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من  ال�شك  على  الهوية  رقم  اإ�شافة 
اخت�شا�ص املحاكم

�صدر تعميم معايل وزير العدل على كافة املحاكم وكتابات 
القا�صي  1433/7/8هــــــــ  وتــاريــخ  13/ت/4663  بــرقــم  الــعــدل 
باإثبات وتدوين رقم هوية مالك العقار على ال�صك يف حالة 
للمادة رقــم 3 من  املحاكم طبقاً  عــدم وجــوده من اخت�صا�ص 
ن�ص  واإليكم  الــعــدل،  كتاب  الخت�صا�ص  التنفيذية  الالئحة 

التعميم:
اإ�صارة اإلى ما ورد للوزارة من تدافع بني املحاكم وكتابات 
وهي  العدل  كتاب  من  ال�صادرة  ال�صكوك  بع�ص  حول  العدل 
خالية من هوية املالك وال يوجد يف ال�صبط وال امل�صتند الذي 

اعتمد عليه يف االإفراغ ما يدل على هذه الهوية.
ونظراً اإلى اأن معرفة مالك العقار الذي مل تدون هويته 
اإجــراء �صيء  اإثبات ولي�ص لكاتب العدل  اإلى  يف ال�صك يحتاج 
مــن ذلـــك بــنــاء عــلــى مــا ورد يف املــــادة الــثــالــثــة مــن الــالئــحــة 

التنفيذية الخت�صا�ص كتاب العدل.
يــكــون مــن قبل املحكمة  اإ�ــصــافــة ذلــك  ا�صتكمال  فـــاإن  لــذا 
اإليه  اأ�صري  ما  مع  للعقار مت�صياً  املكاين  االخت�صا�ص  �صاحبة 

اأعاله.
لالطالع والعمل مبوجبه. واهلل يحفظكم.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

افتتاح كتابة عدل 
يف القوارة بالق�شيم

�ــصــدر قـــرار مــعــايل وزيـــر الــعــدل بــرقــم 12938 
على  باملوافقة  يق�صي  والــذي  1433/8/5هــــ  وتاريخ 
بـــالـــقـــوارة مبــنــطــقــة الق�صيم  كــتــابــة عــــدل  افــتــتــاح 
الـــوزارة برقم  وقــد جــرى تعميمه من معايل وكيل 

13/ت/4666 يف 1433/8/18هـ واإليكم ن�ص القرار:
بناء على ال�صالحيات املخولة له، وبعد االطالع 
عــلــى حمــ�ــصــر جلــنــة كــتــابــات وكـــتـــاب الـــعـــدل بــرقــم 
)1412( يف 1433/6/16هـ املت�صمن التو�صية بافتتاح 
لالأ�صباب  حلاجتها  الـــقـــوارة  مــركــز  يف  عـــدل  كــتــابــة 
املذكورة يف املح�صر، وت�صهياًل وتي�صرياً للمواطنني، 
من   )73( املــادة  اإلــى  وا�صتناداً  ذلــك  على  وملوافقتنا 

نظام الق�صاء وملا تقت�صيه امل�صلحة العامة.
يقرر ما يلي:

اأواًل: افتتاح كتابة عدل يف مركز القوارة التابع 
ملنطقة الق�صيم.

الــوزارة  ميزانية  ت�صكيل  يف  ذلــك  يعتمد  ثانياً: 
ح�صب النظام.

لــلــجــهــات املخت�صة  الـــقـــرار  هــــذا  ــبــلــغ  ُي ثـــالـــثـــاً: 
العتماده وتنفيذه كل فيما يخ�صه. واهلل املوفق

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

�صدر تعميم معايل وزير العدل برقم 13/ت/4667 
وتاريخ 1433/8/18هـــ والذي يق�صي اأنه يف حالة وجود 
من  وهــي  املحاكم  مــن  الــ�ــصــادرة  ال�صكوك  على  تعديل 
اأعمال كتابة العدل فاإن اإجراءها يتم لدى كتابة العدل 

بعد افتتاحها.. واإليكم ن�ص التعميم:
نـــظـــراً ملـــا ورد لــــلــــوزارة مـــن بــعــ�ــص كــتــابــات الــعــدل 
باإجراء  املخت�صة  اجلهة  عن  اال�صتف�صار  ب�صاأن  واملحاكم 
التعديل يف ال�صكوك ال�صادرة يف اأعمال كتابة العدل من 
بعد  العدل  لكتابة  املحاكم وهل االخت�صا�ص يكون  قبل 

افتتاحها اأو للمحكمة التي اأ�صدرت هذه ال�صكوك.
وبدرا�صة املو�صوع من ِقبل اللجنة املخت�صة فقد راأت 
اأن يكون التعديل على مثل هذه ال�صكوك من قبل كتابة

بعد  اإليها  النوعي  االخت�صا�ص  النتقال  نــظــراً  الــعــدل   
افتتاحها ويكون التعديل وفق االآتي:

ال�صبط  لــديــهــا  يــكــن  اإذ مل  الــعــدل  كــتــابــة  تــقــوم   )1
ال�صك  على  وي�صرح  ال�صبط  دفــر  يف  التعديل  ب�صبط 

مبوجبه.
2( يبعث ال�صك بعد ال�صرح عليه اإلى املحكمة لنقله 

يف ال�صجل.
مبوجبه  والعمل  االطــالع  اإليكم  نرغب  وملوافقتنا 

واإبالغه ملن يلزم. واهلل يحفظكم.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

من  وهي  املحاكم  من  ال�شادرة  ال�شكوك  يف  التعديل  اإجــراء 
اأعمال كتابات العدل من اخت�شا�ص كتابة العدل بعد افتتاحها
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عدم املطالبة بالفح�ص 
الطبي ملن يرغب الرجوع 

ملطلقته
�ـــصـــدر تــعــمــيــم مـــعـــايل وزيــــــر الــــعــــدل رقـــم 
13/ت/4664 وتاريخ 1433/7/8هـ املت�صمن عدم 
الــرجــوع  يــرغــب  ملــن  الطبي  بالفح�ص  املطالبة 
ملطلقته بعقد جديد يف ظل وجود ذرية بينهما.. 

واإليكم ن�ص التعميم:
�ــصــعــادة وكــيــل وزارة  كــتــاب  لــلــوزارة  فقد ورد 
 64/348495 رقــم  التنفيذية  لل�صوؤون  ال�صحة 
وزيــر  معايل  موافقة  مت�صمناً  1433/1/5هـــــ  يف 
وزارة  مــن  املكونة  اللجنة  تو�صية  على  ال�صحة 
العدل ووزارة ال�صحة يف عدم املطالبة بالفح�ص 
بعقد  اإلـــى مطلقته  الــرجــوع  يــرغــب  ملــن  الطبي 

جديد يف ظل وجود ذرية بينهما.
لــذا نــرغــب اإلــيــكــم اإبـــالغ املــاأذونــني التابعني 
الرجوع  يرغب  مــن  مطالبة  عــدم  يف  للمحكمة 
اإلى زوجته بعقد جديد بالفح�ص الطبي ما قبل 
اأ�صري  ملا  الــزواج يف ظل وجــود ذريــة بينهما وفقاً 

اإليه. واهلل يحفظكم.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

وزارة  وكــيــل  مــعــايل  تعميم  �ــصــدر 
وتــاريــخ  13/ت/4592  بــرقــم  الـــعـــدل 
1433/5/25هــــــــ والــقــا�ــصــي بــعــدم منح 
الـــعـــالوة االإ�ــصــافــيــة لــلــمــوظــف الـــذي 
فاأكرث  اأيـــام  خم�صة  عليه  احل�صم  يتم 
ال�صنتني  خــــالل  تـــاأديـــبـــيـــاً  عـــوقـــب  اأو 
ال�صابقتني وذلك ملن يتم ترقيتهم من 
املرتبة العا�صرة فما دون. واإليكم ن�ص 

التعميم:
اإحلـــــاقـــــاً لــتــعــمــيــم الــــــــــوزارة رقـــم 
املبني  1432/3/30هـــــ  يف  13/ت/4193 
امللكي الكرمي رقم )اأ/28(  على االأمر 

masdept@ تخ�شي�ص
moj.gov.sa لطلب ال�شيانة 

واملالحظات

الــوزارة برقم 13/ت/4653  �صدر تعميم معايل وكيل 
وتــــاريــــخ 1433/8/4هــــــــــــ بــتــخــ�ــصــيــ�ــص بـــريـــد اإلـــكـــروين 
ال�صتقبال املالحظات وطلب ال�صيانة من اإدارة اخلدمات 

وال�صيانة.. واإليكم ن�ص التعميم:
الــوزارة على تقدمي كل ما من �صاأنه رفع  لعزم  نظراً 
م�صتوى اأداء اخلدمات وال�صيانة بديوان الوزارة واجلهات 

ال�صرعية التابعة لها.
االإلــــــــكــــــــروين  الـــــــريـــــــد  تــــخــــ�ــــصــــيــــ�ــــص  فـــــقـــــد مت 
اخلــدمــات  الإدارة   )masdept@moj.gov.sa(
ال�صيانة  وطــلــبــات  املــالحــظــات  جميع  ال�صتقبال  الــعــامــة 
واالقراحات والنواق�ص يف م�صتخل�صات املقاولني، وذلك 
ملتابعة برامج ال�صيانة املر�صلة من املتعهدين ب�صكل دوري، 
و�صيكون هذا االإجراء االإلكروين ملغياً لطلبات االإ�صالح 

الورقية.
لالطالع والعمل مبوجبه. واهلل يحفظكم.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن احلارثي

منح العالوة الإ�شافية ملن مل يتم احل�شم عليه خم�شة اأيام فاأكرث
يف 1432/3/20هــــــــــ، الــقــا�ــصــي بــاإقــرار 
الئــــحــــة مبــ�ــصــمــى )الئــــحــــة احلـــقـــوق 

واملزايا املالية(.
واإ�صارة ملا ورد للوزارة من ا�صتف�صار 
الالئحة  مــن  )3/ب/4(  املــــادة  بــ�ــصــاأن 
التي تت�شمن اأنه ي�شرتط ملنح العالوة 
ـــافـــيـــة ملــــن تـــتـــم تــرقــيــتــهــم مــن  االإ�ـــص
املرتبة العا�صرة فما دون )اأن ال يكون 
قــد حــ�ــصــم مــن راتــــب املــوظــف لغيابه 
عوقب  اأو  اأكـــرث  اأو  اأيــــام  خم�صة  مـــدة 
ال�صابقتني  ال�صنتني  خـــالل  تــاأديــبــيــاً 
املوظفني  بع�ص  اإن  وحيث  للرقية(، 

اأثـــر هــذه املـــادة عند احل�صم  ال يـــدرك 
عــدم ح�صولهم على  رواتــبــهــم يف  مــن 
العالوة امل�صار اإليها عند الرقية؛ واأن 
وعدم  الر�صمي  الــدوام  باأوقات  التقيد 
الغياب اإال مبوجب ما تقرره االأنظمة 

والتعليمات هو �شرط من �شروطها.
لالطالع واإبالغه ملن يلزم؛ للعلم 

واالإحاطة. واهلل يحفظكم.
والــــ�ــــصــــالم عــلــيــكــم ورحــــمــــة اهلل 

وبركاته.
وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن احلارثي


