تعاميم
�إج��راء التعديل يف ال�صكوك ال�صادرة من املحاكم وهي من
�أعمال كتابات العدل من اخت�صا�ص كتابة العدل بعد افتتاحها
�صدر تعميم معايل وزير العدل برقم /13ت4667/
وتاريخ 1433/8/18ه��ـ والذي يق�ضي �أنه يف حالة وجود
تعديل على ال�صكوك ال�����ص��ادرة م��ن املحاكم وه��ي من
�أعمال كتابة العدل ف�إن �إجراءها يتم لدى كتابة العدل
بعد افتتاحها ..و�إليكم ن�ص التعميم:
ن���ظ���راً مل���ا ورد ل����ل����وزارة م���ن ب��ع�����ض ك��ت��اب��ات ال��ع��دل
واملحاكم ب�ش�أن اال�ستف�سار عن اجلهة املخت�صة ب�إجراء
التعديل يف ال�صكوك ال�صادرة يف �أعمال كتابة العدل من
قبل املحاكم وهل االخت�صا�ص يكون لكتابة العدل بعد
افتتاحها �أو للمحكمة التي �أ�صدرت هذه ال�صكوك.
وبدرا�سة املو�ضوع من قِبل اللجنة املخت�صة فقد ر�أت
�أن يكون التعديل على مثل هذه ال�صكوك من قبل كتابة

�إ�ضافة رقم الهوية على ال�صك من
اخت�صا�ص املحاكم

�صدر تعميم معايل وزير العدل على كافة املحاكم وكتابات
ال��ع��دل ب��رق��م /13ت 4663/وت��اري��خ 1433/7/8ه�������ـ القا�ضي
ب�إثبات وتدوين رقم هوية مالك العقار على ال�صك يف حالة
ع��دم وج��وده من اخت�صا�ص املحاكم طبقاً للمادة رق��م  3من
الالئحة التنفيذية الخت�صا�ص كتاب ال��ع��دل ،و�إليكم ن�ص
التعميم:
�إ�شارة �إلى ما ورد للوزارة من تدافع بني املحاكم وكتابات
العدل حول بع�ض ال�صكوك ال�صادرة من كتاب العدل وهي
خالية من هوية املالك وال يوجد يف ال�ضبط وال امل�ستند الذي
اعتمد عليه يف الإفراغ ما يدل على هذه الهوية.
ونظراً �إلى �أن معرفة مالك العقار الذي مل تدون هويته
يف ال�صك يحتاج �إلى �إثبات ولي�س لكاتب العدل �إج��راء �شيء
م��ن ذل���ك ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا ورد يف امل����ادة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ال�لائ��ح��ة
التنفيذية الخت�صا�ص كتاب العدل.
ل��ذا ف����إن ا�ستكمال �إ���ض��اف��ة ذل��ك ي��ك��ون م��ن قبل املحكمة
�صاحبة االخت�صا�ص املكاين للعقار مت�شياً مع ما �أ�شري �إليه
�أعاله.
لالطالع والعمل مبوجبه .واهلل يحفظكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال��ع��دل ن��ظ��راً النتقال االخت�صا�ص النوعي �إليها بعد
افتتاحها ويكون التعديل وفق الآتي:
 )1ت��ق��وم ك��ت��اب��ة ال��ع��دل �إذ مل ي��ك��ن ل��دي��ه��ا ال�ضبط
ب�ضبط التعديل يف دف�تر ال�ضبط وي�شرح على ال�صك
مبوجبه.
 )2يبعث ال�صك بعد ال�شرح عليه �إلى املحكمة لنقله
يف ال�سجل.
وملوافقتنا نرغب �إليكم االط�لاع والعمل مبوجبه
و�إبالغه ملن يلزم .واهلل يحفظكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

افتتاح كتابة عدل
يف القوارة بالق�صيم

���ص��در ق���رار م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل ب��رق��م 12938
وتاريخ 1433/8/5ه���ـ وال��ذي يق�ضي باملوافقة على
اف��ت��ت��اح ك��ت��اب��ة ع����دل ب���ال���ق���وارة مب��ن��ط��ق��ة الق�صيم
وق��د ج��رى تعميمه من معايل وكيل ال���وزارة برقم
/13ت 4666/يف 1433/8/18هـ و�إليكم ن�ص القرار:
بناء على ال�صالحيات املخولة له ،وبعد االطالع
ع��ل��ى حم�����ض��ر جل��ن��ة ك��ت��اب��ات وك���ت���اب ال���ع���دل ب��رق��م
( )1412يف 1433/6/16هـ املت�ضمن التو�صية بافتتاح
ك��ت��اب��ة ع���دل يف م��رك��ز ال���ق���وارة حلاجتها للأ�سباب
املذكورة يف املح�ضر ،وت�سهي ً
ال وتي�سرياً للمواطنني،
ً
وملوافقتنا على ذل��ك وا�ستنادا �إل��ى امل��ادة ( )73من
نظام الق�ضاء وملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :افتتاح كتابة عدل يف مركز القوارة التابع
ملنطقة الق�صيم.
ثانياً :يعتمد ذل��ك يف ت�شكيل ميزانية ال��وزارة
ح�سب النظام.
ث���ال���ث���اًُ :ي��ب��ل��غ ه����ذا ال���ق���رار ل��ل��ج��ه��ات املخت�صة
العتماده وتنفيذه كل فيما يخ�صه .واهلل املوفق

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

منح العالوة الإ�ضافية ملن مل يتم احل�سم عليه خم�سة �أيام ف�أكرث
���ص��در تعميم م��ع��ايل وك��ي��ل وزارة
ال���ع���دل ب��رق��م /13ت 4592/وت��اري��خ
1433/5/25ه�������ـ وال��ق��ا���ض��ي ب��ع��دم منح
ال���ع�ل�اوة الإ���ض��اف��ي��ة ل��ل��م��وظ��ف ال���ذي
يتم احل�سم عليه خم�سة �أي���ام ف�أكرث
�أو ع���وق���ب ت����أدي���ب���ي���اً خ��ل�ال ال�سنتني
ال�سابقتني وذلك ملن يتم ترقيتهم من
املرتبة العا�شرة فما دون .و�إليكم ن�ص
التعميم:
�إحل�����اق�����اً ل��ت��ع��م��ي��م ال����������وزارة رق���م
/13ت 4193/يف 1432/3/30ه����ـ املبني
على الأمر امللكي الكرمي رقم (�أ)28/

يف 1432/3/20ه���������ـ ،ال��ق��ا���ض��ي ب���إق��رار
الئ����ح����ة مب�����س��م��ى (الئ����ح����ة احل���ق���وق
واملزايا املالية).
و�إ�شارة ملا ورد للوزارة من ا�ستف�سار
ب�����ش���أن امل����ادة (/3ب )4/م��ن الالئحة
التي تت�ضمن �أنه ي�شرتط ملنح العالوة
الإ����ض���اف���ي���ة مل����ن ت���ت���م ت��رق��ي��ت��ه��م م��ن
املرتبة العا�شرة فما دون (�أن ال يكون
ق��د ح�����س��م م��ن رات����ب امل��وظ��ف لغيابه
م���دة خم�سة �أي����ام �أو �أك�ث�ر �أو عوقب
ت���أدي��ب��ي��اً خ�ل�ال ال�سنتني ال�سابقتني
للرتقية) ،وحيث �إن بع�ض املوظفني

عدم املطالبة بالفح�ص
الطبي ملن يرغب الرجوع
ملطلقته

ال ي���درك �أث���ر ه��ذه امل���ادة عند احل�سم
م��ن روات��ب��ه��م يف ع��دم ح�صولهم على
العالوة امل�شار �إليها عند الرتقية؛ و�أن
التقيد ب�أوقات ال��دوام الر�سمي وعدم
الغياب �إال مبوجب ما تقرره الأنظمة
والتعليمات هو �شرط من �شروطها.
لالطالع و�إبالغه ملن يلزم؛ للعلم
والإحاطة .واهلل يحفظكم.
وال���������س��ل�ام ع��ل��ي��ك��م ورح����م����ة اهلل
وبركاته.

وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن احلارثي

تخ�صي�ص @masdept
 moj.gov.saلطلب ال�صيانة
واملالحظات

����ص���در ت��ع��م��ي��م م���ع���ايل وزي������ر ال����ع����دل رق���م
/13ت 4664/وتاريخ 1433/7/8هـ املت�ضمن عدم
املطالبة بالفح�ص الطبي مل��ن ي��رغ��ب ال��رج��وع
ملطلقته بعقد جديد يف ظل وجود ذرية بينهما..
و�إليكم ن�ص التعميم:
فقد ورد ل��ل��وزارة ك��ت��اب ���س��ع��ادة وك��ي��ل وزارة
ال�صحة لل�ش�ؤون التنفيذية رق��م 64/348495
يف 1433/1/5ه����ـ مت�ضمناً موافقة معايل وزي��ر
ال�صحة على تو�صية اللجنة املكونة م��ن وزارة
العدل ووزارة ال�صحة يف عدم املطالبة بالفح�ص
الطبي مل��ن ي��رغ��ب ال��رج��وع �إل���ى مطلقته بعقد
جديد يف ظل وجود ذرية بينهما.
ل��ذا ن��رغ��ب �إل��ي��ك��م �إب�ل�اغ امل���أذون�ين التابعني
للمحكمة يف ع��دم مطالبة م��ن يرغب الرجوع
�إلى زوجته بعقد جديد بالفح�ص الطبي ما قبل
ال��زواج يف ظل وج��ود ذري��ة بينهما وفقاً ملا �أ�شري
�إليه .واهلل يحفظكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�صدر تعميم معايل وكيل ال��وزارة برقم /13ت4653/
وت����اري����خ 1433/8/4ه�����������ـ ب��ت��خ�����ص��ي�����ص ب���ري���د �إل���ك�ت�روين
ال�ستقبال املالحظات وطلب ال�صيانة من �إدارة اخلدمات
وال�صيانة ..و�إليكم ن�ص التعميم:
نظراً لعزم ال��وزارة على تقدمي كل ما من �ش�أنه رفع
م�ستوى �أداء اخلدمات وال�صيانة بديوان الوزارة واجلهات
ال�شرعية التابعة لها.
ف�����ق�����د مت ت����خ���������ص����ي���������ص ال���ب���ري�������د الإل��������ك����ت���روين
( )masdept@moj.gov.saلإدارة اخل��دم��ات
ال��ع��ام��ة ال�ستقبال جميع امل�لاح��ظ��ات وط��ل��ب��ات ال�صيانة
واالقرتاحات والنواق�ص يف م�ستخل�صات املقاولني ،وذلك
ملتابعة برامج ال�صيانة املر�سلة من املتعهدين ب�شكل دوري،
و�سيكون هذا الإجراء الإلكرتوين ملغياً لطلبات الإ�صالح
الورقية.
لالطالع والعمل مبوجبه .واهلل يحفظكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن احلارثي
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