متابعات
�إخبارية
وزير العدل ي�ستقبل املبعوث اخلا�ص للجنة الرباعية لل�شرق الأو�سط
ا�ستقبل معايل وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء الدكتور حممد بن عبدالكرمي العي�سى
يف ق�صر امل�ؤمترات بجدة م�ساء يوم الأحد � 25شعبان 1433هـ املبعوث اخلا�ص للجنة الرباعية لل�شرق
الأو�سط توين بلري.
و�أطلع معاليه خالل اللقاء ال�ضيف على التطورات والتحديثات يف قطاع الق�ضاء باململكة على
�ضوء م�شروع خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود لتطوير مرفق الق�ضاء
التي �شملت اجلوانب التنظيمية والتقنية والتدريبية وتوفري متطلبات البيئة العدلية.
كما �أطلعه على جتربة اململكة يف تفعيل البدائل ال�شرعية لفظ املنازعات وت�سهيل الإج��راءات
وتطور مهنة املحاماة يف اململكة ك�شريك مهم يف �إي�صال العدالة.

وزارة العدل تد�شن
نظام الرثوة العقارية يف
حمافظة اخلرب

د�شنت الإدارة العامة لتقنية املعلومات
ب������وزارة ال���ع���دل ن���ظ���ام ال��ث��روة ال��ع��ق��اري��ة
يف ك���ت���اب���ة ال����ع����دل الأول��������ى يف حم��اف��ظ��ة
اخل�ب�ر وال����ذي ي��ف��ع��ل ا���س��ت��خ��دام التقنية
االل���ك�ت�رون���ي���ة ���ض��م��ن �إج��������راء ال��ع��م��ل��ي��ة
التوثيقية بحيث يتم توثيق كل ما يتعلق
بالرثوة العقارية ونقل امللكية �سواء بيعا
كامال �أو جزئيا �أو هبة �أو رهنا ل�صناديق
الإقرا�ض احلكومية (الزراعي ،العقاري،
ال�صناعي) وك��ذل��ك �إن��ه��اء �إج����راءات منح
الأرا�ضي ب�أنواعها.

ربط حماكم �شمال الطائف بالعدل �إلكرتوني ًا

ت��ن��ف��ي��ذا مل�����ش��روع خ����ادم احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن
عبدالعزيز لتطوير الق�ضاء يف اململكة بتحديث الأنظمة واللوائح
و�إن�شاء حماكم جديدة و�ضمان عملها وف��ق �آلية �إلكرتونية �شرعت
�شركة تقنية املتخ�ص�صة يف ال�شبكات الإلكرتونية بربط حماكم �شمال
الطائف �إلكرتونياً عن طريق �شبكة تهدف �إلى التخل�ص من العمل
اليدوي و�ستعمل على اخت�صار الوقت واجلهد ال�سيما يف البحث عن
ال�سجالت القدمية ،وت�أتي عملية الربط الإلكرتونية ملحاكم �شمال
الطائف ك���إح��دى اخل��ط��وات امل��ح��ددة وق��د ب��د�أ العمل م��ن حمكمة �أم
الدوم العامة ،تليها حمكمة املويه ،ومن ثم ظلم .فيما �أو�ضح مدير
عام م�شروع امللك عبداهلل لتطوير مرفق الق�ضاء ومدير عام تقنية
املعلومات ب���وزارة ال��ع��دل املهند�س م��اج��د ال��ع��دوان �أن افتتاح مركز
املعلومات ي�أتي �ضمن جهود معايل الوزير يف متابعة عمل كل دوائر
امل�شروع املتخ�ص�صة على ح��دة ملعرفة احتياجات ومتطلبات العمل
التنفيذي يف امل�شروع.

(العدل) ُتثبت  3459من موظفي بنودها
من الأولى وحتى الثامنة
�  أنهت وزارة ال���ع���دل ت��ث��ب��ي��ت ( )3459موظفا
ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ح��ي��ث عملت
جلنة تثبيت العاملني على البنود امل�شكلة ب��وزارة
العدل على �سري �إج��راءات التثبيت التي تقع �ضمن
اخ��ت�����ص��ا���ص��ه��ا لأك��ث�ر م���ن ( )3459م��وظ��ف��ا بطلب
التثبيت ،والذي ي�أتي �إنفاذاً للأمر ال�سامي الكرمي
اخل��ا���ص بتثبيت امل��ت��ع��اق��دي��ن م��ع��ه��م ع��ل��ى ال��ب��ن��ود،
والذين اكتملت لديهم جميع ال�ضوابط والإجراءات
التي ا�شرتطتها وزارة اخلدمة املدنية.

و�أو���ض��ح��ت وزارة ال��ع��دل �أن���ه مت تثبيت ()20
م��وظ��ف��اً على امل��رت��ب��ة الثامنة و ( )208موظفني
على املرتبة ال�سابعة و( )447على املرتبة ال�ساد�سة
و()1403على املرتبة اخلام�سة و( )696على املرتبة
ال��راب��ع��ة و ()420م���وظ���ف���اً ع��ل��ى امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة و
()241موظفاً على املرتبة الثانية و ( )24موظفاً
على املرتبة الأولى .وبينت الوزارة �أن عدد امل�ؤقتني
الذين مت تثبيتهم ( )1257و امل�ستخدمني()962
والعمال (. )1240
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متابعات
�إخبارية
وزير العدل يفتتح بالطائف امللتقى الأول
لر�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف باململكة
افتتح معايل وزي��ر ال��ع��دل رئي�س املجل�س الأعلى
للق�ضاء ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ع��ب��د ال��ك��رمي العي�سى
ي��وم ال�سبت � 17شعبان 1433ه��ـ امللتقى الأول لر�ؤ�ساء
حماكم اال�ستئناف باململكة بح�ضور الأع�ضاء الدائمني
للمجل�س الأع���ل���ى ل��ل��ق�����ض��اء و�أم��ي�ن امل��ج��ل�����س ورئ��ي�����س
التفتي�ش الق�ضائي ووك��ي��ل وزارة ال��ع��دل وع���دد من
م�س�ؤويل املجل�س الأعلى للق�ضاء ووزارة العدل.
وق��ال معايل وزي��ر العدل يف كلمة �ألقاها يف بداية
فعاليات امللتقى � :إن امللتقيات الق�ضائية هي قاعدة
ورك��ي��زة ال��ع��م��ل الإ����ش���رايف وال��ت��ن��ف��ي��ذي  ،ب��ل ه��ي عماد
العمل امل�ؤ�س�سي ���س��واء للمجل�س الأع��ل��ى للق�ضاء �أو

ل��وزارة العدل وه��ذه القاعدة والركيزة تر�سم خارطة
ط��ري��ق وخ��ط��ة عمل لل�سري عليها ،فمن خاللها يتم
ت���داول ال���ر�أي وا�ستطالع م��ا ل��دى �أ�صحاب الف�ضيلة
الق�ضاة وبخا�صة القيادات الق�ضائية.
و�أثنى معاليه على م�سرية حماكم اال�ستئناف يف
انطالقتها الأول��ى تفعي ً
ال للنظام الق�ضائي احلديث
ال����ذي �أح�����دث ه���ذه ال���درج���ة منف�صلة ع���ن �صيغتها
ال�سابقة التي جتمع بني التمييز عموماً واال�ستئناف يف
بع�ض مراحل الق�ضية وقال  :نعني بهذا �أننا مل نكن
على ميالد مفهوم جديد لال�ستئناف بل كان معمو ًال
به يف �إحدى م�سارات الق�ضية .

وزارة العدل ترفع م�ستوى احلجز
والتنفيذ �إلى وكالة
�صدر قراراً يق�ضي برفع م�ستوى الوكالة امل�ساعدة ل�ش�ؤون احلجز
والتنفيذ �إل��ى وكالة ل�ش�ؤون احلجز والتنفيذ يهدف �إل��ى رفع امل�ستوى
بناء على املعطيات التي متت خالل الفرتة املا�ضية فيما يخ�ص �أعمال
دوائر احلجز والتنفيذ وبناء على �أهمية هذا العمل الرائد الذي تقوم
به هذه الدوائر وازديادها وتعيني عدد من ق�ضاة التنفيذ بها فقد جاء
هذا الأمر ليتواكب والإ�شراف القائم من الوكالة على الأعمال املهمة
التي تقوم بها  .وت�أتي �أعمال احلجز والتنفيذ �ضمن �أول��وي��ات العمل
الق�ضائي م�ؤكدة ب�أن عمل دوائر احلجز والتنفيذ يف املحاكم العامة هي
تنفيذ الأحكام مكت�سبة القطعية يف وقت قيا�سي  .و مت م�ؤخراً اعتماد
�إن�شاء ت�س ع دوائر للحجز والتنفيذ يف عدد من املحاكم العامة �شملت
ك ً
�لا م��ن ال��ط��ائ��ف وبي�شة وخمي�س م�شيط وج����ازان وال��ب��اح��ة وجن��ران
وعرعر و�سكاكا والقطيف � ،إ�ضافة �إلى دوائر احلجز والتنفيذ التي تعمل
�سابقاً يف املحاكم العامة يف الريا�ض ومكة وجدة واملدينة املنورة والدمام
واخلرب والأح�ساء والق�صيم و�أبها وحائل واخلرج.
وم��ن مهام وك��ال��ة احلجز والتنفيذ ب���وزارة ال��ع��دل �أن ال��ه��دف الأ�سا�سي
لعملها هو درا�سة وتطوير وحت�سني بيئة العمل يف دوائ��ر احلجز والتنفيذ
وتزويدها بكافة التجهيزات املادية والب�شرية و�إ�صدار الرتاخي�ص مل�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص فيما يخ�ص �أعمالها وتب�سيط وحو�سبة �إجراءاتها وتوفري
كافة املعلومات عن ملكية الأ�صول والإف�صاح عنها للجهات املخت�صة والتن�سيق
مع اجلهات احلكومية والدولية عرب قنواتها الر�سمية ل�ضمان تنفيذ الأحكام
الق�ضائية  .وت�شرف وكالة ���ش���ؤون احلجز والتنفيذ على ث�لاث �إدارات هي
الإدارة العامة للحجز والتنفيذ والإدارة العامة للرتاخي�ص والإدارة العامة
لوحدات الأ�صول .
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وزارة العدل تكثف
ح�ضورها الدويل لإبراز
ق�ضاء ال�شريعة

�شارك وفد من وزارة العدل يف
�أعمال الندوة العلمية (دور النائب
ال��ع��ام يف ال��ق�����ض��اء ) ال����ذي ا�ستمر
ث�ل�اث���ة �أي������ام يف ب���اري�������س .وت���ه���دف
الندوة �إلى االطالع على م�ستويات
النظام الق�ضائي املقارن والتعرف
على م��ه��ام ووظ��ائ��ف ال��ن��ائ��ب العام
يف الأنظمة الق�ضائية و�صلة ذلك
بالق�ضاء ،واالطالع على الإجراءات
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف ����س�ي�ر امل���راف���ع���ات
الفرن�سية يف �إط����ار االط��ل�اع على
الأ�ساليب الإجرائية املقارنة.
و�ضم وف��د وزارة ال��ع��دل قا�ضي
ا���س��ت��ئ��ن��اف ب��ال��ت��ف��ت��ي�����ش ال��ق�����ض��ائ��ي
ال�������ش���ي���خ :حم���م���د ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز
الفايز وقا�ضي اال�ستئناف ال�شيخ:
حم���م���د ب����ن ع���ب���دال���ك���رمي ال��ع��ام��ر
وقا�ضي اال�ستئناف ال�شيخ :فايز بن
هليل ال�سحيمي وقا�ضي اال�ستئناف
ال�شيخ :فهد بن حممد احلميداين.

العدل ت�ستهدف تدريب � 43ألف موظف
خالل العام احلايل

�أو���ض��ح��ت وزارة ال��ع��دل �أن اخل��ط��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ع��ام ١٤٣٣ه���ـ
قا�ض
اجلاري تنفيذها ت�ستهدف تدريب ( )43.750موظفاً وٍ 2.000
بالتكرار ،و�أن هذه الأرق��ام متثل ح�سب املعلومات اال�ستطالعية
ال�صدارة يف التدريب مقارنة بالوقت وعدد املوظفني ،مبينة انه
�سيكون لكل موظفي الوزارة خالل هذا العام برناجمان تدريبيان
وذلك بعد درا�سات معمقة لالحتياجات التدريبية ملرفق العدالة
�ضمن برامج موجهة .و�أك��دت وزارة العدل �أن التدريب مل يعد
ترفاً �إدارياً �أو خياراً ذاتياً ،بل بات �ضرورة ملحة لتطوير وتنمية
العن�صر الب�شري يف ك��اف��ة امل�ستويات ،ل�ضمان �أع��ل��ى ق��در من
املهارة ،ميكنها من خدمة جمتمعها.

جريدة الريا�ض –العدد16100 :

حمكمة وكتابة العدل يف حوطة �سدير
تنتقل �إلى مبناها اجلديد

انتقلت حمكمة وك��ت��اب��ة ال��ع��دل ب��ح��وط��ة ���س��دي��ر �إل���ى املبنى
اجلديد ،جممع الدوائر ال�شرعية وال��ذي مت ت�شييده من قبل
وزارة ال��ع��دل وي��ق��ع ع��ل��ى ط��ري��ق امل��ل��ك في�صل ب��ن عبدالعزيز،
الرابط ما بني مدن ع�شرية �سدير واخلطامة ب�سدير وحوطة
�سدير ،وتبلغ م�ساحته قرابة � 10آالف مرت مربع ،ومكون من
دورين م�ساحة كل دور �أكرث من 2000م.2
وخ�ص�ص ال��دور الأر���ض��ي مكتبني للق�ضاة ومكاتب �إداري���ة بخدماتها
وم��ن��اف��ع��ه��ا ،وي��ح��وي ال����دور الأول مكتبني ل��ك��ت��اب ال��ع��دل وم��ك��ات��ب �إداري����ة
ب��خ��دم��ات��ه��ا وم��ن��اف��ع��ه��ا ،وق����د ج��ه��ز امل��ب��ن��ى ب��و���س��ائ��ل ال��ت��ك��ي��ي��ف والأج���ه���زة
االلكرتونية ،وبد�أ با�ستقبال املواطنني و�إنهاء معامالتهم بكل ي�سر و�سهولة.

(العدل) تدرب �أكرث من
� 10آالف موظف يف خمتلف
املجاالت

ق��ال��ت الإدارة العامة للتطوير الإداري
ب�������وزارة ال���ع���دل �إن���ه���ا درب�����ت ( )10165من
من�سوبيها يف خمتلف ال�برام��ج التطبيقية
واملهارات الإدارية منذ بداية العام اجلاري.
وبينت �إدارة التطوير االداري �أن الربامج
التدريبية املقدمة ملن�سوبي ال��وزارة تنوعت بني
ب��رام��ج معهد الإدارة العامة وال��ت��ي تقدم على
ف�ترت�ين ���ص��ب��اح��ي��ة وم�����س��ائ��ي��ة و�أخ������رى خا�صة
ب��امل���ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي
وب����رام����ج ي��ت��م ت��ع��اق��د ال��������وزارة ف��ي��ه��ا م���ع �أح���د
املراكز التدريبية �إ�ضافة �إل��ى امل�شاركات �ضمن
ال�برام��ج اخل��ارج��ي��ة وور�����ش ال��ع��م��ل وامللتقيات
و�أي�������ض���اً ال��ت��دري��ب ع���ن ط��ري��ق الإدارة ال��ع��ام��ة
لتقنية املعلومات وال��ت��ي تقدم جميع الربامج
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف احل���ا����س���ب الآيل وال�����ش��ب��ك��ات
االلكرتونية وال�صيانة.

جريدة الريا�ض –العدد16059 :

(العدل) تعاقب  14م�أذون ًا
�شرعي ًا

�أ���ص��درت وزارة ال��ع��دل ممثلة يف اللجنة
املخت�صة ب���إي��ق��اع ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى امل����أذون�ي�ن
جريدة الريا�ض –العدد 16053 :املخالفني عقوبات متنوعة على  14م���أذون��اً
خالفوا الأنظمة خالل الفرتة املا�ضية حيث
ال�شيخ عبداهلل بن حممد الهوميل
ت��ن��وع��ت ال��ع��ق��وب��ات ب�ين �إي��ق��اف ال��رخ�����ص��ة �أو
�إلغائها.
�إلى رحمة اهلل
وذك���ر ت��ق��ري��ر ���ص��ادر ع��ن الإدارة العامة
مل���أذوين عقود الأنكحة �أن العقوبات تختلف
تويف م�ساء يوم الأربعاء الأول من �شعبان 1433هـ ف�ضيلة
ح�سب خمالفة ك��ل م�����أذون و�أن م��ن �أ�سباب
ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ه��ومي��ل قا�ضي
�إي��ق��اع ه��ذه العقوبات ع���دداً م��ن املالحظات
حمكمة رنية يف حادثة انقالب �سيارته على طريق الريا�ض
�أهمها :عقد النكاح ب��دون ت��دوي��ن الفح�ص
– الطائف ،بالقرب من احلومييات يف طريقه للريا�ض،
الطبي وعدم ذكر الويل للزوجة وعقد النكاح
وقد ُ�صلي عليه يف اليوم التايل بجامع ابن باز بالقويعية.
دون االط�ل�اع على �صك ح�صر ال��ورث��ة عند
املوا�ساة
و(جملة العدل) تتقدم ب�أحر التعازي و�صادق
�إج����راء ال��ع��ق��د ،وع���دم ت��دوي��ن �صك الطالق
وال�سلوان،
ل��ذوي الفقيد� ،سائلني اهلل �أن يلهمهم ال�صرب
وعدم تدوين ا�سم الزوجة كام ً
ال عند �إجراء
ﭼ
ﭷ
وي�سكنه ف�سيح ج��ن��ات��ه ،ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
عقد النكاح.
البقرة.١٥٦ :
جريدة الريا�ض –العدد16075 :
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