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موظفا   )3459( تــثــبــيــت  الـــعـــدل  وزارة    اأنهت 
بــالــتــعــاون مــع وزارة اخلــدمــة املــدنــيــة حــيــث عملت 
بــوزارة  امل�شكلة  البنود  على  العاملني  تثبيت  جلنة 
العدل على �شري اإجــراءات التثبيت التي تقع �شمن 
بطلب  مــوظــفــا   )3459( مـــن  لأكــــر  اخــتــ�ــشــا�ــشــهــا 
التثبيت، والذي ياأتي اإنفاذاً للأمر ال�شامي الكرمي 
الــبــنــود،  املــتــعــاقــديــن مــعــهــم عــلــى  اخلــا�ــص بتثبيت 
والذين اكتملت لديهم جميع ال�شوابط والإجراءات 

التي ا�شرتطتها وزارة اخلدمة املدنية.

)20( تثبيت  مت  اأنـــه  الــعــدل  وزارة  واأو�ــشــحــت 
موظفني   )208( و  الثامنة  املــرتــبــة  على  مــوظــفــاً 
على املرتبة ال�شابعة و)447( على املرتبة ال�شاد�شة 
و)1403(على املرتبة اخلام�شة و)696( على املرتبة 
الــرابــعــة و )420(مـــوظـــفـــاً عــلــى املــرتــبــة الــثــالــثــة و 
موظفاً   )24( و  الثانية  املرتبة  على  )241(موظفاً 
على املرتبة الأولى. وبينت الوزارة اأن عدد املوؤقتني 
امل�شتخدمني)962( و   )1257( تثبيتهم  مت  الذين 

والعمال )1240( .

وزير العدل ي�شتقبل املبعوث اخلا�ص للجنة الرباعية لل�شرق الأو�شط

ا�شتقبل معايل وزير العدل رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�شاء الدكتور حممد بن عبدالكرمي العي�شى 
يف ق�شر املوؤمترات بجدة م�شاء يوم الأحد 25 �شعبان 1433هـ املبعوث اخلا�ص للجنة الرباعية لل�شرق 

الأو�شط توين بلري.
واأطلع معاليه خلل اللقاء ال�شيف  على التطورات والتحديثات يف قطاع الق�شاء باململكة على 
�شوء م�شروع خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود لتطوير مرفق الق�شاء 

التي �شملت اجلوانب التنظيمية والتقنية والتدريبية وتوفري متطلبات البيئة العدلية.
الإجــراءات  وت�شهيل  املنازعات  ال�شرعية لفظ  البدائل  تفعيل  اململكة يف  اأطلعه على جتربة  كما 

وتطور مهنة املحاماة يف اململكة ك�شريك مهم يف اإي�شال العدالة.

)العدل( ُتثبت 3459 من موظفي بنودها 
من الأولى وحتى الثامنة

وزارة العدل تد�شن 
نظام الرثوة العقارية يف 

حمافظة اخلرب
د�شنت الإدارة العامة لتقنية املعلومات 
ـــــروة الــعــقــاريــة  بــــــوزارة الـــعـــدل نـــظـــام ال
الــــعــــدل الأولــــــــى يف حمــافــظــة  يف كـــتـــابـــة 
التقنية  ا�ــشــتــخــدام  يــفــعــل  اخلـــر والــــذي 
ـــيـــة �ــشــمــن اإجــــــــراء الــعــمــلــيــة  اللـــكـــرتون
التوثيقية بحيث يتم توثيق كل ما يتعلق 
بيعا  �شواء  امللكية  ونقل  العقارية  بالروة 
اأو رهنا ل�شناديق  اأو هبة  اأو جزئيا  كامل 
العقاري،  )الزراعي،  احلكومية  الإقرا�ص 
منح  اإجــــراءات  اإنــهــاء  وكــذلــك  ال�شناعي( 

الأرا�شي باأنواعها.

ربط حماكم �شمال الطائف بالعدل اإلكرتونيًا
 تــنــفــيــذا ملــ�ــشــروع خــــادم احلــرمــني الــ�ــشــريــفــني املــلــك عــبــداهلل بن 
واللوائح  الأنظمة  بتحديث  اململكة  يف  الق�شاء  لتطوير  عبدالعزيز 
�شرعت  اإلكرتونية  اآلية  وفــق  عملها  و�شمان  جديدة  حماكم  واإن�شاء 
�شركة تقنية املتخ�ش�شة يف ال�شبكات الإلكرتونية بربط حماكم �شمال 
العمل  التخل�ص من  اإلى  اإلكرتونياً عن طريق �شبكة تهدف  الطائف 
اليدوي و�شتعمل على اخت�شار الوقت واجلهد ل�شيما يف البحث عن 
�شمال  ملحاكم  الإلكرتونية  الربط  عملية  وتاأتي  القدمية،  ال�شجلت 
اأم  الطائف كــاإحــدى اخلــطــوات املــحــددة وقــد بــداأ العمل مــن حمكمة 
اأو�شح مدير  الدوم العامة، تليها حمكمة املويه، ومن ثم ظلم. فيما 
تقنية  الق�شاء ومدير عام  امللك عبداهلل لتطوير مرفق  عام م�شروع 
مركز  افتتاح  اأن  الــعــدوان  مــاجــد  املهند�ص  الــعــدل  بـــوزارة  املعلومات 
املعلومات ياأتي �شمن جهود معايل الوزير يف متابعة عمل كل دوائر 
العمل  ومتطلبات  احتياجات  ملعرفة  حــدة  على  املتخ�ش�شة  امل�شروع 

التنفيذي يف امل�شروع.
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وزير العدل يفتتح بالطائف امللتقى الأول
لروؤ�شاء حماكم ال�شتئناف باململكة

الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  الــعــدل  وزيــر  معايل  افتتح 
العي�شى   الــكــرمي  عــبــد  بــن  حمــمــد  الــدكــتــور  للق�شاء 
لروؤ�شاء  الأول  امللتقى  1433هـــ  �شعبان   17 ال�شبت  يــوم 
حماكم ال�شتئناف باململكة بح�شور الأع�شاء الدائمني 
ورئــيــ�ــص  املــجــلــ�ــص  واأمــــني  لــلــقــ�ــشــاء  الأعـــلـــى  للمجل�ص 
من  وعـــدد  الــعــدل  وزارة  ووكــيــل  الق�شائي  التفتي�ص 

م�شوؤويل املجل�ص الأعلى للق�شاء ووزارة العدل.
األقاها يف بداية  وقــال معايل وزيــر العدل يف كلمة 
قاعدة  هي  الق�شائية  امللتقيات  اإن   : امللتقى  فعاليات 
وركــيــزة الــعــمــل الإ�ـــشـــرايف والــتــنــفــيــذي ، بــل هــي عماد 
اأو  للق�شاء  الأعــلــى  للمجل�ص  �ــشــواء  املوؤ�ش�شي  العمل 

تر�شم خارطة  والركيزة  القاعدة  وهــذه  العدل  لــوزارة 
يتم  خللها  فمن  عليها،  لل�شري  عمل  وخــطــة  طــريــق 
الف�شيلة  اأ�شحاب  لــدى  مــا  وا�شتطلع  الـــراأي  تـــداول 

الق�شاة وبخا�شة القيادات الق�شائية.
يف  ال�شتئناف  حماكم  م�شرية  على  معاليه  واأثنى 
احلديث  الق�شائي  للنظام  تفعيًل  الأولــى  انطلقتها 
�شيغتها  عـــن  منف�شلة  الـــدرجـــة  هـــذه  اأحـــــدث  الــــذي 
ال�شابقة التي جتمع بني التمييز عموماً وال�شتئناف يف 
اأننا مل نكن  بع�ص مراحل الق�شية وقال : نعني بهذا 
على ميلد مفهوم جديد لل�شتئناف بل كان معموًل 

به يف اإحدى م�شارات الق�شية .

وزارة العدل ترفع م�شتوى احلجز 
والتنفيذ اإلى وكالة

امل�شاعدة ل�شوؤون احلجز  الوكالة  يق�شي برفع م�شتوى   �شدر قراراً 
امل�شتوى   رفع  اإلــى  يهدف  والتنفيذ  ل�شوؤون احلجز  وكالة  اإلــى  والتنفيذ 
بناء على املعطيات التي متت خلل الفرتة املا�شية فيما يخ�ص اأعمال 
اأهمية هذا العمل الرائد الذي تقوم  دوائر احلجز والتنفيذ وبناء على 
به هذه الدوائر وازديادها وتعيني عدد من ق�شاة التنفيذ بها فقد جاء 
املهمة  الأعمال  الوكالة على  القائم من  والإ�شراف  ليتواكب  الأمر  هذا 
العمل  اأولــويــات  �شمن  والتنفيذ  احلجز  اأعمال  وتاأتي   . بها  تقوم  التي 
الق�شائي موؤكدة باأن عمل دوائر احلجز والتنفيذ يف املحاكم العامة هي 
اعتماد  . و مت موؤخراً  تنفيذ الأحكام مكت�شبة القطعية يف وقت قيا�شي 
العامة �شملت  اإن�شاء ت�ص ع دوائر للحجز والتنفيذ يف عدد من املحاكم 
والــبــاحــة وجنــران  وجــــازان  وبي�شة وخمي�ص م�شيط  الــطــائــف  مــن  كــًل 
وعرعر و�شكاكا والقطيف ، اإ�شافة اإلى دوائر احلجز والتنفيذ التي تعمل 
�شابقاً يف املحاكم العامة يف الريا�ص ومكة وجدة واملدينة املنورة والدمام 

واخلر والأح�شاء والق�شيم واأبها وحائل واخلرج.
الأ�شا�شي  الــهــدف  اأن  الــعــدل  بـــوزارة  والتنفيذ  احلجز  وكــالــة  مهام  ومــن 
والتنفيذ  احلجز  دوائــر  يف  العمل  بيئة  وحت�شني  وتطوير  درا�شة  هو  لعملها 
ملوؤ�ش�شات  الرتاخي�ص  واإ�شدار  والب�شرية  املادية  التجهيزات  بكافة  وتزويدها 
وتوفري  اإجراءاتها  وحو�شبة  وتب�شيط  اأعمالها  يخ�ص  فيما  اخلا�ص  القطاع 
كافة املعلومات عن ملكية الأ�شول والإف�شاح عنها للجهات املخت�شة والتن�شيق 
مع اجلهات احلكومية والدولية عر قنواتها الر�شمية ل�شمان تنفيذ الأحكام 
هي  اإدارات  ثــلث  على  والتنفيذ  احلجز  �ــشــوؤون  وكالة  وت�شرف   . الق�شائية 
العامة  والإدارة  العامة للرتاخي�ص  والإدارة  والتنفيذ  للحجز  العامة  الإدارة 

لوحدات الأ�شول . 

وزارة العدل تكثف 
ح�شورها الدويل لإبراز 

ق�شاء ال�شريعة
�شارك وفد من وزارة العدل   يف 
اأعمال الندوة العلمية )دور النائب 
ا�شتمر  الــــذي   ) الــقــ�ــشــاء  الــعــام يف 
ثـــلثـــة اأيــــــام يف بـــاريـــ�ـــص .وتـــهـــدف 
الندوة اإلى الطلع على م�شتويات 
والتعرف  املقارن  الق�شائي  النظام 
الــنــائــب العام  على مــهــام ووظــائــف 
ذلك  و�شلة  الق�شائية  الأنظمة  يف 
بالق�شاء، والطلع على الإجراءات 
املـــرافـــعـــات  �ـــشـــري  الــتــنــظــيــمــيــة يف 
على  الطــــلع  اإطــــار  يف  الفرن�شية 

الأ�شاليب الإجرائية املقارنة.
قا�شي  الــعــدل  وزارة  وفــد  و�شم 
ا�ــشــتــئــنــاف بــالــتــفــتــيــ�ــص الــقــ�ــشــائــي 
الـــ�ـــشـــيـــخ: حمـــمـــد بــــن عــبــدالــعــزيــز 
ال�شيخ:  ال�شتئناف  وقا�شي  الفايز 
حمـــمـــد بــــن عـــبـــدالـــكـــرمي الــعــامــر 
وقا�شي ال�شتئناف ال�شيخ: فايز بن 
هليل ال�شحيمي وقا�شي ال�شتئناف 
ال�شيخ: فهد بن حممد احلميداين.
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ال�شيخ عبداهلل بن حممد الهوميل
 اإلى رحمة اهلل

تويف م�شاء يوم الأربعاء الأول من �شعبان 1433هـ ف�شيلة 
الــ�ــشــيــخ عــبــداهلل بــن حمــمــد بــن عــبــداهلل الــهــوميــل قا�شي 
حمكمة رنية يف حادثة انقلب �شيارته على طريق الريا�ص 
للريا�ص،  طريقه  يف  احلومييات  من  بالقرب  الطائف،   –

لي عليه يف اليوم التايل بجامع ابن باز بالقويعية. وقد �شُ
املوا�شاة  و�شادق  التعازي  باأحر  تتقدم  العدل(  و)جملة 
وال�شلوان،  ال�شر  يلهمهم  اأن  اهلل  �شائلني  الفقيد،  لــذوي 
چ  ڃ      ڃ        ڄ     ڄ   ڄ      چ  جــنــاتــه،   ف�شيح  وي�شكنه 

البقرة: 156.

العدل ت�شتهدف تدريب 43 األف موظف 
خالل العام احلايل

اأو�ــشــحــت وزارة الــعــدل اأن اخلــطــة الــتــدريــبــيــة لــعــام 1433هــــ  
اجلاري تنفيذها ت�شتهدف تدريب )43.750( موظفاً و2.000 قا�ٍص 
ال�شتطلعية  املعلومات  الأرقــام متثل ح�شب  هذه  واأن  بالتكرار، 
انه  التدريب مقارنة بالوقت وعدد املوظفني، مبينة  ال�شدارة يف 
�شيكون لكل موظفي الوزارة خلل هذا العام برناجمان تدريبيان 
وذلك بعد درا�شات معمقة للحتياجات التدريبية ملرفق العدالة 
التدريب مل يعد  اأن  العدل  وزارة  واأكــدت  برامج موجهة.  �شمن 
ترفاً اإدارياً اأو خياراً ذاتياً، بل بات �شرورة ملحة لتطوير وتنمية 
من  قــدر  اأعــلــى  ل�شمان  امل�شتويات،  كــافــة  يف  الب�شري  العن�شر 

املهارة، ميكنها من خدمة جمتمعها.
جريدة الريا�ص –العدد: 16100

حمكمة وكتابة العدل يف حوطة �شدير 
تنتقل اإلى مبناها اجلديد

املبنى  اإلـــى  �ــشــديــر  بــحــوطــة  الــعــدل  وكــتــابــة  انتقلت حمكمة 
قبل  من  ت�شييده  مت  والــذي  ال�شرعية  الدوائر  جممع  اجلديد، 
عبدالعزيز،  بــن  في�شل  املــلــك  طــريــق  عــلــى  ويــقــع  الــعــدل  وزارة 
ب�شدير وحوطة  �شدير واخلطامة  ما بني مدن ع�شرية  الرابط 
من  ومكون  مربع،  مرت  اآلف   10 قرابة  م�شاحته  وتبلغ  �شدير، 

دورين م�شاحة كل دور اأكر من 2000م2.
بخدماتها  اإداريـــة  ومكاتب  للق�شاة  مكتبني  الأر�ــشــي  الــدور  وخ�ش�ص 
اإداريــــة  ومــنــافــعــهــا، ويــحــوي الــــدور الأول مكتبني لــكــتــاب الــعــدل ومــكــاتــب 
بــخــدمــاتــهــا ومــنــافــعــهــا، وقــــد جــهــز املــبــنــى بــو�ــشــائــل الــتــكــيــيــف والأجـــهـــزة 
اللكرتونية، وبداأ با�شتقبال املواطنني واإنهاء معاملتهم بكل ي�شر و�شهولة.
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)العدل( تدرب اأكرث من 
10 اآلف موظف يف خمتلف 

املجالت
الإداري  للتطوير  العامة  الإدارة  قــالــت 
من   )10165( دربـــــت  اإنـــهـــا  الـــعـــدل  بـــــــوزارة 
التطبيقية  الــرامــج  خمتلف  يف  من�شوبيها 

واملهارات الإدارية منذ بداية العام اجلاري.
الرامج  اأن  الداري  التطوير  اإدارة  وبينت 
تنوعت بني  الــوزارة  ملن�شوبي  املقدمة  التدريبية 
على  تقدم  والــتــي  العامة  الإدارة  معهد  بــرامــج 
فــرتتــني �ــشــبــاحــيــة ومــ�ــشــائــيــة واأخــــــرى خا�شة 
بــاملــوؤ�ــشــ�ــشــة الــعــامــة لــلــتــدريــب الــتــقــنــي واملــهــنــي 
وبــــرامــــج يــتــم تــعــاقــد الــــــــوزارة فــيــهــا مـــع اأحـــد 
�شمن  امل�شاركات  اإلــى  اإ�شافة  التدريبية  املراكز 
وامللتقيات  الــعــمــل  وور�ــــص  اخلــارجــيــة  الــرامــج 
الــعــامــة  الإدارة  عـــن طــريــق  الــتــدريــب  واأيـــ�ـــشـــاً 
الرامج  جميع  تقدم  والــتــي  املعلومات  لتقنية 
والــ�ــشــبــكــات  الآيل  احلـــا�ـــشـــب  يف  املــتــخــ�ــشــ�ــشــة 

اللكرتونية وال�شيانة.
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)العدل( تعاقب 14 ماأذونًا 
�شرعيًا

اللجنة  يف  ممثلة  الــعــدل  وزارة  اأ�ــشــدرت 
املـــاأذونـــني  عــلــى  الــعــقــوبــات  بــاإيــقــاع  املخت�شة 
مــاأذونــاً   14 على  متنوعة  عقوبات  املخالفني 
خالفوا الأنظمة خلل الفرتة املا�شية حيث 
تــنــوعــت الــعــقــوبــات بــني اإيــقــاف الــرخــ�ــشــة اأو 

اإلغائها.
العامة  الإدارة  عــن  �ــشــادر  تــقــريــر  وذكـــر 
تختلف  العقوبات  اأن  الأنكحة  عقود  ملــاأذوين 
اأ�شباب  مــن  واأن  مــــاأذون  كــل  خمالفة  ح�شب 
امللحظات  مــن  عـــدداً  العقوبات  هــذه  اإيــقــاع 
الفح�ص  تــدويــن  بــدون  النكاح  عقد  اأهمها: 
الطبي وعدم ذكر الويل للزوجة وعقد النكاح 
الــورثــة عند  الطـــلع على �شك ح�شر  دون 
اإجــــراء الــعــقــد، وعـــدم تــدويــن �شك الطلق 
وعدم تدوين ا�شم الزوجة كامًل عند اإجراء 

عقد النكاح.
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