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اأ�شدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه اهلل - اأوامره 
الكرمية برتقية وتعيني )51( قا�شيًا بوزارة العدل على خمتلف درجات ال�شلك الق�شائي.

وت�شمن الأمر الكرمي ترقية )5( ق�شاة على درجة قا�شي ا�شتئناف، وترقية )3( ق�شاة على 
درجة وكيل حمكمة )ب(، وترقية )31( قا�شيًا على درجة قا�شي )اأ(، وترقية )9( ق�شاة على 

درجة قا�شي )ج(.
كما �شمل الأمر الكرمي تعيني )3( ق�شاة على درجة قا�شي )ب(.

واأو�شح معايل وزير العدل الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�شى اأن الأمر امللكي الكرمي ياأتي 
ويوؤكد  الق�شاء،  لقطاع   - اهلل  حفظه   - ال�شريفني  احلرمني  خادم  من  املتوا�شل  الدعم  اإطــار  يف 
اهتمامه الكبري وامل�شتمر بال�شوؤون الوظيفية للق�شاة، مما ُي�شهم بعون اهلل وتوفيقه يف رفعة وتطور 
ملتطلبات  الدائمة  ورعايته  الق�شاء  مرفق  لتطوير  امليمون  م�شروعه  م�شمول  يف  املهم  املرفق  هذا 

واحتياجات ال�شلك الق�شائي.
واأن يبارك يف جهود  ال�شريفني خري اجلزاء،  اأن يجزي خادم احلرمني  املولى جل وعال  و�شاأل 

الكوادر الق�شائية، لتكون كما هو العهد بها على م�شتوى ال�شطالع بامل�شوؤولية امللقاة على عاتقها.
وفيما يلي ن�شو�ص الأوامر امللكية الكرمية:

اإثر �شدور الأوامر امللكية برتقية وتعيني عدد من الق�شاة 

وزير العدل ي�شدر القرارات التنفيذية الالزمة لتعيني وترقية 
88 قا�شيًا على خمتلف درجات ال�شلك الق�شائي

1-عــــبــــدالــــعــــزيــــز بـــــن عــــبــــدالــــرزاق 
الغديان

2-�صالح بن عبدالرحمن املحيميد
3- حممد اإبراهيم االحيدب

4-�صليمان بن عبدالرحمن الربعي
5-عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــــن عــبــدالــعــزيــز 

التويجري
ـــايـــخ الـــتـــالـــيـــة  ثــــانــــيــــا: يــــرقــــى املـــ�ـــص
اإلــى  )اأ(  اأ�ــصــمــا�ؤهــم مــن درجـــة قا�صي 
من  اعتباراً  )ب(  حمكمة  �كيل  درجــة 

التاريخ املو�صح اأمام اأ�صم كل منهم:
املهنا  عــبــدالــرحــمــن  بـــن  1- حمــمــد 

1432/6/1هـ
2-عـــبـــداهلل بــن عــبــدالــعــزيــز احلــمــاد 

1433/1/8هـ.
ال�صبانات  اإبــراهــيــم  بــن  3-عـــبـــداهلل 

1433/1/8هـ.
ثالثا: يرقى امل�صايخ التالية اأ�صما�ؤهم 
من درجة قا�صي )ب( اإلى درجة قا�صي 

 ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
                    الرقم: اأ/116

                                         التاريخ: 1433/6/1هـ  
بعون اهلل تعالى

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود        
ملك اململكة العربية ال�صعودية
)م/8(  رقم  امللكي  باملر�صوم  ال�صادر  الق�صاء،  نظام  على  االطــاع  بعد 

بتاريخ 19/9/1428هـ.
�بناًء على قرارات املجل�س االأعلى للق�صاء من رقم )32/13/1458( اإلى 
رقم )32/13/1462(، �رقم )32/13/1505( �رقم )32/13/1509( املوؤرخة 
يف 1432/4/11هــــ، �رقــم )4/1519�ـــس/32( �رقــم )4/1539�ـــس/32( �رقم 
)4/1544�ـــس/32( �رقم )4/157�ـــس/32( �رقم )4/1583�ـــس/32( املوؤرخة 
يف 1432/5/15هـــ، �رقم )32/14/1723( بتاريخ 1432/6/15هـــ، �من رقم 
املوؤرخة   )33/17/2046( �رقم   )33/17/2039( رقم  اإلى   )33/17/2000(
يف 1433/2/2هـ، �من رقم )33/17/2048( اإلى رقم )33/17/2050( �رقم 
�رقم   )33/18/2080( �رقــم  1433/2/14هـــــ،  يف  املوؤرخة   )33/17/2053(

)33/18/2083( �رقم )33/18/2084( املوؤرخة يف 1433/4/1هـ.
اأمرنا مبا هو اآت:

اأ�ال: يرقى امل�صايخ التالية اأ�صما�ؤهم من درجة رئي�س حمكمة )اأ( اإلى 
درجة قا�صي ا�صتئناف اعتباراً  من 1432/4/10هـ:
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)اأ( اعتباراً من 1433/1/8هـ:
1-في�صل بن بندر اجلماز
2-بدر بن عبداهلل احلماد

3-�صامل بن �صليمان البهدل
4-حممد بن عبدالكرمي املطوع

5-عبدالرحمن بن حممد الرميح
6-علي بن م�صرف ال�صهري

7-�صعيد بن حممد الزبيدي
8-من�صور بن عبدالعزيز ال�صامة

9-حممد بن �صالح املطوع
10-�صعود بن عقاب ال�صمري

11-�صلمان بن عبداهلل ال�صمري
12-خالد بن عبداهلل ال�صليم
13-عبداهلل بن �صعد العتيق
14-نايف من عايد احلربي

15-عبيد بن عبدال�صمد القبي�صي
16-ر�صيد بن حممد العيد

17-م�صعل بن حمد العريني
18-بدر بن اإبراهيم اخلرعان

19-يا�صر بن عبداهلل امل�صند
20-عبدالعزيز بن حمود العمار

21-اأحمد بن حممد املو�صى
22-�صليمان بن يحيى الودعاين

23-عبداهلل بن حممد اخلمي�س
24-عبداهلل بن حممد اللحيدان

25-ح�صن بن �صعد الغامدي
26-اإبراهيم بن عبدالعزيز اجلهني

27-عبداهلل بن �صليمان التميمي
28-�صليمان بن اإبراهيم ال�صلومي
29-نبيل بن عبدالرحمن اجلبري

30-اأحمد بن جمعان العمري
31-فهد بن علي احل�صون

الق�صائيون  املــازمــون  يعني  رابــعــاً: 
الــتــالــيــة اأ�ــصــمــا�ؤهــم عــلــى درجـــة قا�صي 
اأمــام  املو�صع  التاريخ  من  اعتباراً  )ب( 

اأ�صم كل منهم:
حممد  بن  عبداهلل  بن  1-عبداملجيد 

اخلنني 1432/2/20هـ.
2-بــ�ــصــام بــن عــبــدالــ�ــصــام بــن ح�صن 

الن�صريي 1432/3/2هـ.
3-عبدالرحمن بن حممد بن �صالح 

احلماد 1432/6/1هـ.
التالية  امل�صايخ  يــرقــى  خام�صاً: 
اأ�صما�ؤهم من درجة مازم ق�صائي 
اإلـــــى درجـــــة قــا�ــصــي )ج( اعــتــبــاراً 
كل  ا�صم  اأمــام  املو�صح  التاريخ  من 

منهم:
ـــــعـــــد احلـــــمـــــد  ـــــص 1-خـــــــــــالـــــــــــد بـــــــــن �

1432/1/10هـ.
التويجري  عــبــدالــعــزيــز  بــن  2-بــنــدر 

1432/2/10هـ.
ال�صمري  بــن حــوا�ــس  3-عــبــدالــعــزيــز 

1432/2/12هـ.
4-حمــــــــمــــــــد بــــــــن عـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن 

ال�صحيباين 1432/3/15هـ.
ـــــن �ـــصـــلـــيـــمـــان الــنــمــلــة  5-حمـــــمـــــد ب

1432/3/24هـ.
6- حمــمــد بـــن �ــصــلــيــمــان اخلـــالـــدي 

1432/3/24هـ.
7-عـــــبـــــداهلل بــــن �ــصــعــد الــقــحــطــاين 

10/20*1432هـ.
8-رعــــــــــــــد بـــــــن عــــبــــيــــد الـــــعـــــديـــــاين 

1432/11/11هـ.
9-�ـــصـــلـــطـــان بــــن عــــبــــداهلل املــــعــــارك 

1432/11/14هـ.
�صاد�صاً: على �زير العدل تنفيذ اأمرنا 

هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
                         الرقم: اأ/87

                      التاريخ: 1433/4/20هـ  
بعون اهلل تعالى

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود  
                    ملك اململكة العربية ال�صعودية

ال�شادر  الق�شاء،  نظام  من    )47( ــادة  امل على  ــالع  الط بعد 
باملر�شوم امللكي رقم )م/78( بتاريخ 1428/9/19 هـ.

وبناًء على قرارات املجل�ص الأعلى للق�شاء رقم )31/8/952( 
ــى  اإل  )32/14/1696( رقـــم  ومـــن  1431/7/1هــــــــ،  بــتــاريــخ 
اإلــى   )32/14/1706( رقــم  ومــن   ،)32/14/1703( رقــم 
اإلــى   )32/14/1724( رقــم  ومــن   ،)32/14/1722( رقــم 
املـــوؤرخ   )32/14/1733( ورقـــم   ،)32/14/1730( رقـــم 
رقم  اإلـــى   )32/15/1789( ــم  رق ــن  وم 1432/6/15هـــــــ،  يف 

)32/15/1791( املوؤرخ يف 1432/9/3هـ.
اأمرنا مبا هو اآت:

عبدالباقي  ال�صيخ  يرقى  اأ�اًل: 
من  مــبــارك  ال�صيخ  اآل  حمــمــد  بــن 
اإلــــى  )اأ(  حمــكــمــة  رئـــيـــ�ـــس  درجــــــة 
من  اعتباراً  ا�صتئناف  قا�صي  درجــة 

1431/5/10هـ.
التالية  املــ�ــصــايــخ  يــرقــى  ثــانــيــاً: 
�كيل حمكمة  درجــة  اأ�صما�ؤهم من 
)اأ(  حمكمة  �كيل  درجــة  اإلــى  )ب( 

اعتباراً من 1430/5/28هـ:
1-�صليمان بن عبداهلل ال�صعوي

2-مبارك بن را�صد احلب�صان
3-�صلمان بن حممد احلربي

التالية  املــ�ــصــايــخ  يــرقــى  ثــالــثــاً: 
�كيل حمكمة  درجــة  اأ�صما�ؤهم من 
)اأ(  حمكمة  �كيل  درجــة  اإلــى  )ب( 

اعتباراً من 1431/1/2هـ:
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عبدالرحمن  بن  1-عبدالعزيز 
املطلق

2- عبان بن فالح الد��صري
3-غـــــالـــــب بـــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن 

امل�صعل

التايل  ال�صيخان  يــرقــى  رابــعــاً: 
ا�ــصــمــاهــمــا مــن درجــــة قــا�ــصــي )ب( 
اعــتــبــاراً من  اإلــى درجــة قا�صي )اأ( 

1432/6/4هـ:
1-بدر بن عبداهلل اجلامع

2-عبداهلل بن حممد اخل�صريي

خام�صاً: يرقى ال�صيخان التايل 
ا�صماهما من درجة قا�صي )ب( اإلى 
درجة قا�صي )اأ( اعتباراً من التاريخ 

املو�صح اأمام اأ�صم كل منهما:
1-عبدالعزيز بن حمود الفوزان 

1432/8/15هـ.
الفيفي   جــابــر  بـــن  2-�ــصــلــيــمــان 

1432/8/17هـ.
الق�صائي  املــازم  يعني  �صاد�صاً: 
مــــرعــــي بــــن حمـــمـــد بــــن عـــبـــداهلل 
الـــقـــرين عــلــى درجـــــة قــا�ــصــي )ب( 

اعتباراً من 1431/5/12هـ.

الق�صائي  املــازم  يعني  �صابعاً: 
فــهــد بـــن عــبــيــد بـــن فــلــيــح احلــربــي 
على درجة قا�صي )ب( اعتباراً من 

1432/5/1هـ.

ثــــــامــــــنــــــاً:  يــــعــــني املــــــازمــــــون 
الــقــ�ــصــائــيــون  الــتــالــيــة اأ�ــصــمــا�ؤهــم 
على درجة قا�صي )ب( اعتباراً من 

1432/5/6هـ:
بن  عــبــداهلل  بــن   1-عبدالعزيز 

�صليمان العقيل
2-غـــــامن بـــن مـــرك بـــن غــامن 

الد��صري
3-اأحــــمــــد بـــن عــبــدالــ�ــصــام بن 

�صفق الر�صييد

تــــا�ــــصــــعــــاً:  يــــعــــني املـــــازمـــــون 
الــقــ�ــصــائــيــون  الــتــالــيــة اأ�ــصــمــا�ؤهــم 
على درجة قا�صي )ب( اعتباراً من 

1432/5/7هـ:
اأحمد  بــن  حممد  بــن  1-عا�صم 

الغامدي
2-�صعد بن نا�صر بن عبدالعزيز 

ال�صويغ
�صالح  بن  عبداهلل  بن  3-رامـــي 

العجان

الق�صائي  املــازم  يعني  عا�صراً: 
الدبيان  نا�صر  بــن  علي  بــن  خــالــد 
على درجة قا�صي )ب( اعتباراً من 

1432/5/12هـ.

حـــادي عــ�ــصــر: يــعــني املــازمــون 
الــقــ�ــصــائــيــون  الــتــالــيــة اأ�ــصــمــا�ؤهــم 
على درجة قا�صي )ب( اعتباراً من 

1432/5/15هـ:
1-خـــالـــد بـــن عــلــي بـــن عــبــداهلل 

التميمي
2-�ـــصـــلـــطـــان بــــن اإ�ــــصــــحــــاق بــن 

اإبراهيم بن مزيعل
بن  عبدالرحمن  بــن  3-عي�صى 

�صعيفان العتيبي

ثــــاين عــ�ــصــر: يــعــني املـــازمـــان 
على  ا�صماهما  الــتــايل  الق�صائيان 
من  ـــبـــاراً  اعـــت قــا�ــصــي )ب(  درجـــــة 
الـــتـــاريـــخ املـــو�ـــصـــح اأمــــــام اأ�ـــصـــم كل 

منهما:
1-اأميــــن بــن حمــمــد بــن عيا�س 

ها�صم 1432/5/20هـ.
بن علي  بن عبدالعزيز  2-عمر 

التويجري 1432/5/21هـ.

ــايــخ   ثــــالــــث عـــ�ـــصـــر: يـــعـــني املــ�ــص
التالية اأ�صما�ؤهم على درجة قا�صي 

)ب( اعتباراً من 1432/6/4هـ:
1-حمـــمـــد بـــن عــمــر بـــن متعب 

الربيعان
بن �صالح  بن عبداهلل  2-�صالح 

ال�صعوي
3-فــــهــــد بــــن حمـــمـــد بــــن حــمــد 

ال�صهري

رابـــــع عــ�ــصــر:  يــعــني املـــازمـــان 
على  ا�صماهما  الــتــايل  الق�صائيان 
من  ـــبـــاراً  اعـــت قــا�ــصــي )ب(  درجـــــة 
الـــتـــاريـــخ املـــو�ـــصـــح اأمــــــام اأ�ـــصـــم كل 

منهما:
1-متـــيـــم بـــن مــاجــد بـــن نا�صر 

القحطاين 1432/6/4هـ.
2-فـــهـــد بـــن نــا�ــصــي بـــن حممد 

اخلالدي 1432/6/5هـ.

املازمون  يعني  ع�صر:  خام�س 
الــقــ�ــصــائــيــون  الــتــالــيــة اأ�ــصــمــا�ؤهــم 
على درجة قا�صي )ب( اعتباراً من 

1432/6/6هـ:
دغيرث  بن  دغيلب  بن  1-فار�س 

العتيبي
2-حمـــمـــد بـــن فــالــع بـــن يحيى 

القحطاين
3-عــبــدالــعــزيــز بـــن نـــومـــان بن 

دحام ال�صمري
4-عـــبـــدالـــعـــزيـــز بـــن نــا�ــصــر بن 

عبدالعزيز الدا�د
5-عــبــداملــجــيــد بـــن حمــمــد بن 

علي بجوي
�صالح  بــن  يحيى  بــن  6-اأحـــمـــد 

القحطاين

�ـــصـــاد�ـــس عــ�ــصــر: يـــرقـــى الــ�ــصــيــخ 
مو�صى بن حممد هيجان من درجة 
قا�صي  درجـــة  اإلـــى  ق�صائي  مـــازم 

)ج( اعتباراً من 1432/8/15هـ.
سابع عرش: عىل وزير العدل تنفيذ 

أمرنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود
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اأمر ملكي بتكليف معايل وزير العدل 
بعمل رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�شاء

  �صدر اأمر ملكي يق�صي بتكليف معايل �زير العدل الدكتور حممد بن عبدالكرمي العي�صى بالقيام بعمل 
رئي�س املجل�س االأعلى للق�صاء اإ�صافة اإلى عمله.

�فيما يلي ن�س االأمر امللكي: 
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم اأ / 97 
التاريخ 1433/5/7هـ

بعون اهلل تعالى نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود ملك اململكة العربية ال�صعودية بعد االطاع على 
نظام  على  االطــاع  �بعد  1412/8/27ه.  بتاريخ  )اأ/90(  رقم  امللكي  باالأمر  ال�صادر  للحكم  االأ�صا�صي  النظام 
جمل�س الوزراء ال�صادر باالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 1414/3/3ه. �بعد االطاع على املادة اخلام�صة من 
نظام الق�صاء ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/78( بتاريخ 1428/9/19ه. �بعد االطاع على االأمرين امللكيني 

رقم )اأ/6( بتاريخ 1430/2/19هـ �رقم )اأ/90( بتاريخ 1433/4/24هـ. اأمرنا مبا هو اآت: 
اأ�اًل: يكلف معايل �زير العدل بالقيام بعمل رئي�س املجل�س االأعلى للق�صاء اإ�صافة اإلى عمله. 

ثانياً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�صة العتماده �تنفيذه.
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

وزير العدل : يفتتح ملتقى الق�شايا 
الأ�شرية يف املحاكم ال�شرعية.. روؤية م�شتقبلية

ملتقى   « العي�صى  عبدالكرمي  بن  حممد  الدكتور  للق�صاء  االأعلى  املجل�س  رئي�س  العدل  �زيــر  معايل  افتتح 
الق�صايا االأ�صرية يف املحاكم ال�صرعية.. ر�ؤية م�صتقبلية » �ذلك يوم ال�صبت 15 جمادى االأ�لى 1433 هـ مبركز 

امللك فهد الثقايف بالريا�س.
�اأ��صح معاليه يف كلمته االفتتاحية اأن امللتقى ياأتي يف اإطار املراحل العلمية مل�صر�ع خادم احلرمني ال�صريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود - حفظه اهلل - لتطوير مرفق الق�صاء الذي يت�صمن عدة حما�ر من بينها 

اجلانب العلمي.
�قال معاليه : » اإننا يف جهاز العدالة ال بد اأن ننظر اأكادميياً �علمياً يف هذا االأمر �جنمع مع هذا االأ�صا�س 
املتني الر�ؤية التطبيقية �اال�صتطاعات امليدانية »، مربزاً د�ر الوزارة يف م�صاركة املجتمع اآماله �ر�ؤاه من خال 

االأخذ مبرئياته �درا�صتها �تفعيلها ما ا�صتطاعت.
اأن الــوزارة بــداأت يف هذا االأمــر مب�صر�ع مرحلي من خال مكاتب االإ�صاح التي  �بــنينّ معايل �زيــر العدل 
مت عطاءات متميزة ، مفيداً اأنها يف حاجة اإلى نظام �هيكلة �تاأ�صي�س ر�صمي اإذ اأن العمل االآن هو عمل تطوعي  قدنّ

خا�س بجهد الوزارة الذاتي.
الــوزارة  اأن جهود  ، مفيداً  اإلى 60 %  املحاكم  االأ�صرية ت�صل يف بع�س  الق�صايا  اإح�صاءيات  اأن  �ك�صف معاليه 
قت يف هذا مكا�صب ، حيث انخف�صت ن�صبة الطاق يف مدن رئي�صية كالريا�س نتيجة لتفعيل مكاتب ال�صلح  حقنّ
يف املحاكم �اأي�صاً من خال ا�صتعانة بع�س املحاكم مبوؤ�ص�صات اجتماعية تعنى باالإ�صاح �التقريب �املودة بني 

االأ�صرة ال�صيما يف العاقات الز�جية.
الق�صايا من اجلذ�ر �ت�صتاأ�صلها �ُيعالج  اأنها تعالج  املكاتب حيث  اأهمية هذه  العي�صى  الدكتور  ــد معايل  �اأكنّ
الو�صاطة  » م�صر�ع  الــوزارة  التي قدمتها  الراتيب  اأن من �صمن  �اأ�صاف معاليه  �االألفة.  الــود  �ُيجمع  االآثــار 

�التوفيق » �هو االآن يدر�س يف الد�ائر التنظيمية ، متمنياً �صد�ره قريباً اإن �صاء اهلل.
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ال�صعودية  العربية  اململكة  ــعــت  �قنّ
�اجلـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراقـــيـــة اتــفــاقــيــة يف 
بعقوبات  عليهم  املــحــكــوم  نــقــل  جمـــال 
�صالبة للحرية �ذلك يف يوم االأحــد 25 

ربيع االآخر 1433 هـ
اململكة معايل  االتفاقية عن  ــع  ��قنّ
�زيــــر الـــعـــدل رئــيــ�ــس املــجــلــ�ــس االأعــلــى 
للق�صاء الدكتور حممد بن عبدالكرمي 
العراقي معايل  اجلانب  �عن  العي�صى، 
 ، ال�صمري  العدل ح�صن حلبو�س  �زير 

مبقر �زارة العدل بالريا�س.
�يـــــاأتـــــي تـــوقـــيـــع هـــــذه االتـــفـــاقـــيـــة 
انـــطـــاقـــاً مـــن الـــعـــاقـــة املــتــيــنــة الــتــي 
�حــر�ــصــاً  ال�صقيقني  الــ�ــصــعــبــني  تــربــط 
�التعا�ن  ال�صداقة  عــرى  توطيد  على 
الد�لتني  من  �رغبة   ، بينهما  القائمة 

تــعــا�ن يف جمال  اإقــامــة  يف  ال�صقيقتني 
نقل االأ�صخا�س املحكوم عليهم بعقوبات 
الطرفني  مواطني  من  للحرية  �صالبة 
تعود  جمة  فوائد  من  التعا�ن  لهذا  ملا 

على الد�لتني �ال�صعبني.
اأن تــقــوم  �تــنــ�ــس االتــفــاقــيــة عــلــى 
د�لة االإدانــة بت�صليم املحكوم عليه بعد 
املوافقة على نقله اإلى د�لة التنفيذ يف 
عليهما  يتفق  اللذين  �الــتــاريــخ  املــكــان 
د�لــة  ، �تتحمل  املــتــعــاقــدان  الــطــرفــان 
االإدانة جميع تكاليف نقل املحكوم عليه 
التنفيذ  د�لـــة  �تتحمل  اأرا�ــصــيــهــا  على 
اأرا�صيها ما مل  التي تقع على  النفقات 
خاف  على  املتعاقدان  الطرفان  يتفق 

ذلك.
املن�صو�س  الــعــقــوبــة  تــنــفــيــذ  �يــتــم 

وزير العدل : يوقع اتفاقية لنقل املحكوم عليهم مع نظريه العراقي
اأ�  مدتها  تعديل  د�ن  احلكم  يف  عليها 
طبيعتها �ال ميكن باأي حال ت�صديدها 
�يتم   ، مالية  بــغــرامــات  ا�صتبدالها  اأ� 
التنفيذ  الأنظمة  طبقا  العقوبة  تنفيذ 
املعمول بها لدى د�لة التنفيذ �تخت�س 
�حدها باتخاذ جميع القرارات املت�صلة 
العقوبة  من  �حت�صم   ، التنفيذ  بكيفية 
ق�صاه  �مــا  االحتياطي  التوقيف  مــدة 
ذاتها  اجلرمية  اأجــل  من  عليه  املحكوم 

يف د�لة االإدانة.
احكام  عليه  املحكوم  على  �ت�صري 
الــتــي ت�صدر  اأ� اخلــا�ــس  الــعــام  الــعــفــو 
مــن د�لـــة االإدانـــــة ، �ال تــ�ــصــري اأحــكــام 
يف  ت�صدر  التي  اخلا�س  اأ�  العام  العفو 
د�لة التنفيذ على املحكوم عليه اإال بعد 

موافقة د�لة االإدانة حتريرياً.
كما تقوم د�لة االإدانــة باإباغ د�لة 
اأ�  قـــرار  اأي  عــن  فـــوري  ب�صكل  التنفيذ 
�صاأنه  مــن  يــكــون  اإقليمها  يف  اإجـــراء مت 
بع�صها  اأ�  كلها  العقوبة  تنفيذ  اإنــهــاء 
التنفيذ  بد�لة  املخت�صة  �على اجلهات 

تنفيذ هذه القرارات مبا�صرة.
تنفيذ  عــن  التنفيذ  د�لــة  �تتوقف 
احلكم يف حالة اإعام د�لة االإدانــة لها 
ال�صفة  العقوبة من  باأي قرار بتجريد 

التنفيذية.
�حدها  االإدانــــة  د�لــة  حتتفظ  كما 
بــاالخــتــ�ــصــا�ــس الــقــانــوين �الــقــ�ــصــائــي 
االإجـــــراءات  مــن  نـــوع  بـــاأي  يتعلق  فيما 
احلكم  يف  الــنــظــر  اإعـــــادة  مــنــهــا  يق�صد 
الـــ�ـــصـــادر ، �يـــقـــوم كـــل مـــن الــطــرفــني 
على  االآخــر  الطرف  باإباغ  املتعاقدين 
الق�صائية  االأحــكــام  عــن  ال�صرعة  �جــه 
الــ�ــصــادرة عــلــى اإقــلــيــمــه بــحــق مواطني 
ذلك الطرف مع تو�صيح مدد العقوبات 
الــــ�ــــصــــادرة بــحــقــهــم ، �يــــقــــوم كــــل مــن 
الطرف  بــاإبــاغ  املتعاقدين  الــطــرفــني 
االآخر على �جه ال�صرعة عن اإيقاف اأي 
القب�س  اأ�  الطرف  ذلــك  مواطني  من 

عليه.

وزير  معايل  زيارة  تربز  بريطانية  �شحيفة 
العدل للمملكة املتحدة

�زير  بها  قــام  التي  الــزيــارة  بريطانية  اأ�صبوعية  �صحيفة  اأبـــرزت   
العدل رئي�س املجل�س االأعلى للق�صاء الدكتور حممد بن عبدالكرمي 
العي�صى اإلى اململكة املتحدة يف �صهر جمادى االآخرة املا�صي �اللقاءات 
نواف  بن  حممد  االأمــري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بح�صور  اأجراها  التي 
املتحدة  اململكة  ال�صريفني لدى  �صفري خادم احلرمني  بن عبدالعزيز 
�صوؤ�ن  الق�صاة �امل�صوؤ�لني �املخت�صني يف  الــوزراء �كبار  مع عدد من 

العدالة.
كبرية  م�صاحة  االأ�صبوعية  نيي�صن/االأمة/  /ذي  �صحيفة  �اأفــردت 
باإ�صاحات  تــقــوم  /اململكة  عــنــوان  ت�صدرها  االأ�لــــى  �صفحتها  على 

ق�صائية من اأجل عدالة �صريعة �فاعلة/.
كما خ�ص�صت ال�صحيفة �صفحتني يف الداخل للقاءات معايل �زير 
العدل ��صمو االأمري حممد بن نواف على مدى اأكرث من خم�صة اأيام 

مع الوزراء �الق�صاة �زيارات املحاكم يف لندن.
�اأ�ردت ال�صحيفة ت�صريحات �صمو ال�صفري حول الزيارة حيث جاء 
العنوان يف ن�صف �صفحة على النحو التايل /زيارة معايل �زير العدل 

�صتعزز من التعا�ن الثنائي بني البلدين يف املجال الق�صائي/.
�نقلت ال�صحيفة التي ت�صدر من بريطانيا �توزع يف نف�س الوقت 
يف اأملانيا �هولندا �بلجيكا يف �صفحاتها التي خ�ص�صتها لزيارة معايل 
جرت  التي  �الــلــقــاءات  الت�صريحات  لربيطانيا  االأ�لـــى  الــعــدل  �زيــر 

خال الزيارة مدعمة جميع هذه املواد بعدد كبري من ال�صور.
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املجل�س  رئي�س  الــعــدل  �زيـــر  اأكـــد 
بن  الــدكــتــور حممد  للق�صاء  االأعــلــى 
اأن م�صر�ع خادم  العي�صى  عبدالكرمي 
احلــرمــني الــ�ــصــريــفــني املــلــك عــبــداهلل 
– حفظه  �ــصــعــود  اآل  بــن عــبــدالــعــزيــز 
جعل  الق�صاء  مرفق  – لتطوير  اهلل 
املــمــلــكــة تــتــبــواأ الـــ�ـــصـــدارة الــعــاملــيــة يف 
�ا�صفاً  االإجرائية،  اإ�صاحاتها  بع�س 
اإرادة  تبنته  الذي  بالتاريخي  امل�صر�ع 
لدن خادم  قوية �عزمية �صادقة من 

احلرمني ال�صريفني.
يوم  زيــارتــه  �قـــال معاليه خــال 
الــثــاثــاء 03 جــمــادى االآخـــــرة 1433 
هــــ لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا يف الــعــا�ــصــمــة 
الربيطانية لندن ، �بح�صور �صاحب 
الــ�ــصــمــو املـــلـــكـــي االأمـــــــري حمـــمـــد بــن 
نــــواف بـــن عــبــدالــعــزيــز �ــصــفــري خـــادم 
اململكة  لــــدى  الــ�ــصــريــفــني  احلـــرمـــني 
اللورد  الق�صاة  رئي�س  املتحدة،�لقائه 
فيلب�س �كبار ق�صاة املحكمة :« تركز 
املــ�ــصــر�ع الـــذي اأطــلــقــه �دعــمــه خــادم 
احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن 
االإجـــراءات  حتديث  على  عبدالعزيز 
�اإجـــــــراءات توثيق  املــحــاكــم  عــمــل  يف 
امللكية العقارية �دعمها تقنياً �ب�صرياً 
ا�صتكمال  اأنــه يجري حالياً  ، مفيدا   «
حو�صبة حوايل 400 مرفق عديل يتم 
مـــن خــالــهــا الــتــعــامــل االإلـــكـــر�ين 
املحاكم  عمل  تعزيز  مت  كما   ، الكامل 
علمياً  باملوؤهلني  التوثيقية  �االأعمال 

�تدريبياً.
��صمانات  مبادئ  معاليه  �اأ��صح 
ا�ــصــتــقــال الــقــ�ــصــاء �عـــــدم الــتــدخــل 
، مع  عــلــيــهــا  الــتــاأثــري  اأ�  اأحــكــامــه  يف 
الع�صو  اخــتــيــار  ح�صن  على  احلــر�ــس 
الــقــ�ــصــائــي �فــــق الــر�ــصــيــحــات ذات 
�صرية  ا�صتطاع  اأهــمــيــة  مــع  ال�صلة، 
كل مر�صح �خ�صوعه لفرة جتريبية 
كافية يتم فيها متابعة اأعمال الق�صاة 

قبل  مـــن  االأداء  قــيــا�ــس  طـــريـــق  عـــن 
يتدخل  اأن  د�ن  الق�صائي  التفتي�س 
التفتي�س يف العمل الق�صائي الأن ذلك 

م�صاألة تخت�س بها املحاكم فقط.
�اأبـــرز معايل �زيــر الــعــدل جهود 
الــــــوزارة فــيــمــا يــتــعــلــق بــفــكــرة بــدائــل 
مكاتب  اإيــجــاد  خـــال  مــن  التقا�صي 
من  للتخفيف  �الــتــوفــيــق  املــ�ــصــاحلــة 
مــوؤكــدا حر�س  الق�صاء،  االأعــبــاء عــن 
الـــوزارة ـ قــدر االإمــكــان �بــد�ن اإلـــزام ـ 
على ت�صوية النزاعات عن طريق هذه 
املــكــاتــب بــرا�ــصــي االأطــــراف د�ن اأي 
اأ�صلوب من اأ�صاليب ال�صغط �التاأثري.
�حتــدث عن حر�س الـــوزارة على 
الــقــ�ــصــايــا االأ�ــصــريــة �حــلــهــا �ديــــاً من 
ت�صتعني  �خمــتــ�ــصــني  خــــرباء  خــــال 
القيام  على  الـــوزارة  تعمل  حيث  بهم 
بد�ر مهم يف هذ املجال �تنوي اإن�صاء 
ال�صاأن  على  حر�صاً  بها  خا�صة  �كالة 

االأ�صري.
التحكيم  عن  احلديث  جــرى  كما 
الــعــدلــيــة،  الــعــمــلــيــة  يف  املـــهـــم  �د�ره 
التحكيم  نــظــام  على  اجلميع  �اطــلــع 
اجلديد �ما ت�صمنه من اأحكام مهمة.
الـــــــربملـــــــان  يف  نـــــــائـــــــب  ��ـــــــصـــــــف 
الربملان  اأع�صاء من  لقاء  الربيطاين 
حممد  الدكتور  العدل  �زيــر  مبعايل 
بــن عــبــد الــكــرمي الــعــيــ�ــصــى ��ــصــاحــب 
ال�صمو امللكي االأمري حممد بن نواف 
بن عبد العزيز، �صفري خادم احلرمني 
باأنه  املتحدة،  اململكة  لدى  ال�صريفني 

لقاء مهم جدا.
�قال النائب عن حزب املحافظني 
الربملانية  ال�صداقة  جمموعة  رئي�س 
الــ�ــصــعــوديــة يف جمل�س  ـ  الــربيــطــانــيــة 
الــربيــطــاين دانييل كــوازين  الــربملــان 
الــــربملــــان  »ا�ـــصـــتـــ�ـــصـــافـــة  اإن  �ـــصـــكـــي 
الربيطاين ملعايل �زير العدل �ل�صمو 
ال�صفري كانت فر�صة مهمة جدا لنا«.

وزير العدل : يتفقد 
عددا من حماكم 

وكتابات العدل بجازان
تــفــقــد مــعــايل �زيــــر الــعــدل رئي�س 
املجل�س االأعلى للق�صاء الدكتور حممد 
بـــن عـــبـــدالـــكـــرمي الــعــيــ�ــصــى عـــــددا من 
حماكم �كتابات العدل مبنطقة جازان 
�ذلك خال زيارته يوم 18 ربيع االآخر 
�اأحــد   ، �صامطة   « ملحافظات  1433هـــــ 

امل�صارحة ، �اأبي عري�س ، ��صبيا«.
�كتاب  بالق�صاة  معاليه  �اجتمع 
الــعــديــد من  �نــاقــ�ــس معهم   ، الــعــدل 
ال�صوؤ�ن العدلية، كما التقى عدداً من 
موظفي هذه املحاكم �كتابات العدل.

�اأ��صح معايل الدكتور العي�صى اأن 
ال�صريفني  احلــرمــني  خـــادم  مــ�ــصــر�ع 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير 
مـــرفـــق الــقــ�ــصــاء حـــافـــل بــاملــنــجــزات 
مكا�صب  �حــقــق  حمـــــا�ره  جــمــيــع  يف 
مناف�صة على امل�صتوى الد�يل، مبينا 
اأن التقنية احلديثة اخت�صرت العديد 
مـــن االإجـــــــراءات �اأ�ــصــبــح يف الــو�ــصــع 
من  كثري  مــع  االإلــكــر�ين  التعاطي 

االإجراءات العدلية.
�قــــــال مــعــالــيــه : بــعــ�ــس املــحــاكــم 
التعامل  اال�ــصــتــغــنــاء عــن  عــلــى  تــو�ــصــك 
الـــورقـــي، �اأخــــرى اأ�ــصــبــح يف مــقــد�رهــا 
اإلكر�نياً  الق�صائية  االإنــابــات  اإجـــراء 
حيث �صيتم اإلغاء اال�صتخاف باإجرائها 
يف  الــعــدالــة  د�ر  اأن  مــوؤكــدا  التقليدي، 
منطقة جازان مثل غريها �صتكون على 
الهند�صية  �املقايي�س  امل�صتويات  اأعــلــى 
�الـــفـــنـــيـــة لـــتـــوفـــري اأفـــ�ـــصـــل الــبــيــئــات 
طليعة  يف  جميعها  تكون  �اأن  العدلية، 

د�ر الق�صاء على م�صتوى العامل.
�اأ��ـــصـــح مــعــايل �زيـــر الــعــدل اأن 
تـــوجـــيـــهـــات �دعــــــم خــــــادم احلـــرمـــني 
امليمون  اإطــار م�صر�عه  ال�صريفني يف 
داعــم  اأكـــرب  الق�صاء  مــرفــق  لتطوير 

بعد توفيق اهلل للعمل العديل.
كــــمــــا ا�ــــصــــتــــمــــع مــــعــــالــــيــــه اإلــــــى 
مراجعي  من  املواطنني  ا�صتف�صارات 

املحاكم �كتابات العدل.

وزير العدل : اململكة دخلت تاريخ العدالة الدولية 
وتبواأت ال�شدارة العاملية يف بع�ص اإ�شالحاتها الإجرائية
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وزير العدل : يفتتح مركز معلومات 
وزارة العدل مب�شروع امللك عبداهلل 

لتطوير مرفق الق�شاء

للق�صاء  االأعــلــى  املجل�س  رئي�س  الــعــدل  �زيـــر  مــعــايل  افتتح 
�زارة  معلومات  مركز  العي�صى  عبدالكرمي  بن  حممد  الدكتور 
العدل �صمن م�صر�ع خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن 
االأحد  يوم  �ذلــك  الق�صاء.  مرفق  لتطوير  �صعود  اآل  عبدالعزيز 
املــ�ــصــر�ع  6 رجـــب 1433 هـــ حــيــث جتـــول معاليه �املــ�ــصــوؤ�لــني يف 

�ا�صتمعوا ل�صرح عن حمتويات املركز �اأق�صامه.
اجتماع  بعقد  اإلكر�نية  بتجربة  العدل  �زيــر  معايل  �قــام 
الق�صيم �املنطقة  مرئي مع ر�ؤ�صاء حماكم اال�صتئناف مبنطقة 
ال�صبكة  التوا�صل معهم عرب  ال�صرقية �منطقة ع�صري حيُث مت 
مبتكرة  مـــبـــادرات  يف  الــذكــيــة  للتقنية  اخــتــبــار  يف  االإلــكــر�نــيــة 

لات�صال عن بعد مع جميع امل�صوؤ�لني يف املرافق العدلية.
ـــاء حمــاكــم اال�ــصــتــئــنــاف الــذيــن  �ا�ــصــتــمــع مــعــالــيــه اإلــــى ر�ؤ�ـــص
�صكرهم  عن  االإلكر�نية  ال�صبكة  عرب  اجتماعهم  خال  عــرب�ا 
�القائمني  �امل�صوؤ�لني  الــوزارة  �كيل  �معايل  ملعاليه  �تقديرهم 
اأداء م�صر�ع امللك عبد اهلل  اأعمال مركز املعلومات مثمنني  على 

لتطوير مرفق الق�صاء.
�مت خال اللقاء االإلكر�ين طرح العديد من االقراحات 

من قبل اأ�صحاب الف�صيلة الق�صاة على معايل �زير العدل.
اأهمية  اال�صتئناف  حماكم  ر�ؤ�ــصــاء  الف�صيلة  اأ�صحاب  �اأكـــد 
بني  �تــربــط  املعلومات  تختزل  لتي  احلــديــثــة  التقنية  توظيف 
الد�ائر العدلية للتوا�صل عن قرب فيما يخ�س تبادل املعلومات 
التي تتيح مل�صتخدميها التحدث �صوتاً ��صورة �تغني يف امل�صتقبل 

القريب عن اال�صتخدام اليد�ي يف الكتابة �املرا�صات �غريها.
لتطوير  عبداهلل  امللك  م�صر�ع  عــام  مدير  اأ��صح  جهته  من 
مرفق الق�صاء �مدير عام تقنية املعلومات بوزارة العدل املهند�س 
االإجنــازات  العديد من  املعلومات حقق  اأن مركز  العد�ان  ماجد 
�كتابات  املحاكم  جميع  لربط  االإلكر�نية  ال�صبكة  تنفيذ  منها 
العدل �فــر�ع الــوزارة بحيث ت�صمل )500( جهة يف اململكة، �قد 
منها  موقعاً   450 مــن  اأكـــرث  يف  االآيل  احلا�صب  �صبكة  تنفيذ  مت 
ربــط  ��صيتم  الــعــدل  �زارة  مــعــلــومــات  مــركــز  ربــطــهــا يف  230 مت 
الــوزارة  د�صنت  كما  االت�صاالت  �صركات  الإمكانيات  �فقاً  الباقي 
بوابتها االإلكر�نية التي تقدم من خالها حاليا )104( خدمات 
اأكرث من  املعلومات  لتقنية  العامة  االإدارة  نفذت  كما  اإلكر�نية 
العدل كما  املحاكم �كتابات  25000 خط تلفون ي�صمل كثري من 
نفذ �صمن امل�صر�ع التقني تقنيات عالية تت�صمن اجلدار الناري 
من  �عــدد  االإلكر�نية  الرخ�س  من  �كثري  االأمنية  �احلماية 
التقنيات التي تتيح االت�صال بامل�صوؤ�لني يف الد�ائر العدلية عرب 

ال�صبكة املغلقة.

وزير العدل : تنفيذ الأحكام 
الق�شائية يتم عرب ق�شاة تنفيذ 

يتمتعون ب�شالحيات وا�شعة
اأ��صح معايل �زير العدل رئي�س املجل�س االأعلى 
العي�صى  عبدالكرمي  بــن  حممد  الدكتور  للق�صاء 
اأن تنفيذ االأحكام الق�صائية يتم عرب ق�صاة تنفيذ 
مبا�صرة  من  متكنهم  �ا�صعة  ب�صاحيات  يتمتعون 
كامل مهامهم يف تنفيذ االأحكام الق�صائية ، موؤكداً 
�تنفيذاً  نــاجــزاً  عــــاداًل  حــكــمــاً  تتطلب  الــعــدالــة  اأن 
يــبــا�ــصــره الــقــ�ــصــاء ، حــيــث اأن هـــذا يرجم  �ــصــريــعــاً 

مفهوم حتقيق اخلدمة العدلية املتكاملة.
�اأ�صار معاليه اإلى اأن �زارة العدل قامت باإ�صناد 
�تــوفــري  االإلــكــر�نــيــة  بــاخلــدمــات  التنفيذ  قــ�ــصــاء 
املتطلبات االإدارية امل�صاعدة ، مبيناً اأن حر�س اململكة 
االأمـــر ينطلق مــن حر�صها على احــرام  على هــذا 
�الــقــ�ــصــاء  تنفيذها  ��ــصــرعــة  الــقــ�ــصــائــيــة  االأحـــكـــام 
كافة  بتوفري  �التاأخري  املماطلة  اأ�صكال  كافة  على 
�صلبية  اأي  الق�صاء على  �صاأنها  التي من  ال�صمانات 

قد تطال �صرعة تنفيذ االأحكام الق�صائية.
البنك  لوفد  معاليه  ا�صتقبال  خال  ذلك  جاء 
الــــد�يل يـــوم االأحــــد 02 جــمــادى االأ�لــــى 1433 هـــ، 
�جوليان  قرامكو  هايت  برئا�صة  الــــوزارة  بــديــوان 
�كتابات  املحاكم  بع�س  بــزيــارة  قــام  الــذي   ، فالكن 
التي   ، التناف�صية  منجزاتها  على  ليطلع  الــعــدل 
ح�صلت الــوزارة من خالها على مكا�صب د�لية يف 
الثاث ال�صنوات املا�صية من تقارير البنك الد�يل 
الــوزارة  ت�صعى  ، حيث  التوثيق  �صيما يف جانب  ، ال 

للح�صول على تناف�صية عاملية يف عمل املحاكم.
�قدم معايل �زير العدل �صرحاً �افياً للوفد عن 
االأجنبية �كذلك  الق�صائية  االأحكام  تنفيذ  اأ�صلوب 
اأن الق�صاء  اإلى  ، م�صرياً  ني االأجنبية  اأحكام املحكمَّ
ال�صعودي ال يتدخل يف مو�صوعها �ال يراقب يف هذا 
العدالة �هو عدم  مبادئ  عليه يف  ما هو متفق  اإال 
عدم  مــن  �التحقق  للد�لة  الــعــام  النظام  خمالفة 
�جود بطان اإجرائي ، ال �صيما يف التبليغات ، الفتاً 
الد�لية  باالتفاقيات  تتقيد  اململكة  اأن  اإلــى  النظر 
يتجزاأ  ال  جــــزءاً  �تــعــتــربهــا   ، �ــصــادقــت عليها  الــتــي 
االأجنبية  االأحــكــام  تنفيذ  اأن  حيث   ، نظامها  مــن 
�اأحكامها التحكيمية يحكمه اأ�صلوب املعاملة باملثل.
مـــن جــهــتــه اأبــــــدى اأعـــ�ـــصـــاء الـــوفـــد اإعــجــابــهــم 
بـــاخلـــطـــوات املـــمـــيـــزة لــــــــوزارة الــــعــــدل يف تــطــويــر 
ق�صاء  جمـــال  يف  �خــا�ــصــًة  الق�صائية  االإجــــــراءات 

التنفيذ.
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وفد البنك الدويل
ا�صتقبل معايل �زير العدل �رئي�س 
املجل�س االأعلى للق�صاء الدكتور حممد 
�فد  مكتبه  يف  العي�صى  عبدالكرمي  بن 
مــن الــبــنــك الــــد�يل بــرئــا�ــصــة جــولــيــان 
فــيــلــكــن �جــويــ�ــس ابـــراهـــم، �ذلــــك يــوم 

االأثنني 19 ربيع االآخر 1433 هـ.
العديد  معهم  معاليه  �ا�صتعر�س 
�التوثيقية  الق�صائية  االإجـــراءات  من 
املعمول بها يف املحاكم �كتابات العدل، 
�صرح مف�صل عن جتربة  لهم  قدم  كما 
اململكة املتميزة يف نفاذ العقود �ت�صوية 

الديون املمتازة يف حالة االإفا�س.
كـــمـــا ا�ـــصـــتـــعـــر�ـــس مــعــالــيــه لــلــوفــد 
يف  الــتــجــاري  للق�صاء  الــرائــدة  امل�صرية 
 ، الــنــوعــيــة �املــتــمــيــزة  اململكة �نــقــاتــه 
م�صر�ع  حققها  الــتــي  املــنــجــزات  �اإلــــى 
خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – لتطوير 

مرفق الق�صاء.

ال�شفري اجلزائري لدى اململكة 
رئي�س  العدل  �زيــر  معايل  ا�صتقبل 
املــجــلــ�ــس االأعــــلــــى لــلــقــ�ــصــاء الـــدكـــتـــور 
حممد بن عبدالكرمي العي�صى  مبكتبه 
اجلزائرية  اجلمهورية  �صفري  بالوزارة 
دربــال. �ذلك  اململكة عبدالوهاب  لدى 
يف يوم الثاثاء 27 ربيع االآخر 1433 هـ.
�ناق�س اجلانبان خال اللقاء عدداً 
امل�صرك  االهتمام  ذات  املو�صوعات  من 

يف اجلوانب الق�صائية .

رئي�ص هيئة الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر 

رئي�س  العدل  �زيــر  معايل  ا�صتقبل 
املجل�س االأعلى للق�صاء الدكتور حممد 
الــعــيــ�ــصــى  يف مكتب  بـــن عـــبـــدالـــكـــرمي 
االأمـــر  هيئة  رئــيــ�ــس  باملجل�س  مــعــالــيــه 
ال�صيخ  املــنــكــر  بــاملــعــر�ف �الــنــهــي عـــن 
الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز اآل 
ال�صيخ . �ذلك يوم االأربعاء 19 جمادى 

االأ�لى 1433 هـ.
ا�صتعرا�س  اال�صتقبال  خــال  �مت 

املــ�ــصــرك  االهـــتـــمـــام  ذات  املــو�ــصــوعــات 
لـــلـــتـــعـــا�ن بــــني اجلـــهـــتـــني مبــــا يــخــدم 

ال�صالح العام .

اأع�شاء الهيئة العلمية لكر�شي 
ال�شيخ �شعد بن غنيم 

رئي�س  الــعــدل  �زيـــر  مــعــايل  التقى 
املــجــلــ�ــس االأعــــلــــى لــلــقــ�ــصــاء الـــدكـــتـــور 
حممد بن عبدالكرمي العي�صى مبكتبه 
مبجل�س الق�صاء اأع�صاء الهيئة العلمية 
بن  �صعد  ال�صيخ  كر�صي  اإن�صاء  ملناق�صة 
عـــبـــداهلل بـــن غــنــيــم لـــدرا�ـــصـــات تقنني 
الــ�ــصــرعــيــة بجامعة  االأحـــكـــام  �تـــد�يـــن 
االإ�ــصــامــيــة.  �صعود  بــن  االإمــــام حممد 
�ذلــك يــوم االأربــعــاء 11 جــمــادى االآخــر 

1433 هـ.
هيئة  درا�ــــصــــة  اأن  مــعــالــيــه  �اأ��ــــصــــح 
كــبــار الــعــلــمــاء ملــو�ــصــوع تــد�يــن االأحــكــام 
الق�صائية يدل داللة �ا�صحة على اهتمام 
الد�لة باأن تكون جميع �صوؤ�نها ال�صرعية 
موؤ�ص�صة تاأ�صي�صاً �صرعياً من قبل املرجعية 

العلمية املخت�صة بهذا االأمر.
�يهدف الكر�صي اإلى تقدمي الدعم 
الق�صائية  للجهات  املتخ�ص�س  العلمي 
�تــد�يــن  تقنني  مبــ�ــصــر�ع  يتعلق  فيما 
البيئة  �تـــوفـــري   ، الــ�ــصــرعــيــة  االأحـــكـــام 
املجاالت  �التطوير يف  للبحث  املائمة 
، �ربط خمرجات البحث  ذات العاقة 
الق�صائية  بالدرا�صات  املتعلق  العلمي 
خال  من  ال�صعودي  املجتمع  بحاجات 
اإيـــجـــاد بــيــئــة تــقــوم عــلــى الــ�ــصــراكــة بني 
�االأهلية  احلكومية  �اجلهات  اجلامعة 

غري الربحية �البحث العلمي .

�شفري ال�شويد لدى اململكة 
رئي�س  الــعــدل  �زيـــر  مــعــايل  التقى 
املجل�س االأعلى للق�صاء الدكتور حممد 
بن عبدالكرمي العي�صى  يف مكتبه �صفري 
ال�صويد لدى اململكة داج يولني. �ذلك 
يوم االأحد 29 جمادى االآخرة 1433 هـ.

ـــقـــاء مــنــاقــ�ــصــة  �جــــــرى خـــــال الـــل
االهتمام  ذات  املو�صوعات  من  العديد 

امل�صرك يف اجلوانب الق�صائية.

وزير الدولة الربيطاين
رئي�س  العدل  �زيــر  معايل  ا�صتقبل 
املجل�س االأعلى للق�صاء الدكتور حممد 
بن عبدالكرمي العي�صى  يف مكتبه اليوم 
مــعــايل �زيـــر الـــد�لـــة لــ�ــصــوؤ�ن ال�صرق 
الربيطانية  اخلارجية  بوزارة  االأ��صط 

البي�صتري بريت.
اللقاء مناق�صة عدد  �جــرى خــال 
امل�صرك  االهتمام  ذات  املو�صوعات  من 
يف اجلـــــوانـــــب الـــعـــدلـــيـــة. �ذلــــــك يـــوم 

االأربعاء 02 رجب 1433 هـ.

وفدًا ق�شائيًا اندوني�شيًا
ا�صتقبل معايل �زير العدل رئي�س 
املــجــلــ�ــس االأعـــلـــى لــلــقــ�ــصــاء الــدكــتــور 
حمـــمـــد بــــن عـــبـــدالـــكـــرمي الــعــيــ�ــصــى 
للق�صاء  االأعــلــى  املجل�س  يف  مبكتبه 
االأمــــــني الـــعـــام لــلــمــحــاكــم الــ�ــصــرعــيــة 
يف اجلــمــهــوريــة االنــد�نــيــ�ــصــيــة فــريــد 
ا�صتئناف  حمــاكــم  �رئــيــ�ــس  اإ�صماعيل 
ادري�صي  الدكتور حممود  اأت�صي  �الية 
خمتلف  ي�صكلون  �صرعياً  قا�صياً   40�
درجـــــــات الــتــقــا�ــصــي يف اجلــمــهــوريــة 
االأربــعــاء 16  �ذلــك يوم  االند�ني�صية. 

رجب 1433 هـ
رحـــب  اال�ـــصـــتـــقـــبـــال  بـــــدايـــــة  �يف 
معاليه بالوفد الق�صائي االند�ني�صي 
مــ�ــصــتــعــر�ــصــاً اأبــــــــرز مــــعــــامل الـــنـــظـــام 
الق�صائي يف اململكة ، �النقلة النوعية 
�التوثيقية  الق�صائية  االإجـــراءات  يف 
يف املرفق العديل يف اإطار م�صر�ع خادم 
احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن 
 - اهلل  حفظه   - �صعود  اآل  عبدالعزيز 
لــتــطــويــر مــرفــق الــقــ�ــصــاء الــتــي يقوم 

على حتكيم ال�صرعية االإ�صامية .
من جانبه ا�صتعر�س االأمني العام 
اإ�صماعيل  فــريــد  ال�صرعية  للمحاكم 
درجـــــــات الــتــقــا�ــصــي يف اجلــمــهــوريــة 
للقائمني  �صكره  مقدما  االند�ني�صية 
عــلــى الــ�ــصــلــك الــقــ�ــصــائــي بــاملــمــلــكــة ملا 
�جـــــد�ه مـــن حـــفـــا�ة �تــرحــيــب �كـــرم 
�ــصــيــافــة، مــثــنــيــا عــلــي تـــطـــور مــرافــق 

الق�صاء يف اململكة.

ا�شتقبالت معايل الوزير
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ختام دورة احلا�شب الآيل ملن�شوبي وزارة العدل 
بجازان

االآيل  احلا�صب  يف  االأ�لـــى  الـــد�رة  فعاليات  اختتمت 
يــوم االأربــعــاء 9 رجــب 1433 هـ التي  ��صرعة الطباعة يف 
جازان  مبنطقة  �املهني  التقني  التدريب  جمل�س  نفذها 
املجل�س  رئي�س  بح�صور  باملنطقة  العدل  �زارة  ملن�صوبي 
التقنية  الكلية  مبقر  �ذلــك  احلازمي  احلجاب  املهند�س 

بجازان.
�اأ��صح امل�صرف على الد�رة اأحمد بن ح�صني النجمي 
 20 منها  �ا�ــصــتــفــاد  اأ�ــصــبــوعــني  ا�صتمرت  الــتــي  الــــد�رة  اأن 
متدرباً                           »�ا�س«

جمل�ص التدريب التقني بع�شري يدرب 320 
موظفًا من فرع وزارة العدل باملنطقة

انتظم 320 موظفاً من من�صوبي �زارة العدل مبنطقة 
الــتــدريــب  جمل�س  لــوحــدات  د�رة   11 يف  مــوؤخــرا  ع�صري 

التقني �املهني املنت�صرة يف املنطقة.
املجتمع مبجل�س ع�صري  �اأ��صح رئي�س �حدة خدمة 
اأن الــد�رات كانت يف احلا�صب االآيل  التقني احمد احلاج 
�الطباعة لـ220 موظفا من من�صوبي �زارة العدل بع�صري 
، يف حني �صيلتحق 100 موظف من �زارة العدل  يف خم�س 
د�رات متخ�ص�صة يف التطوير االإداري                   »�ا�س«

 
تقني مكة املكرمة يدرب 140 موظفًا بوزارة 

العدل
مكة  مبنطقة  �املهني  التقني  التدريب  جمل�س  نظم 
االآيل( ل140 مــر�ــصــحــاً من  بــرنــامــج )احلــا�ــصــب  املــكــرمــة 
يف  للمجل�س  التابعة  بــالــوحــدات  الــعــدل  �زارة  من�صوبي 

املنطقة.
اأ��صح ذلك رئي�س املجل�س الدكتور را�صد بن حممد 
تنفيذ  �صمن  ياأتي  الربنامج  هــذا  اأن  م�صيفاً  الــزهــراين 
التي  االإ�صراتيجية  ال�صراكة  لربنامج  االأ�لـــى  املرحلة 
�قعتها املوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني �املهني مع �زارة 
العدل .                          جريدة الريا�س –العدد: 16050

وزارة العدل ترفع م�شتوى احلجز والتنفيذ اإلى 
وكالة

برفع م�صتوى  يق�صي  قـــراراً  الــعــدل  �زارة  اأ�ــصــدرت   
�كالة  اإلــى  �التنفيذ  احلجز  لــ�ــصــوؤ�ن  امل�صاعدة  الــوكــالــة 

ل�صوؤ�ن احلجز �التنفيذ .
�اأكدت الوزارة اأن رفع امل�صتوى لهذه الوكالة امل�صاعدة 
الفرة  خــال  متت  التي  املعطيات  على  بناء  �كالة  اإلــى 
املا�صية فيما يخ�س اأعمال د�ائر احلجز �التنفيذ �بناء 
على اأهمية هذا العمل الرائد الذي تقوم به هذه الد�ائر 
بها فقد جاء  التنفيذ  �ازديــادهــا �تعيني عدد من ق�صاة 
الوكالة على  القائم من  االأمــر ليتواكب �االإ�ــصــراف  هذا 

االأعمال املهمة التي تقوم بها .         
جريدة الريا�س –العدد: 16050

فرع وزارة العدل باملنطقة ال�شرقية يبا�شر عمله 
يف املبنى اجلديد

اأعماله  ال�صرقية  باملنطقة  العدل  �زارة  فــرع    با�صر 
مببناه اجلديد الواقع على �صارع االأمري حممد بن فهد 
بــحــي الــ�ــصــاطــئ الــدمــام �ــصــبــاح يـــوم االأثــنــني 16 جــمــادى 

االآخرة 1433هـ.
ي�صتمل  الــذي  اجلديد  للمبنى  الفرع  انتقال  �يــاأتــي 
يتنا�صب مع متطلبات  تق�صيمها مبا  اأد�ار مت  اأربعة  على 
البني  لتطوير  الــعــدل  �زارة  خطط  �صمن  فــيــه،  العمل 

التحتية للد�ائر ال�صرعية.
�صحيفة ال�صرق –العدد: 156

ربط حماكم �شمال الطائف بالعدل اإلكرتونيا
تــنــفــيــذا ملــ�ــصــر�ع خــــادم احلـــرمـــني الــ�ــصــريــفــني املــلــك 
الــقــ�ــصــاء يف اململكة  بـــن عــبــدالــعــزيــز لــتــطــويــر  عـــبـــداهلل 
بــتــحــديــث االأنــظــمــة �الــلــوائــح �اإنــ�ــصــاء حمــاكــم جــديــدة 
اإلكر�نية �صرعت �صركة تقنية  اآلية  ��صمان عملها �فق 
املتخ�ص�صة يف ال�صبكات االإلكر�نية بربط حماكم �صمال 
الطائف اإلكر�نياً عن طريق �صبكة تهدف اإلى التخل�س 
من العمل اليد�ي ��صتعمل على اخت�صار الوقت �اجلهد 

ال�صيما يف البحث عن ال�صجات القدمية،    
جريدة الريا�س –العدد: 16048

العدل : 300 موظف يلتحقون بدورات مبعهد 
الإدارة

  نظمت �زارة العدل )12( برناجماً م�صائياً ملن�صوبيها 
مبعهد االإدارة بالريا�س �فرعه مبكة املكرمة.

فيها )300(  �ــصــارك  �الـــذي  الــربامــج  هــذه  �ا�صتملت 
اإدارة   ( بــرنــامــج على  لكل  مــوظــفــاً  بــواقــع )25(  مــوظــفــاً 
 � الن�صو�س  مــعــاجلــة   � املــكــتــب  �ثــائــق  �تنظيم  الــوقــت 
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مهارات التعامل مع املراجعني ومهارات التعامل مع �ضغوط العمل 
��صلوكيات  الوظيفي  �الـــوالء  �االنــتــمــاء  االلكر�نية  �االأر�ــصــفــة 
االإداري  االت�صال  �مهارات  االجتماعات  �اإدارات  العامة  الوظيفة 
�برنامج كتاب ال�صبط (.             جريدة الريا�س –العدد: 16037

اختتام دورة للق�شاة القائمني باأعمال كتاب العدل
الق�صاة  )مــهــارات  التدريبي  الربنامج  الــعــدل  �زارة   نظمت 

القائمني باأعمال كتاب العدل.
العدل  �زارة  �كيل  احلارثي  عبداللطيف  ال�صيخ  �اأكــد معايل 
الــوزارة �صمن خطة  اأهمية هذا الربنامج الذي تعده  يف ت�صريح 

تدريبية مكثفة الأ�ل مرة على م�صتوى �زارة العدل.    
جريدة الريا�س –العدد: 16027

العدل: تعتمد النظام الإلكرتوين خلدمة املراجعني يف 
املحاكم وكتابات العدل

اأ�صهم نقل البيانات �اأر�صفتها ملركز املعلومات يف �زارة العدل 
يف تــوفــري اخلــدمــات االلــكــر�نــيــة ملــراجــعــي املــحــاكــم حــيــث يقدم 
اخلدمات املتعددة مثل التذكري مبواعيد اجلل�صات الق�صائية عرب 
الكر�نيا  الدعوى  اآلية �صحائف  ر�صائل اجلــوال �تقدمي  خدمة 
كــمــا يــقــدم لــلــمــراجــع منــــاذج االنـــهـــاءات مــن املــحــاكــم الــكــر�نــيــا 

باالإ�صافة اإلى اخلدمات االلكر�نية ال�صاملة.   
 جريدة الريا�س –العدد: 15984

برنامج تدريبي لتهيئة املوظفني اجلدد بوزارة العدل
لتهيئة   ( التدريبي  برناجمها  مــوؤخــراً  الــعــدل  �زارة   نظمت 
املوظفني اجلدد (�التي ت�صتهدف فيه موظفيها اجلدد لتاأهيلهم 
��صقل خربتهم لتتنا�صب مع عملهم اجلديد �هو العمل االإ�صنادي 

املهم لتعزيز اأداء املحاكم �كتابات العدل بالكوادر املوؤهلة.    
 جريدة الريا�س –العدد: 15983

وزير العدل يزور جامعة دار العلوم
حممد  الــدكــتــور  الــعــدل  �زيـــر  الــعــلــوم  دار  جامعة   ا�صتقبلت 
اأمـــنـــاء اجلــامــعــة عبدالعزيز  الــعــيــ�ــصــى، بــحــ�ــصــور رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس 
التويجري �نائب رئي�س جمل�س االأمناء عمار التويجري �الدكتور 

عبداهلل احل�صني مدير اجلامعة.
الكبري  االمتنان  الدكتور احل�صني عن  �عربنّ مدير اجلامعة 
لتلبية �زيـــر الــعــدل دعـــوة اجلــامــعــة �حــر�ــصــه عــلــى نــفــع اأبــنــائــه 
القانونية  النه�صة  يف  امل�صاهمة  على  اجلامعة  �حر�س  الطاب، 

�الق�صائية يف اململكة، 
جريدة الريا�س –العدد: 15963

مذكرة  توقع  العدل  وزارة 
العامة  املوؤ�ش�شة  مع  تفاهم 

للتدريب التقني واملهني
مع  تفاهم  مــذكــرة  الــعــدل  �زارة  �قعت 
�املهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�ص�صة 
بينهما يف  الــتــعــا�ن  اأ�جـــــه  تــفــعــيــل  بــهــدف 

جمال تقنية املعلومات.
املوؤ�ص�صة  جــانــب  مــن  االتــفــاقــيــة  ��قــــع 
حمافظ  �املهني  التقني  للتدريب  العامة 
الغفي�س  نا�صر  بن  الدكتورعلي  املوؤ�ص�صة 
�من جانب �زارة العدل �كيل �زارة العدل 
الــ�ــصــيــخ عــبــدالــلــطــيــف بـــن عــبــدالــرحــمــن 
احلارثي �ذلك يف يوم االأحد 06 رجب 1433 

هـ مبقر املوؤ�ص�صة يف الريا�س.
�رحب الغفي�س بهذا التعا�ن مع �زارة 
املوؤ�ص�صة  اإطــار جهود  ياأتي يف  الــذي  العدل 
احلكومية  االأجهزة  مع  �التعا�ن  للتكامل 
اإلــى د�رهــا يف التعا�ن مع  اإ�صافة  االأخــرى 
مــوؤ�ــصــ�ــصــات الــقــطــاع اخلــا�ــس ،مــو�ــصــحــا اأن 
االتــفــاقــيــة �ــصــتــقــوم املــوؤ�ــصــ�ــصــة مــن خالها 
�اخلــدمــات  التطبيقية  االأنــظــمــة  بــعــر�ــس 
االإلــكــر�نــيــة املـــوجـــودة لــديــهــا عــلــى �زارة 
العدل ��صتوفر جميع الت�صهيات الازمة 
لا�صتفادة منها يف الوزارة �فق اآلية حمددة 

�ح�صب احتياجاتها.
 ، العدل من جانبه  �اأ��صح �كيل �زارة 
املالية  االأنظمة  على  �صركز  االتفاقية  اأن 
اأن �زارة العدل ت�صتهدف  �االإدارية ،مفيداً 
تدريب 45 األف موظف مت�صيا مع توجيهات 
خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن 
عبد العزيز اآل �صعود ـ حفظه اهلل ـ لتطوير 

مرفق الق�صاء.
مما يذكر اأن هناك برنامج تعا�ن قائم 
حالياً بني املوؤ�ص�صة ��زارة العدل مت البدء 
املوؤ�ص�صة  بقيام  يق�صي  مــوؤخــراً  تنفيذه  يف 
من�صوبي  مــن  مــوظــف   )15000( بــتــدريــب 
الــــــــوزارة يف جمـــــاالت الــتــقــنــيــة-احلــا�ــصــب 
املــراكــز  يف  �ذلـــك  االإداري  �املــجــال  االآيل- 
الــتــدريــبــيــة املــعــتــمــدة الــتــي تــ�ــصــرف عليها 

املوؤ�ص�صة يف خمتلف مناطق اململكة.


