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اأخذ م�افقة وزارة ال�ش�ؤون 
االجتماعية عند العقد على فتاة 

جمه�لة االأب�ين
اأ�ـــضـــدر مــعــايل وزيــــر الـــعـــدل تــعــمــيــمــاً قــ�ــضــائــيــاً بــرقــم 
جمهويل  مــن  لــلــفــتــاة  الــعــقــد  بــعــدم  يق�ضي  13/ت/4703 
االجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  موافقة  اأخــذ  بعد  اإال  االأبــويــن 
لتعميمي  “اإحلاقاً  التعميم:  ن�ص  واإليكم  حالتها.  ملتابعة 
الوزارة رقم 13/ت/2145 يف 1423/12/17هـ ورقم 8/ت/86 
يف 1412/7/15هـ ب�ضاأن عدم العقد الأي فتاة من جمهوالت 
الــ�ــضــوؤون  اإال بــخــطــاب حمـــال ر�ــضــمــيــاً مــن وزارة  االأبـــويـــن 

االجتماعية اأو اأحد فروعها.
فقد تلقت الوزارة التعميم الربقي من �ضاحب ال�ضمو 
امللكي ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية 
رحمه اهلل رقم 13729 يف 1432/2/6هـ ون�ضه: )ورد للوزارة 
خطاب وكيل وزارة ال�ضوؤون االجتماعية للرعاية والتنمية 
زواج  ب�ضاأن  1431/11/24هــــــ  يف   110614 رقــم  االجتماعية 
بع�ص الفتيات الالتي ترعاهن وزارة ال�ضوؤون االجتماعية 
اجلوابي خلطاب معايل وكيل وزارة الداخلية رقم 108557 
اإمـــارة منطقة مكة  املبني على خطاب  يف 1431/10/26هـــــ 
لهم  كتبه  ما  ب�ضاأن  رقــم 88208 يف 1431/8/29هـــــ  املكرمة 
مدير عام ال�ضوؤون االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة برقم 
7543 يف 1431/8/15هـ اأنه من االأهمية اأخذ موافقة اجلهة 
وترى  م�ضلحتها  فيه  ملا  و�ضعها  ملتابعة  للفتاة  االإ�ضرافية 
وزارة ال�ضوؤون االجتماعية خماطبة املحاكم باأن ال يتم عقد 
النكاح للفتاة �ضواًء من �ضعودي اأو غري �ضعودي خ�ضية من 
اإال بعد �ضدور موافقة ر�ضمية  الفتيات  ا�ضتغاللهم لو�ضع 
من ِقبلهم مبنية على درا�ضة م�ضتفي�ضة عن الزوج ونظراً 
الأهمية مثل هذه االإجراءات وحفظاً حلقوق هذه الفئة وملا 

فيها من امل�ضلحة.
ال  بحيث  اإليه  اأ�ضري  مبا  للعمل  يلزم  ملن  االإيعاز  ناأمل 
ال�ضوؤون  وزارة  ترعاهن  الالتي  للفتيات  النكاح  عقد  يتم 
�ضدور  بعد  اإال  �ضعودي  غــري  اأو  �ضعودي  مــن  االجتماعية 
موافقة وزارة ال�ضوؤون االجتماعية اأما الزواج بغري �ضعودي 
اجلهة  من  املوافقة  �ضدور  يلزم  حيث  التعليمات،  فح�ضب 
االجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  من  تاأييد  ورود  بعد  املخت�ضة 
خطابنا  من  ب�ضورة  العالقة  ذات  اجلهات  تزويد  مت  وقــد 

هذا للعمل مبوجبه( ا.هـ.
مبوجبه.  العمل  واعــتــمــاد  االطـــالع  اإليكم  نــرغــب  لــذا 

واهلل يحفظكم.
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

بكتابات العدل..
اإيقاف العمل بال�ضبوط 
اليدوية واالعتماد على 

النظام االآيل

برقم  اإداريـــاً  تعميماً  العدل  وزيــر  اأ�ضدر معايل 
13/ت/4728 وتاريخ 1433/10/15هـ يق�ضي باإيقاف 
العدل  كتابات  املجال  يف  اليدوية  بال�ضبوط  العمل 
النظام  لــه  اأدخـــل  ملــن  وذلــك  االآيل  بالنظام  والعمل 

ال�ضامل. واإليكم ن�ص التعميم:
االإجــــراءات  الــــوزارة لتطوير  اإلـــى خطة  اإ�ــضــارة 
العدل  كــتــابــات  اأعــمــال  ال�ضامل يف  الــنــظــام  واإدخــــال 
العدلية  االأنظمة  وت�ضغيل  والعامة  والثانية  االأولى 
يف عدد من كتابات العدل ونظراً ملا يرد للوزارة من 
بع�ص اال�ضتف�ضارات حول اإجراء بع�ص املعامالت يف 
ال�ضبوط اليدوية بجانب النظام ال�ضامل وحيث اإن 
الوزارة تهدف اإلى اقت�ضار العمل على النظام االآيل 
�ضالمة  يف  ي�ضهم  مما  وحفظها  العمليات  وبرجمة 

االإجراء و�ضرعة احل�ضول على املعلومة.
اإيقاف العمل بال�ضبوط اليدوية يف  لذا يعتمد 
النظام  برنامج  يف  اإدخالها  يتم  التي  العدل  كتابات 
ال�ضامل الأعمال كتابات العدل والرفع عند احلاجة 
اإلـــى ا�ــضــتــخــدام ال�ضبط الــيــدوي يف كــل حــالــة على 
بها  ومــرفــقــاً  املطلوب  االإجــــراء  فيها  مو�ضحاً  حــدة 
املعاملة حمل االإجــراء ليتم التوجيه حولها ويكون 
ذلـــك قــاعــدة عــامــة يــ�ــضــار عليها يف كــتــابــات الــعــدل 
وفق  اليدوية  وال�ضجالت  ال�ضبوط  تقفل  اأن  على 
اأق�ضام احلفظ يف كتابة  االإجــراءات املتبعة وتودع يف 
العدل، وعلى فروع الوزارة عدم ت�ضليم اأي �ضبوط اأو 
ال�ضامل  بالنظام  تعمل  لكتابة عدل  يدوية  �ضجالت 
اإال بتوجيه من الوزارة وعليها اأي�ضاً ح�ضر ال�ضبوط 
تعمل  التي  العدل  كتابة  لــدى  املتبقية  وال�ضجالت 

بالنظام ال�ضامل وا�ضتالمها. واهلل يحفظكم.
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

تعاميم 
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من يتولى اإجراء الإفراغ لأمالك الدولة

13/ت/4772  بــرقــم  ق�ضائياً  تعميماً  الــعــدل  وزيـــر  مــعــايل  اأ�ــضــدر 
االإفـــراغ  اإجـــراء  وتــاريــخ 1433/11/28هــــــ يق�ضي بتو�ضيح مــن يتولى 

الأمالك الدولة، واإليكم ن�ص التعميم:
اإفراغ بع�ص عقارات  اإلى ما ورد للوزارة من ا�ضتف�ضار حول  اإ�ضارة 
االأوقاف، اأو امل�ضتملة على ح�ض�ص لغائبني اأو ممتنعني عن االإفراغ اأو 
العامة وما ح�ضل من تدافع بني  املنزوعة للمنفعة  جمهويل الهوية 

املحكمة وكتابة العدل فيمن يتولى اإجراء االإفراغ الأمالك الدولة.
واإ�ضارة ملا انتهت اإليه درا�ضة اللجنة امل�ضكلة بالوزارة ب�ضاأن املو�ضوع 
املــادة  )ج( من  الفقرة  ت�ضمنته  ما  على  وبناًء  تدافع،  ومــا ح�ضل من 

)2/74( من اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات ال�ضرعية.
لذا نرغب اإليكم اتخاذ ما ياأتي:

حم�ص  وقــف  وهــو  العامة  للمنفعة  املــنــزوع  العقار  كــان  اإذا  اأواًل: 
معلومة  بح�ض�ص  فيه  نــزاع  وال  معني  وملك  وقــف  بــني  م�ضرتك  اأو 
املــقــدار لــكــل منهما، وال حتــكــري فــيــه، فـــاإن تــوثــيــق اإفـــراغـــه الأمـــالك 
التملك  التحقق من �ضكوك  العدل بعد  الدولة من اخت�ضا�ص كاتب 
ويبعث  والنظامية،  ال�ضرعية  اإجــراءاتــهــا  واكــتــمــال  الوقفية  وثــبــوت 
املحكمة  اإلــى  االإجـــراءات  اإكمال  بعد  بالوقف  التعوي�ص اخلا�ص  مبلغ 
العامة “بيت املال” التخاذ الالزم ب�ضاأنه، واإذا ات�ضح لكاتب العدل اأن 
�ضكوك امللكية غري مكتملة فيفهم �ضاحب العالقة ال�ضتكمالها ح�ضب 

التعليمات.
وقف  على  م�ضتماًل  العامة  للمنفعة  املنزوع  العقار  كان  اإذا  ثانياً: 
اأو  العقار،  مــن  منهما  اأي  ح�ضة  تعرف  ومل  وقفني  اأو  معني،  وملك 
اأحدهما،  اأو  امل�ضتحكر وقفني  اأو  املحكر  كان  �ضواًء  العقار حمكراً  كان 
الدولة من  الأمــالك  العقار  واإفـــراغ  التعوي�ص،  ق�ضمة  النظر يف  فــاإن 
اخت�ضا�ص املحكمة بعد التحقق من �ضكوك متلك االأر�ص واالأنقا�ص، 
والنظامية،  ال�ضرعية  اإجراءاتها  واكتمال  والتحكري  الوقفية  وثبوت 
ويتولى ناظر الق�ضية اأو خلفه التهمي�ص – مبا �ضدر منه من اأحكام 
اجلهات  اإلــى  يبعثها  ثــم  التملك،  �ضكوك  على   – القطعية  مكت�ضبة 
هام�ص  اإلـــى  التملك  �ضكوك  على  بــه  ظهر  مــا  لنقل  منها  الــ�ــضــادرة 

�ضجالتها.
اإذا كان �ضمن مالك العقار املنزوع للمنفعة العامة غائب،  ثالثاً: 
اأو ممــتــنــع عــن االإفــــــراغ، اأو جمــهــول الــهــويــة، فــيــكــون االإفـــــراغ لــدى 
من  التحقق  مع  والتعليمات  ال�ضرعي  الوجه  مقت�ضى  وفــق  املحكمة 
ويتولى  والنظامية،  ال�ضرعية  اإجــراءاتــهــا  واكتمال  التملك  �ضكوك 
ناظر الق�ضية اأو خلفه التهمي�ص – مبا �ضدر منه من اأحكام مكت�ضبة 
القطعية – على �ضكوك التملك، ثم يبعثها اإلى اجلهات ال�ضادرة منها 

لنقل ما ظهر به على �ضكوك التملك اإلى هام�ص �ضجالتها.
لالطالع واعتماد موجبه. واهلل يحفظكم.

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

�شرورة التعاون مع 
جلنة امل�شاهمات 

العقارية

ـــــــــدر مـــــــعـــــــايل وزيــــــــر  اأ�ـــــــــض
الــــــعــــــدل تـــعـــمـــيـــمـــاً قـــ�ـــضـــائـــيـــاً 
وتـــاريـــخ  13/ت/4764  بـــرقـــم 
1433/11/28هـ يق�ضي ب�ضرورة 
الــتــعــاون مــع جلــنــة املــ�ــضــاهــمــات 
العقارية وما حتتاجه من �ضور 
واإليكم  �ضجالتها.  اأو  ال�ضكوك 

ن�ص التعميم:
الـــوزارة رقم  لتعاميم  اإحلــاقــاً 
1432/10/14هــــــ  يف  13/ت/4378 
يف  13/ت/3617  ورقـــــــــــــــــم 
1430/4/22هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ورقـــــــــــم 
13/ت/1430هـ ورقم 13/ت/3391 
يف 1429/5/21هـــ ب�ضاأن اآلية عمل 

جلنة امل�ضاهمات العقارية.
كـــتـــاب  لـــــــلـــــــوزارة  ورد  فــــقــــد 
وال�ضناعة  التجارة  وزيــر  معايل 
العقارية  امل�ضاهمات  جلنة  رئي�ص 
يف  901/5/10/70/26/ع  رقــــم 
1433/11/2هــــــــــ املــتــ�ــضــمــن طلب 
مــعــالــيــه تــوجــيــه روؤ�ـــضـــاء كــتــابــات 
الـــعـــدل االأولـــــــى بـــالـــتـــجـــاوب مع 
امل�ضاهمات  للجنة  العامة  االأمانة 
باأمني عام جلنة  العقارية ممثلة 
وتزويدها  العقارية،  امل�ضاهمات 
ال�ضكوك  �ضور  من  حتتاجه  مبا 
م�ضتعجلة  ب�ضفة  �ضجالتها  اأو 
ممــــا يــ�ــضــهــم يف حــــل كـــثـــري مــن 
ورد  املتعرثة  العقارية  امل�ضاهمات 

احلقوق الأهلها باأ�ضرع وقت.
لـــذا نــرغــب اإلــيــكــم االطـــالع 
واعــتــمــاد مــوجــبــه واإبـــالغـــه ملن 

يلزم. واهلل يحفظكم.
اهلل  وال�ضالم عليكم ورحمة 

وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى
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ـــــر الـــعـــدل تــعــمــيــمــاً قــ�ــضــائــيــاً بــرقــم  اأ�ــــضــــدر مـــعـــايل وزي
13/ت/4707 وتاريخ 1433/9/17هـــ يق�ضي بثبوت االإعالة ملن 
كان يعتمد يف االإنفاق على �ضاحب املعا�ص اأثناء حياته، واإليكم 

ن�ص التعميم:
اإحلاقاً لتعميم الوزارة رقم 12/260/ت يف 1393/11/28هـ 
التقاعد  �ضعادة مدير عام م�ضلحة معا�ضات  كتاب  املبني على 
االإعــالــة لدى  اإثــبــات  ب�ضاأن  رقــم 2/15338 يف 1393/11/9هــــــ 
اأمام  �ضهادة  على  بناء  �ضرعي  بذلك �ضك  ي�ضدر  واأن  املحاكم 
بتحديد  اأقاربهم  االأقــل من  على  واثنني  الورثة  املحكمة عن 

اأ�ضماء من كان يعولهم يف حياته.
فقد ورد للوزارة كتاب �ضعادة نائب حمافظ املوؤ�ض�ضة العامة 
1431/11/8هــــــ  يف   24804 رقــم  املتقاعدين  لــ�ــضــوؤون  للتقاعد 
ون�ضه: )اأن املادة )24( من نظام التقاعد املدين لعام 1393هـ 
الزوج  هم:  املعا�ص  �ضاحب  عن  امل�ضتحقني  اأن  على  ن�ضت  قد 
اأو الزوجة واالأم واالأب واالبن والبنت وبنت االبن الذي تويف 
يف حياة �ضاحب املعا�ص واالأخ واالأخــت واجلد واجلــدة، وفيما 
ال�ضخ�ص  ال�ضتحقاق  في�ضرتط  والبنت  واالب��ن  ال��زوج��ة  ع��دا 
وفاته،  عند  املعا�ص  �ضاحب  على  اإعالته  يف  معتمداً  يكون  اأن 

واأ�ضندت هذه املادة ملجل�ص االإدارة �ضالحية حتديد متى يعترب 
واإجـــراءات  املعا�ص  �ضاحب  على  اإعالته  يف  معتمداً  ال�ضخ�ص 
اإثبات ذلك، كما اأوردت املادة )23( من نظام التقاعد الع�ضكري 
اإدارة  جمل�ص  نظم  ولقد  ممــاثــاًل،  ن�ضاً  1395هــــ  عــام  ال�ضادر 

املوؤ�ض�ضة العامة للتقاعد اأحكام االإعالة وفقاً للتايل:
اأ- يــتــم اإثـــبـــات االإعــــالــــة مبــوجــب االإثـــبـــاتـــات الــ�ــضــرعــيــة 

)ال�ضكوك( ال�ضادرة من املحاكم ال�ضرعية.
ب- ي�ضرتط الإثبات االإعالة اأن يكون امل�ضتفيد معتمداً كلياً 
اأو  امل�ضرتكة  االإعالة  تقبل  وال  املعا�ص  �ضاحب  على  اإعالته  يف 

اجلزئية لال�ضتفادة من املعا�ص التقاعدي.
وعلى مدار ال�ضنوات املا�ضية ومن واقع التطبيق العملي 
املالحظات  من  العديد  باملوؤ�ض�ضة  املخت�ضة  اجلهة  اأمــام  ظهر 
الإثــبــات  امل�ضتفيدين  مــن  املــقــدمــة  ال�ضرعية  االإثــبــاتــات  عــلــى 

االإعالة ومنها:
1- عدم و�ضوح تطبيق القاعدة ال�ضرعية يف اإثبات االإعالة 
ممن  امل�ضتفيد  باإعالة  �ضرعاً  ملزم  املعا�ص  �ضاحب  اإن  بحيث 

�ضدر له االإثبات ال�ضرعي.
بطلب  يتقدم  ملن  بالن�ضبة  االإعالة  اأحكام  و�ضوح  عدم   -2
اإثبات االإعالة، ومن ذلك االأثر املرتتب عند اإثبات االإعالة على 
ا�ضتحقاق امل�ضتفيدين من املعا�ص من الدرجة االأولى )الزوجة 
ا�ضتحقاق  ينق�ص  املعالني  ن�ضيب  اإن  والبنات(، حيث  واالأبناء 

بقية امل�ضتفيدين.
ينظر  االإعــالــة  اإثــبــات  بطلب  للمحاكم  يتقدم  مــن  اأن   -3
للمحاكم،  االإعــالــة  اإثــبــات  طلب  تقدمي  وقــت  املالية  للحاجة 
فرتة  خالل  للم�ضتفيد  االإعالة  اإثبات  هو  االأ�ضل  اأن  حني  يف 

�ضاحب املعا�ص وفقاً ملا ن�ص عليه نظام التقاعد.
وال�ضادرة من  ال�ضرعية  االإثباتات  ال�ضيغ يف  اختالف   -4
خمتلفة  ب�ضيغ  تــرد  حيث  االإعــالــة،  باإثبات  ال�ضرعية  املحاكم 
مثل )يعول، ي�ضارك يف االإعالة، ي�ضاعد يف االإعالة( ف�ضاًل عن 

ذكر �ضيغ اأخرى كالنفقة وغريها.
اإتاحة  هو  االإعالة  من  االأ�ضا�ضي  الهدف  اأن  اعتبار  وعلى 
حياته،  يف  املــعــا�ــص  �ــضــاحــب  عــلــى  كــلــيــاً  للمعتمدين  الــفــر�ــضــة 
املحاكم  ق�ضاة  الف�ضيلة  اأ�ضحاب  اإحاطة  تاأمل  املوؤ�ض�ضة  فــاإن 
ال�ضرعية مبراعاة ما اأ�ضري اإليه اآنفاً عند تقدم اأ�ضحاب ال�ضاأن 
يتم  بحيث  االإعــالــة  الإثــبــات  �ضرعية  �ضكوك  ا�ضتخراج  بطلب 
ملن  ال�ضرعية  بالقاعدة  االإعــالــة  اإثــبــات  بطلب  املتقدم  اإفــهــام 
تلزمه االإعالة، وكذلك اأن تقت�ضر ال�ضيغة الواردة يف االإثبات 
على اأن يكون ال�ضخ�ص معتمداً يف اإعالته على �ضاحب املعا�ص 

اأثناء حياته يف حال ثبوتها( ا.هـ.
لالطالع والتم�ضي مبوجبه. واهلل يحفظكم.

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

اإثبات الإعالة ملن كان يعتمد يف الإنفاق على �ضاحب املعا�ش اأثناء حياته

منح فرع الوزارة �ضالحية الت�ضديق

اأ�ضدر معايل وزير العدل تعميماً اإدارياً برقم 13/ت/4779 
الـــــــوزارة �ضالحية  فــــروع  يــقــ�ــضــي مبــنــح  يف 1433/12/18هــــــــــــ 
املحاكم  روؤ�ضاء  اأو  الــوزارة  اإلــى  اإ�ضافة  الوثائق،  على  الت�ضديق 

وكتابات العدل، واإليكم ن�ص التعميم:
اإ�ضارة اإلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/1771 يف 1422/4/30هـ 
ب�ضاأن االأمر ال�ضامي الكرمي رقم 455/م يف 1422/4/12هـ والذي 
اأ�ضول  على  بالت�ضديق  تخت�ص  حكومية  جهة  كل  اأن  فيه  ورد 
�ضحة  على  اخلارجية  وزارة  وت�ضديق  منها  ال�ضادرة  الوثائق 

توقيع امل�ضوؤول احلكومي يف تلك اجلهة املعتمدة لدى الوزارة.
املت�ضمن قيام  رقــم 3/153/ت  الـــوزارة  اإلــى تعميم  واإ�ــضــارة 
بالت�ضديق  العدل  وكتابات  املحاكم  روؤ�ــضــاء  الف�ضيلة  اأ�ضحاب 
توطئة  لها  التابعني  العدل  وكــّتــاب  الق�ضاة  وتوقيع  ختم  على 

لت�ضديقها من وزارة اخلارجية.
نفيدكم باأن الــوزارة قد منحت �ضالحية الت�ضديق لفروع 
العدل  وكتابات  املحاكم  وروؤ�ضاء  الــوزارة  اإلى  باالإ�ضافة  الــوزارة 
واعتمد لفروع الوزارة اآلية تتم ب�ضكل اإلكرتوين ويكون �ضاحب 
ال�ضالحية يف الت�ضديق مدير الفرع ونائبه وبع�ص املخت�ضني. 

لالطالع واالإحاطة. واهلل يحفظكم.
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى
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الكتفاء ببطاقة العمل 
للمفت�ش عند قيامه باملهمة

بــرقــم 13/ت/4681 يف  اإداريــــــــاً  تــعــمــيــمــاً  الـــعـــدل  اأ�ـــضـــدر مــعــايل وزيــــر 
1433/8/24هـــــــــــ يــقــ�ــضــي بــعــدم املــطــالــبــة بــخــطــابــات تــعــمــيــد عــنــد تفتي�ص 
“اإحلاقاً  االإدارات واالكتفاء ببطاقة العمل للمفت�ص، واإليكم ن�ص التعميم: 
ورقــم 13/ت/4300  رقــم 13/ت/4405 يف 1433/11/14هـــــ  الـــوزارة  لتعاميم 
يف 1432/7/4هـــــ ورقــم 13/ت/1742 يف 1422/2/26هـــــ ورقــم 13/ت/1554 
اجلــوالت  مب�ضاعفة  الــــوزارة  فـــروع  مفت�ضي  قــيــام  ب�ضاأن  1421/4/22هــــــ  يف 
التفتي�ضية على املحاكم وكتابات العدل لتحقيق االأهداف املرجوة من هذه 

اجلوالت.
بع�ص  فروعها يف  مــدراء  ال�ضعادة  اأ�ضحاب  بع�ص  للوزارة من  ورد  وحيث 
املفت�ضني وطلبهم  مع  العدل  وكتابات  املحاكم  بع�ص  تعاون  املناطق من عدم 
دوريـــة  ب�ضفة  تــكــون  الـــزيـــارات  هـــذه  بينما  �ضخ�ضياً  اإلــيــهــم  تــوجــه  خــطــابــات 

وم�ضتمرة ومن مهام املفت�ص خالل العام.
لذا نرغب اإليكم االطالع واعتماد عدم املطالبة مبثل هذه اخلطابات من 
املفت�ص واالكتفاء بطلب بطاقة العمل منه عند قيامه باملهمة والتي تو�ضح 
اأنه من مفت�ضي الفرع. واهلل يحفظكم. وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

الوكالت املعتمدة
اأ�ــضــدر مــعــايل وزيـــر العدل 
تعميماً اإدارياً برقم 13/ت/4761 
وتاريخ 1433/11/14هـ القا�ضي 
بــــــاأن الـــــوكـــــاالت املـــعـــتـــمـــدة هــي 
العدل  كتابات  من  ت�ضدر  التي 
القن�ضليات  مــن  اأو  الــداخــل  يف 
وجهات التوثيق باخلارج واإليكم 

ن�ص التعميم:
رقــم  الـــــوزارة  لتعميم  اإ�ـــضـــارة 
1425/5/25هــــــــ  يف  13/ت/2460 
بــــ�ــــضــــاأن الــــالئــــحــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
الخــتــ�ــضــا�ــص كــتــاب الــعــدل، واإلـــى 
ون�ضها  الالئحة  مــن   )39( املـــادة 
اعتماد  الــعــدل  لــكــاتــب  يــجــوز  )ال 
الوثائق ال�ضادرة من خارج اململكة 
العربية ال�ضعودية اإال بعد ت�ضديق 
وموافقتها  عليها  الــعــدل  وزارة 

للوجه ال�ضرعي والتعليمات(.
فقد ورد للوزارة كتاب �ضعادة 
اخلارجية  وزارة  فرع  عام  مدير 
مبــنــطــقــة مـــكـــة املــــكــــرمــــة رقـــم 
22328/74/91 يف 1432/9/14هـ 
اإلـــــى بــرقــيــة وزارة  املــ�ــضــار فــيــه 
 264158/24/97 رقم  اخلارجية 
املــتــ�ــضــمــنــة  يف 1432/8/30هــــــــــــــ 
الــــوكــــاالت  اأن  اإلـــــــى  االإ�ــــــضــــــارة 
املعتمدة وفق االأنظمة ال�ضعودية 
اأو  الـــ�ـــضـــعـــوديـــني  لـــلـــمـــواطـــنـــني 
من  ال�ضادرة  تلك  هي  املقيمني 
من  اأو  اململكة  يف  العدل  كتابات 
من  اأو  اخلـــــارج  يف  قن�ضلياتها 
جهات توثيق اأجنبية متت خارج 
اجلهات  عليها  و�ضادقت  اململكة 
الـــر�ـــضـــمـــيـــة الـــ�ـــضـــعـــوديـــة وفـــقـــاً 
اأو الدولية  لالتفاقيات الثنائية 

املنظمة لذلك.
لــالطــالع واالإحــاطــة. واهلل 

يحفظكم.
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

اآلية الإجراء لالإفادة عن �ضدور �ضك 
على اأر�ش تقع يف خمططات الأمانة

وتــاريــخ  13/ت/4754  بــرقــم  ق�ضائياً  تعميماً  الــعــدل  وزيـــر  مــعــايل  اأ�ــضــدر 
1433/11/8هـــ يق�ضي بو�ضع اآلية لالإجراء عن االإفادة ب�ضدور �ضك على اأر�ص 

تقع يف خمططات االأمانة من عدمه، واإليكم ن�ص التعميم:
اإلــى مــا ورد لــلــوزارة مــن بع�ص كتابات الــعــدل حــول طلب االأمــانــات  اإ�ــضــارة 
والبلديات االإفادة عن بع�ص القطع التي تقع يف خمططات مملوكة لالأمانة وهل 

�ضدر عليها �ضكوك الأحد االأ�ضخا�ص اأم ال.
�ضالمة  تقت�ضيه  وملــا  بــالــوزارة  املخت�ضة  اجلهة  ِقبل  من  املو�ضوع  وبدرا�ضة 
ال�ضجالت والبحث والتحري  اإلى  االإفــادة بعد الرجوع  االإجــراءات والتثبت من 

لذا يعتمد ما يلي:
1( يف حال العثور على �ضدور �ضك ملكية على القطعة املطلوب االإفادة عنها 

فتفاد اجلهة مبا تو�ضلت اإليه كتابة العدل.
اإفــادة قطعية  اإلى  والتو�ضل  ال�ضجالت  البحث يف عموم  اإمكانية  2( يف حال 
وتكون  فتفاد اجلهة مبوجبه  عنها  االإفــادة  املطلوب  للقطعة  بعدم �ضدور �ضك 

هذه االإفادة حتت طائلة م�ضوؤولية كتابة العدل.
اإفــادة �ضريحة  3( يف حال �ضعوبة البحث وعــدم التمكن من احل�ضول على 
ب�ضدور �ضك فتفاد اجلهة بعدم اإمكانية البحث اإال مبوجب معاملة واردة لكتابة 
واهلل  مبوجبه  والعمل  لالطالع  اإليه.  انتهت  ما  ومعرفة  تتبعها  ميكن  العدل 

يحفظكم. وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى
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تطبيق العفو اخت�ضا�ش جلان العفو باملناطق
العفو  باأن تطبيق  وتاريخ 1433/8/24هــــ يق�ضي  برقم 13/ت/4680  ق�ضائياً  تعميماً  العدل  اأ�ضدر معايل وزير 

اخت�ضا�ص ح�ضري للجان العفو باملناطق وال ميكن النظر يف ذلك اإال بحكم �ضرعي، واإليكم ن�ص التعميم:
العهد  امللكي ويل  ال�ضمو  املبني على برقية �ضاحب  الــوزارة رقم 13/ت/4548 يف 1433/4/13هــــ  لتعميم  اإحلاقاً 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية رحمه اهلل رقم 26305/5/5/1 يف 1433/3/8هـ ب�ضاأن التاأكيد على اأ�ضحاب 
الف�ضيلة الق�ضاة باأن عليهم تطبيق تعليمات العفو والقول ب�ضمول متهم بالعفو من عدمه للجان املخت�ضة املكلفة به 
تنفيذاً لالأوامر ال�ضامية ال�ضادرة يف هذا ال�ضاأن واإ�ضدار احلكم ال�ضرعي بحق املتهم دون النظر يف �ضموله بتعليمات 

العفو من عدمه.
فقد تلقينا ن�ضخة من برقية �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية رحمه 
اإلى خطاب االإمــارة رقم 22217 يف 1433/5/8هــــ املرفق  اهلل رقم 69120/5/5/1 يف 1433/6/16هــــ ون�ضها: )اإ�ضارة 
ورود  اإلى  اأ�ضري  – وقد  وم�ضفوعاته ب�ضاأن اأوراق ق�ضية املقيم/ ).......( املتهم يف ق�ضية خيانة االأمانة – �ضرقة 
خطاب رئي�ص املحكمة اجلزئية امل�ضاعد باأبها رقم 33/361 يف 1433/1/22هـ املت�ضمن عر�ص اأوراق ق�ضية املذكور على 

جلنة العفو امللكي الكرمي.
حيث اإن احلق اخلا�ص يف مثل هذه الق�ضايا ال ميكن اإثباته �ضد املتهم طاملا اأن دعوى احلق العام مل تقم ليت�ضنى 
معرفة مدى ثبوت االتهام بخيانة االأمانة للمدعى عليه من عدمه اإذ اأن مثل هذه الق�ضايا لي�ص لها م�ضرح جرمية 
اإقامة دعوى احلق العام �ضده يف  اإال بعد  وبالتايل ال ميكن النظر يف مدى �ضمول العفو للمدعى عليه من عدمه 
املحكمة املخت�ضة ف�ضاًل عن معرفة ماهية م�ضار دعوى احلق اخلا�ص بالق�ضية على �ضوء ما ي�ضفر من نتيجة دعوى 

احلق العام بهذه الق�ضية.
رئي�ص  تزويد معايل  وقد مت  املتهم  العامة �ضد  الدعوى  الإقامة  املخت�ضة  للمحكمة  الق�ضية  اإحالة  نرغب  لذا 
املجل�ص االأعلى للق�ضاء املكلف ومعايل وزير العدل ب�ضورة من برقيتنا هذه لتوجيه املحكمة بالف�ضل يف الق�ضية 

والتعميم على املحاكم باأن تطبيق العفو اخت�ضا�ص ح�ضري للجان العفو باملناطق( ا.هـ.
لذا نرغب اإليكم االطالع واعتماد موجبه واإبالغه ملن يلزم. واهلل يحفظكم. وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

اإي�ضاح نوع وهيئة الطالق عند التوكيل

اأ�ضدر معايل وزير العدل تعميماً ق�ضائياً برقم 13/ت/4702 وتاريخ 1433/9/17هـــ يق�ضي باإي�ضاح نوع وهيئة 
الطالق يف حال توكيل املطلق غريه ملا فيه من تاأثري يف احلكم واإليكم ن�ص التعميم: “اإحلاقاً لتعميم الوزارة رقم 
اأن على كاتب العدل عندما يتقدم له  13/ت/1995 يف 1423/5/17هــــ وما ت�ضمنته الفقرة احلادية ع�ضرة منه من 
�ضخ�ص يطلب وكالة اأن يطلب منه حتديد حاجته فيما يرغب التوكيل فيه تعميماً اأو تخ�ضي�ضاً والن�ص على ذلك يف 

الوكالة ال�ضيما اإذا كان الباعث لهذه الوكالة مراجعة اإدارة حكومية الأمر خم�ضو�ص.
واالأنكحة بجدة رقم 3288 يف 1432/10/19هـــ  لل�ضمان  املحكمة اجلزئية  للوزارة كتاب ف�ضيلة رئي�ص  فقد ورد 
املت�ضمن مراجعة بع�ص الوكالء للمحكمة عن املطلقني بوكاالت �ضادرة من كتابات العدل ويالحظ اأن كاتب العدل 
ال ي�ضاأل املوكل “الزوج” هل دخل بزوجته اأو ال وال عن عدد الطلقات وهل اأخذ عو�ضاً مقابل الطالق وال عن تاريخ 

الطالق واأن هذه االأمور لها اأثر يف احلكم. ويرغب ف�ضيلته التعميم مبالحظة ذلك.
وحيث اإن اإغفال ما ذكره ف�ضيلته مما يوؤثر يف ا�ضتكمال اإقرار وكيل الزوج عند االإقرار مبا مت من طالق.

لذا عليكم مراعاة ما ذكر عند اإ�ضدار هذه الوكاالت. واهلل يحفظكم. وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى
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التن�ضيق كتابيًا مع �ضندوق 
التنمية ال�ضناعية قبل 
اتخاذ اإجراءات احلجز 

اأو التنفيذ

12/99ت  رقــم  الــــوزارة  لتعميم  اإحلــاقــاً 
املــبــنــي عــلــى قــــرار الهيئة  يف 1398/6/2هــــــــ 
الدائمة مبجل�ص الق�ضاء االأعلى رقم 158 يف 
التي يطلب  الرهونات  ب�ضاأن  1398/5/23هـــ 

�ضندوق التنمية ال�ضناعية توثيقها.
فــقــد ورد لـــلـــوزارة كــتــاب مــعــايل وزيــر 
1432/1/29هـــــــــــــ  يف   1006 رقـــــم  املـــالـــيـــة 
الــتــي يقدمها  الـــقـــرو�ـــص  بــــاأن  املــتــ�ــضــمــن 
�ــضــنــدوق الــتــنــمــيــة الــ�ــضــنــاعــيــة الــ�ــضــعــودي 
�ــضــدادهــا  يــكــون  واملــ�ــضــتــثــمــريــن  للم�ضانع 
مكفواًل ب�ضمانات ومن تلك ال�ضمانات اأن 
يتم رهن تلك امل�ضانع اأو العقارات اململوكة 
للم�ضتثمرين وذلك وفقاً لنظام ال�ضندوق 
الذي كفل له اتخاذ ما يراه منا�ضباً حلفظ 

حقوقه.
اأنـــه خ�ضية من  اإلـــى  معاليه  اأ�ــضــار  كما 
ت�ضدر  قـــد  اأحـــكـــام  بتنفيذ  املــحــاكــم  قــيــام 
عقارات  اأو  م�ضانع  و�ضد  مقرت�ضني  �ضد 
مـــرهـــونـــة بـــاالأ�ـــضـــا�ـــص لــ�ــضــنــدوق الــتــنــمــيــة 
مــن  عـــلـــم  دون  الـــ�ـــضـــعـــودي  الـــ�ـــضـــنـــاعـــيـــة 
ل�ضمانات  تهديداً  ي�ضّكل  ممــا  ال�ضندوق، 
قرو�ص ال�ضندوق، وبالتايل قد يت�ضبب يف 

�ضياع اأموال اخلزينة العامة.
وطلب معاليه خماطبة روؤ�ضاء املحاكم 
كتابياً  التن�ضيق  ب�ضرورة  التنفيذ  وق�ضاة 
ال�ضعودي  ال�ضناعية  التنمية  �ضندوق  مع 
التنفيذ  اأو  اإجـــــراءات احلــجــز  اتــخــاذ  قــبــل 
على اأي م�ضنع اأو عقار مملوك مل�ضتثمرين 
والتحقق من كونه غري مرهون بال�ضندوق 
كــ�ــضــمــان لــقــرو�ــضــه املــقــدمــة لــتــعــلــق ذلــك 

باأموال اخلزينة العامة.
واالإحاطة.  االطــالع  اإليكم  نرغب  لذا 

واهلل يحفظكم.
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

اإن�ضاء جلنة ا�ضتئنافية لالعرتا�ضات 
على قرارات جلنة املنازعات امل�ضرفية

برقم 13/ت/4784  ق�ضائياً  العدل تعميماً  اأ�ضدر معايل وزير 
ت�ضوية  ا�ضم جلنة  باعتماد تعديل  وتاريخ 1433/12/25هــــ يق�ضي 
جلنة  واإن�ضاء  امل�ضرفية  املنازعات  جلنة  اإلــى  امل�ضرفية  املنازعات 

ا�ضتئنافية لالعرتا�ضات. واإليكم ن�ص التعميم:
رقــم 13/ت/4708 يف 1433/9/17هـــــ  الـــوزارة  لتعاميم  اإحلــاقــاً 
املبني على االأمر امللكي رقم 37441 يف 1433/8/11هـ ب�ضاأن تعديل 
اخت�ضا�ضاتها  وحتــديــد  امل�ضرفية  املــنــازعــات  ت�ضوية  جلنة  ا�ــضــم 
على  املبني  1433/1/15هــــــ  يف  13/ت/4451  رقــم  الـــوزارة  وتعميم 
االأمر ال�ضامي رقم 48033 يف 1432/10/23هـ ب�ضاأن عدم اإحالة اأي 
اأي  اإلــى  امل�ضرفية  املنازعات  ت�ضوية  جلنة  قــرار  فيها  �ضدر  ق�ضية 

جهة اإال باأمر �ضام.
رقم  الــربقــي  الــكــرمي  ال�ضامي  االأمـــر  مــن  ن�ضخة  تلقينا  فقد 
51354 يف 1433/11/29هـ ون�ضه: )اطلعنا على برقية الوزارة رقم 
االأمــر رقــم 48033  اإلــى  امل�ضار فيها  71401 وتاريخ 1433/6/23هـــــ 

وتاريخ 1432/10/23هـ القا�ضي باعتماد ما يلي:
1- ال حتال اأي ق�ضية �ضدر فيها قرار جلنة ت�ضوية املنازعات 

امل�ضرفية اإلى اأي جهة اإال باأمرنا.
للنظر يف االعرتا�ضات فتحال  بالن�ضبة الإن�ضاء جلنة عليا   -2
منطقة  اإمـــــارة  اأن  مــن  الــربقــيــة  ت�ضمنته  ومـــا  الــــــوزراء.  ملجل�ص 

الريا�ص تطلب تف�ضرياً وتو�ضيحاً للفقرة االأولى من االأمر.
1433/8/11هــــ  وتاريخ   37441 رقــم  امللكي  االأمــر  وحيث �ضدر 
امل�ضرفية(  املنازعات  ت�ضوية  )جلنة  ا�ضم  تعديل  باعتماد  القا�ضي 
اإلــــى )جلــنــة املــنــازعــات املــ�ــضــرفــيــة( وتــكــون خمت�ضة بــاملــنــازعــات 
وت�ضدر  بالتبعية..،  امل�ضرفية  واملــنــازعــات  االأ�ــضــلــيــة،  امل�ضرفية 
قراراتها باالأغلبية، وتكون تلك القرارات قابلة للطعن اأمام اللجنة 
واملخالفات  للمنازعات  ا�ضتئنافية  جلنة  واإنــ�ــضــاء  اال�ضتئنافية، 
امل�ضرفية..، وتخت�ص بالنظر يف االعرتا�ضات املقدمة �ضد قرارات 
�ضد  االعــرتا�ــضــات  يف  النظر  وكــذلــك  امل�ضرفية،  املــنــازعــات  جلنة 
قرارات جلنة الف�ضل يف خمالفات نظام مراقبة البنوك املن�ضو�ص 
عليها يف نظام مراقبة البنوك، وت�ضدر قراراتها باالأغلبية وتكون 

غري قابلة للطعن اأمام اأي جهة اأخرى.
االأمر رقم 48033 وتاريخ  ب�ضاأنه  ال�ضادر  املو�ضوع  باأن  نخربكم 
امللكي  االأمــر  بناًء على  باإعادة تنظيمه  1432/10/23هــــ يعد منتهياً 
يلزم  فاأكملوا ما  �ضلفاً..  املذكور  وتاريخ 1433/8/11هــــ  رقم 37441 

مبوجبه( ا.هـ.
لذا نرغب اإليكم االطالع واعتماد موجبه. واهلل يحفظكم.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى


