر ال�ضندوق وت�ضبب يف هدر املال العام.
لذا ناأمل من معاليكم توجيه من يلزم بالتنبيه 
تنبيه  ب�ضرورة  العدل  وكتابات  املحاكم  روؤ�ضاء  على 
مــنــ�ــضــوبــي اإداراتــــهــــم مـــن الــقــ�ــضــاة وكـــتـــاب الــعــدل 
بــاحلــر�ــص عــلــى عـــدم نــقــل ملكية الــعــقــار املــرهــون 
لــ�ــضــالــح الــ�ــضــنــدوق اإال بــعــد مــوافــقــة كــتــابــيــة من 
القر�ص  ور�ضيد  العقار  نقل  على  ال�ضندوق  قبل 
اأن يتم توثيق ذلــك بال�ضك  اآخــر على  اإلــى �ضخ�ص 
والتهمي�ص على �ضجله مبا يفيد بقاء الرهن �ضارياً 
قيمة  كامل  ا�ضتيفاء  يتم  حتى  ال�ضندوق  ل�ضالح 

القر�ص املمنوح من ال�ضندوق(ا.هـ.
لذا نرغب اإليكم االطاع واعتماد موجبه(. 

وزير العدل ب�لني�بة
مطلب بن عبداهلل النفي�شة



ــ 345 العدد 55 - رجب  1433هـ - ال�شنة الرابعة ع�شرة 

�ضدر تعميم ق�ضائي على كافة 
املــحــاكــم مـــن مــعــايل وزيــــر الــعــدل 
بالنيابة برقم 13/ت/4594 وتاريخ 
1433/6/8هـــــــــــ املــتــ�ــضــمــن مــعــامــلــة 
واالأحــكــام  والتبليغ  االإعـــان  اأوراق 
ال�ضادرة من غرفة جتارة البحرين 
حماكمها.  مــن  ي�ضدر  مــا  معاملة 
واإليكم  نهائية.  اأحــكــام  باعتبارها 

ن�ص التعميم:
رقــم  الـــــوزارة  لتعميم  )اإحلـــاقـــاً 
1426/2/17هـــــــــــ  يف  13/ت/2588 
املــبــنــي عــلــى املـــر�ـــضـــوم املــلــكــي رقــم 
الــقــا�ــضــي  1417/4/28هــــــــــــ  يف  م/3 
بــالــتــ�ــضــديــق عـــلـــى قــــــرار جمــلــ�ــص 
الــــوزراء رقــم 56 يف 1417/4/26هـــــ 
املتخذ باملوافقة على تنفيذ االأحكام 

الق�ضائية  واالإعـــانـــات  واالنـــابـــات 
بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية.
�ضعادة  كــتــاب  لـــلـــوزارة  ورد  فــقــد 
لـــ�ـــضـــوؤون  اخلـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــيـــل 
 58689/2/6/87119 رقــم  املــرا�ــضــم 
يف 1433/2/21هــــــــــــ ومــ�ــضــفــوعــة ما 
ورد مـــن �ــضــفــارة ممــلــكــة الــبــحــريــن 
بــالــريــا�ــص مــن مــعــايل وزيـــر العدل 
واالأوقـــاف يف  االإ�ضامية  والــ�ــضــوؤون 
مملكة البحرين بكتابه رقم م و ع خ 
د – 2011/29/3 يف 1432/12/21هـ 
الذي يفيد فيه اأنه مبوجب املر�ضوم 
فقد   2009 ل�ضنة   30 رقـــم  بــقــانــون 
اأنـــ�ـــضـــاأت غــرفــة لــتــ�ــضــويــة املــنــازعــات 
البحرين  “غرفة  هــي  االقت�ضادية 

لــتــ�ــضــويــة املـــنـــازعـــات االقــتــ�ــضــاديــة 
هيئة  وهي  واال�ضتثمارية”  واملالية 
ذات اخت�ضا�ص ق�ضائي طبقاً للمادة 
اأن  املــــذكــــور، كــمــا  18 مـــن املـــر�ـــضـــوم 
االأحكام ال�ضادرة منها تعترب اأحكاماً 
نهائية �ضادرة من حماكم البحرين 

طبقاً للمادة 15 من ذات املر�ضوم.
اأوراق  معاملة  معاليه  وطــلــب 
االإعـــــان والــتــبــلــيــغ وكــــذا االأحــكــام 
ذات  البحرين  غرفة  من  ال�ضادرة 
املعاملة املتبعة ب�ضاأن حماكم مملكة 

البحرين.
لـــــذا نــــرغــــب اإلـــيـــكـــم االطـــــاع 

واالإحاطة(.  
وزير العدل ب�لني�بة
مطلب بن عبداهلل النفي�شة

تن�زل االأجنبي يف العق�ر
التابعة  اجلــهــات  كــافــة  على  ق�ضائي  تعميم  �ــضــدر 
برقم  بالنيابة  العدل  وزيــر  معايل  من  العدل  لـــوزارة 
ال  اأنـــه  املت�ضمن:  1433/6/8هــــــ  وتــاريــخ  13/ت/4595 
اأقــارب االأجنبي من الدرجة االأولــى يف  �ضر يف تنازل 

العقار. واإليكم ن�ص التعميم:
يف  13/ت/3797  رقـــم  الــــــوزارة  لتعميم  )اإحلــــاقــــاً 
1430/11/21هــــ املبني على قــرار جمل�ص الــوزراء رقم 
296 يف 1430/9/3هـ املعتمد باملر�ضوم امللكي رقم م/44 
مــقــداره  ر�ــضــم  ا�ــضــتــيــفــاء  بخ�ضو�ص  1430/9/4هــــــــ  يف 

)10%( على ثمن ما يباع من عقارات االأجانب.
رقم  الــربقــي  الــكــرمي  ال�ضامي  االأمـــر  تلقينا  فقد 
برقية  )اطلعنا على  ون�ضه:  26581 يف 1433/5/27هــــ 
وزيــر  الــــوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نــائــب  العهد  ويل  �ضمو 
بخ�ضو�ص  1432/9/21هــــــ  يف   100554 رقــم  الداخلية 
من  يباع  مــا  ثمن  على   )%10( مــقــداره  ر�ضم  ا�ضتيفاء 
الــوزراء  جمل�ص  قرار  ب�ضاأنه  ال�ضادر  االأجانب  عقارات 
امللكي  باملر�ضوم  املعتمد  1430/9/3هــــــ  يف   )296( رقــم 
رقم )م/44( يف 1430/9/4هـ وما راآه �ضموه بخ�ضو�ص 
التنازل لــاأقــارب مــن الــدرجــة االأولـــى هــربــاً مــن دفع 
الــر�ــضــم، وعــلــى خــطــاب مــعــايل االأمــــن الــعــام ملجل�ص 
اأن هيئة  املت�ضمن  رقــم 933 يف 1433/5/5هـــــ  الـــوزراء 

املــو�ــضــوع مب�ضاركة  در�ــضــت  الــــوزراء  اخلـــرباء مبجل�ص 
املجتمعون  واأعــد  العاقة  ذات  اجلهات  من  مندوبن 
اأن  املت�ضمن  1433/4/11هــــــــ  يف   )212( رقـــم  املح�ضر 
التنازل حم�ضور يف االأقارب من الدرجة االأولى، وهذا 
يعني اأنه اإذا كان التنازل من اأجنبي اإلى اأحد اأبنائه اأو 
والديه ال�ضعودين، فاإن هذا مطلب متليه امل�ضلحة باأن 
يوؤول العقار بالكامل اإلى �ضعودي ومن ثم فا �ضر اأن 
يتم التنازل الأحد االأقارب من الدرجة االأولى واأو�ضوا 
تعديل  اإلــى  ببقاء احلــال على ما هو عليه، وال حاجة 
على  مي�ص  مل  حيث  بــذلــك،  اخلــا�ــص  امللكي  املــر�ــضــوم 
اأو  الهبة  ت�ضكل حــاالت  �ضنتن، ومل  اأكــر من  �ضدوره 
ي�ضتغلها  اأن  النظر يف  اإعــادة  ت�ضتوجب  التنازل ظاهرة 
عند  املقرر  الر�ضم  دفــع  من  هرباً  التحايل  يف  البع�ص 
املوافقة  الــــوزراء  ملجل�ص  العامة  اللجنة  وراأت  البيع، 
اإليه اللجنة امل�ضكلة يف هيئة اخلرباء  على ما تو�ضلت 

مبح�ضرها امل�ضار اإليه.
اإكمال ما يلزم  اإليكم  وملوافقتنا على ذلك.. نرغب 

مبوجبه( ا.هــ.
لذا نرغب اإليكم االطاع واعتماد موجبه(.  

وزير العدل ب�لني�بة
مطلب بن عبداهلل النفي�شة

اعتب�ر م� ي�شدر من غرفة البحرين اأحك�م نه�ئية


