متابعات
�إخبارية
�إثر �صدور الأوامر امللكية برتقية وتعيني عدد من الق�ضاة

وزير العدل ي�صدر القرارات التنفيذية الالزمة لرتقية
 101قا�ضي ًا على خمتلف درجات ال�سلك الق�ضائي وتعيني 20
�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل � -أوامره الكرمية برتقية
وتعيني ( )101قا�ضياً بوزارة العدل على خمتلف درجات ال�سلك الق�ضائي.
وت�ضمنت هذه الأوام��ر الكرمية ترقية ( )27ق�ضاة على درجة رئي�س حمكمة (�أ) وترقية ( )38قا�ضياً على
درجة وكيل حمكمة (�أ) وترقية ( )26قا�ضياً على درجة قا�ضي (�أ).
كما �شمل الأمر الكرمي على تعيني ( )19قا�ضي على درجة قا�ضي (ب) وترقية ( )10ق�ضاة على درجة قا�ضي
(ب) وتعيني مالزم ق�ضائي واحد.
و�أو�ضح وزير العدل الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�سى �أن هذه الأوام��ر امللكية الكرمية ت�أتي يف �إطار
الدعم املتوا�صل من خادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه اهلل  -لقطاع الق�ضاء ،وي�ؤكد اهتمامه الكبري وامل�ستمر
بال�ش�ؤون الوظيفية للق�ضاة ،مما ُي�سهم بعون اهلل وتوفيقه يف رفعة وتطور هذا املرفق املهم يف م�شمول م�شروعه
امليمون لتطوير مرفق الق�ضاء ورعايته الدائمة ملتطلبات واحتياجات ال�سلك الق�ضائي.
و�س�أل املولى جل وعال �أن يجزي خادم احلرمني ال�شريفني خري اجلزاء ،و�أن يبارك يف جهود الكوادر الق�ضائية،
لتكون كما هو العهد بها على م�ستوى اال�ضطالع بامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقها.
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم� :أ163/
التاريخ1434/7/3 :هـ
بعون اهلل تعالى
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

بعد االطالع على املادة ( )47من نظام الق�ضاء ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )78/بتاريخ 1428/9/19هـ.
وبنا ًء على ق��رارات املجل�س الأعلى للق�ضاء رقم ( )33/21/2536بتاريخ 1433/10/8ه���ـ ،ومن رقم (� )33/23/2667إلى
رقم ()33/22/2676امل�ؤرخة يف 1433/12/1هـ ،ورقم ( )34/23/2710ومن رقم (� )34/23/2741إلى رقم ()34/23/2766
امل�ؤرخة يف 1434/2/13هـ ،ومن رقم (� )34/1/10إلى رقم ( )34/1/12امل�ؤرخة يف 1434/4/13هـ.
�أمرنا مبا هو �آت:
�أو ًال :يرقى ال�شيخ خالد بن را�شد
�آل ر�شود من درجة رئي�س حمكمة (�أ)
�إلى درجة قا�ضي ا�ستئناف اعتباراً من
1433/8/24هـ.
ث����ان����ي����اً :ي���رق���ى امل�������ش���اي���خ ال��ت��ال��ي��ة
�أ�سما�ؤهم من درجة وكيل حمكمة (�أ)
�إلى درجة رئي�س حمكمة (ب) اعتباراً
من 1434/1/10هـ:
 -1ريا�ض بن �صالح الفوزان
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 -2عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابن
قا�سم
� -3أحمد بن �صالح املحيميد
 -4خالد بن |�إبراهيم ال�سهيل
 -5نا�صر بن حممد بن طالب
� -6إبراهيم بن عبدالعزيز الهوميل
 -7حممد بن عبدالعزيز �آل فوزان
 -8فهد بن يحيى العماري
� -9سليمان بن نا�صر اجلربوع
 -10عبداهلل بن ح�سني الباهلي
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 -11فهد بن دخيل اجلديع
 -12عبدالرحمن ب��ن �إب��راه��ي��م بن
خنني
 -13خالد بن عبدالرحمن الرميح
 -14فهد بن �سليمان الربعي
 -15ي����و�����س����ف ب������ن ع���ب���دال���ع���زي���ز
التويجري
 -16عبدالرحمن ب��ن عبدالواحد
بن نوح
� -17إبراهيم بن �صالح ال�سويد

� -18أحمد بن حممد املهيزع
� -19سامي بن عبدالعزيز القا�سم
 - 20عادل بن علي الأحيدب
 -21حممد بن �إبراهيم ال�صائغ
 -22عمر بن حمد العقيل
 -23عائ�ض بن علي �آل عائ�ض
 -24فهد بن �أحمد ال�سالمة
 -25حممد بن حمود الفرهود
 -26حممد بن �سليمان الفهيد
 -27ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن عبدالرحمن
ال�سويد
ثالثاً :يرقى امل�شايخ التالية �أ�سما�ؤهم
م��ن درج����ة ق��ا���ض��ي (ج) �إل����ى ق��ا���ض��ي (ب)
اعتباراً من 1433/10/24هـ:

 -1بندر بن عبدالعزيز التويجري
 -2عبداهلل بن �سعد القحطاين
 -3عبدالعزيز بن حوا�س ال�شمري
 -4حممد بن �سليمان النملة
 -5مو�سى بن حممد هيجان
 -6حم�����م�����د ب�������ن ع����ب����دال����رح����م����ن
ال�سحيباين
 -7خالد بن �سعد احلمد
 -8حممد بن �سليمان اخلالدي
راب�����ع�����اً :ي���رق���ى ال�����ش��ي��خ��ان ال��ت��ايل
ا�سمهما م��ن درج����ة ق��ا���ض��ي (ج) �إل��ى
ق��ا���ض��ي (ب) اع���ت���ب���اراً م���ن ال��ت��اري��خ
املو�ضح �أمام ا�سم كل منهما:
 -1رع������د ب����ن ع���ب���ي���د ال���ع���دي�������س���اين

1433/11/11هـ
��� -2س��ل��ط��ان ب����ن ع����ب����داهلل امل���ع���ارك
1433/11/14هـ
خ���ام�������س���اً :ي��ع�ين امل�����ش��اي��خ ال��ت��ال��ي��ة
�أ����س���م���ا�ؤه���م ع��ل��ى درج�����ة ق��ا���ض��ي (ب)
اعتباراً من 1434/3/21هـ:
� -1صالح بن حممد بن �صالح الكليه
 -2ثامر بن علي بن دخيل الدعبلي
 -3فهد بن �ضيف اهلل بن رمي�ضني
احلربي
���س��اد���س��اً :ع��ل��ى وزي���ر ال��ع��دل تنفيذ
�أمرنا هذا

عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

					
بعون اهلل تعالى
		
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
		
							

الرقم� :أ128/
التاريخ1434/5/24 :هـ
ملك اململكة العربية ال�سعودية

بعد االطالع على املادة ( )47من نظام الق�ضاء ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )78/بتاريخ 1428/9/19هـ.
وبنا ًء على ق��رارات املجل�س الأعلى للق�ضاء رقم ( )33/20/2394ورقم ( )33/20/2395ومن رقم (� )33/20/2397إلى
رقم ( )33/20/2418ورقم ( )33/20/24ورق���م() 33/20/2421امل�ؤرخة يف 1433/8/6ه��ـ ،ورقم ( )33/22/2586ومن رقم
(� )33/22/2606إلى رقم ( )33/22/2620ومن رقم (� )33/22/2647إلى رقم ( )33/22/2653ومن رقم ()33/22/2655
�إلى رقم ( )33/22/2660امل�ؤرخة يف 1433/11/24هـ ،ورقم ( )34/23/2690ورقم ( )34/23/2709ومن رقم ()34/23/2711
�إلى رقم ( )34/23/2720ومن رقم (� )34/23/2728إلى رقم ( )34/23/2740امل�ؤرخة يف 1434/2/13هـ.
�أمرنا مبا هو �آت:
 -24عبداهلل بن عبدالعزيز امللحم
����� -11س����ع����د ب�������ن ع����ب����دال����رح����م����ن
�أو ًال :يرقى امل�شايخ التالية �أ�سما�ؤهم
 -25حممد بن �صالح ال�شمري
م���ن درج����ة رئ��ي�����س حم��ك��م��ة (ب) �إل���ى العوير�ضي
� -26أبوبكر بن عمر املتحمي
 -12عبداهلل بن حممد العمرييني
درج��ة رئي�س حمكمة (�أ) اعتباراً من
ً
ث����ان����ي����ا :ي���رق���ى امل�������ش���اي���خ ال��ت��ال��ي��ة
 -13يو�سف بن �صالح ال�سليم
1433/7/21هـ:
�أ�سما�ؤهم من درجة وكيل حمكمة (ب)
 -14حممد بن عثمان الزهراين
 -1خالد بن علي الغامدي
�إل��ى درج��ة وكيل حمكمة (�أ) اعتباراً
 -15تركي بن عبدالعزيز الرتكي
 -2فهد بن عبداهلل الفهد
من 1434/1/10هـ:
 -16خالد بن مطلق املطلق
 -3يو�سف بن �سعد املقرن
 -1حممد بن عبداهلل املهيني
 -17عبدامللك بن فهد ال�شدي
 -4فهد بن �صالح العليان
 -2عمر بن علي احلمد
 -18عمر بن �إبراهيم الغيث
� -5إبراهيم بن يو�سف امل�سلم
 -3حم�����م�����د ب��������ن ع����ب����دال����ع����زي����ز
 -19م�شعل بن �سعد �آل ع�سكر
 -6خالد بن ظافر ال�شهري
العبدالكرمي
 -20خالد بن جا�سر اجلا�سر
� -7سليمان بن حممد ال�صييفي
 -4حممد بن �سعود اجلدعان
 -21عبداهلل بن �صالح الطويل
 -8هاين بن عبداهلل اجلبري
 -5خالد بن �سعد ال�سرهيد
 -22عبداهلل بن علي املحيميد
� -9سعود بن �سليمان اليو�سف
 -6فهد بن عبداهلل ال�صغري
 -23عبداهلل بن عبدالعزيز ال�صغري
 -10النعمان بن عبدالرحمن امل�شعل
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 -7ع��ب��دال��ك��رمي ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن
�أباح�سني
� -8إبراهيم بن حممد املانع
 -9عبداهلل بن في�صل الفي�صل
 -10وليد بن عي�سى احلميد
 -11فهد بن �صالح الباحوث
ث����ال����ث����اً :ي���رق���ى امل�������ش���اي���خ ال��ت��ال��ي��ة
�أ����س���م���ا�ؤه���م م���ن درج�����ة ق��ا���ض��ي (ب)
�إل����ى درج����ة ق��ا���ض��ي (�أ) اع���ت���ب���اراً من
1434/10/24هـ:
� -1إبراهيم بن يحيى اجلهيمي
 -2م�صطفى بن �صالح الزهراين
 -3مطلق بن حمود املطلق
 -4ع������ب������داهلل ب������ن ع���ب���دال���رح���م���ن
الب�صيلي
 -5عبدامللك بن عبدالعزيز الفيز
� -6صالح بن عبدالعزيز ال�سحيمان
 -7علي بن عبدالعزيز الرومي
� -8سلطان بن �صالح املوينع
 -9ل�ؤي بن يو�سف الرا�شد
� -10سليمان بن نا�صر الرياعي
� -11أحمد بن عجمي العتيبي
 -12تركي بن عبدالعزيز ال�صغري
 -13يحيى بن فهد ال�سلمي
راب������ع������اً :ي���رق���ى امل�������ش���اي���خ ال��ت��ال��ي��ة
�أ����س���م���ا�ؤه���م م���ن درج�����ة ق��ا���ض��ي (ب)
�إل����ى درج����ة ق��ا���ض��ي (�أ) اع���ت���ب���اراً من

1434/1/10هـ:
 -1فالح بن حمود الدو�سري
 -2حممد بن جديع اجلديع
 -3عبداهلل بن حممد الده�ش
 -4في�صل بن �إبراهيم النا�صر
 -5حممد بن مبارك الدعيلج
 -6عبداملجيد بن حممد اللحيدان
 -7حممد بن علي الدو�سري
� -8سعيد بن عاي�ض القحطاين
 -9من�صور بن عبداهلل امل�سفر
 -10تركي بن عوده اجلهني
� -11إبراهيم بن حممد حكمي
 -12حامت بن �أحمد عبداهلل
� -13سليمان بن �إبراهيم الفعيم
خام�ساً :يعني املالزمون الق�ضائيون
التالية �أ���س��م��ا�ؤه��م على درج���ة قا�ضي
(ب) اعتباراً من 1433/10/24هـ:
 -1حممد بن عبداهلل بن ر�شود بن
خريف
 -2ع����ب����داهلل ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ب��ن
عبدالعزيز املقبل
 -3ع����ب����داهلل ب����ن حم���م���د ب����ن ف��ه��د
ال�شويعي
 -4حممد بن �أحمد بن حممد املانع
 -5حم��م��د ب���ن ي��ع��ق��وب ب���ن ي��و���س��ف
ال�سليم
 -6علي بن مو�سى بن علي جلي

 -7حم���م���د ب����ن ح�����س��ن ب����ن ���س��ع��ي��د
العمري
 -8وليد بن خالد بن فايز الغامدي
 -9م�����ع�����اذ ب������ن ع����ب����دال����ع����زي����ز ب��ن
عبدالرحمن بن مربد
 -10طالل بن �أحمد بن زيد امل�شاري
 -11حممد بن عبداهلل بن �إبراهيم
العياف
� -12إبراهيم بن �شلوه بن �سعيدان
العمري
 -13ع���ب���دال���ع���زي���ز ب����ن ����ص���ال���ح ب��ن
عبدالعزيز النفي�سة
� -14أ�سامة بن عبداهلل بن �إبراهيم
العياف
 -15حممد ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن حممد
احلمادي
�ساد�ساً :يعني ال�شيخ عبداللطيف
ب��ن ���ص��ال��ح ب��ن حم��م��د امل��ق��و���ش��ي على
درج��������ة ق���ا����ض���ي (ب) اع�����ت�����ب�����اراً م��ن
1434/1/10هـ.
�سابعاً :يعني ال�شيخ فهد بن حممد
بن �سعيد �آل حالي على درجة مالزم
ق�ضائي.
ً
ث���ام���ن���ا :ع��ل��ى وزي����ر ال���ع���دل تنفيذ
�أمرنا هذا

عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود

وزارة العدل ِّ
توظف عدد ًا من ذوي �شهداء الواجب
عينت وزارة العدل عدداً من ذوي �أ�سر ال�شهداء يف عدة وظائف على خمتلف املراتب ،و�أو�ضح مدير عام
ال�ش�ؤون املالية والإداري��ة يف الوزارة حممد بن عبداهلل العقيل� ،أن ذلك ي�أتي يف �إطار قرار جمل�س الوزراء
برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،باملوافقة على �ضوابط تعيني وتثبيت ذوي
�أ�سر ال�شهداء وامل�صابني ومن يف حكمهم.و�أكد العقيل حر�ص الوزارة على �إنهاء �إ�صدار قرارات تعيني ذوي
ال�شهداء ومبا�شرتهم يف الوظائف املنا�سبة ،و�أ�ضاف �أن هذا التعيني ي�ؤكد العناية الدائمة وامل�ستمرة التي
يوليها خادم احلرمني ال�شريفني لأ�سر وذوي �شهداء الواجب الذين دفعوا �أرواحهم فداء للوطن يف �سبيل
احلفاظ على وحدة �أمنه ومتا�سكه وحفاظاً على مكت�سباته ومدخراته� ،سائ ً
ال اهلل �أن يرحمهم ،و�أن يجزي
خادم احلرمني ال�شريفني خري اجلزاء.
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وزير العدل ي�ؤكد ا�ستقالل املحاماة و�ضوابط تنفيذ الأحكام الق�ضائية
والتحكيمية الأجنبية واحرتام املواثيق الدولية
ال����ت����ق����ى وزي��������ر ال�����ع�����دل ال����دك����ت����ور
حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��ك��رمي ال��ع��ي�����س��ى ي��وم
1434/6/8ه���������ـ يف ل��وك�����س��م��ب��ورغ رئ��ي�����س
احت������اد امل���ح���ام�ي�ن الأوروب������ي���ي��ن روم�����ان
لوجتن .وا�ستمع معاليه يف بداية اللقاء
�إل��ى �شرح ع��ن دور االحت���اد يف التعريف
بالأنظمة والإجراءات الأوربية ،وتو�سيع
التبادل املهني داخل املجموعة الأوربية
وخ���ارج���ه���ا ،ح��ي��ث �أو����ض���ح رئ��ي�����س احت���اد
امل��ح��ام�ين الأوروب���ي�ي�ن �أن ع���دد �أع�����ض��اء
اجلمعية  2000ع�ض ًوا من  27دولة متثل
دول االحتاد الأوربي.
كما اجتمع وزي��ر ال��ع��دل م��ع رئي�س
ن���ق���اب���ة امل���ح���ام�ي�ن ب��ل��ك�����س��م��ب��ورغ ري��ن��ي��ه
ديديريخ.
وقدم ديديريخ ملعايل ال�شيخ العي�سى
�شرحا عن �أعمال النقابة واخلدمات التي
ً
تقدمها ملمار�سي املحاماة يف لك�سمبورغ،
و�شروط ان�ضمام املحامني �إليها.
و�أكد معايل الدكتور العي�سى خالل
ال��ل��ق��اءي��ن ع��ل��ى ا���س��ت��ق�لال امل���ح���ام���اة يف
اململكة وع��دم التدخل يف العمل املهني
للمحامي و�أن دور وزارة العدل يقت�صر
على الإ�شراف العام على مهنة املحاماة
وف����ق ن��ظ��ام��ه��ا ودع�����م امل��ه��ن��ة وت�����س��ه��ي��ل
�إج����راءات����ه����ا ،و�أن ه��ن��اك جل��ن��ة وط��ن��ي��ة
للمحامني ال�سعوديني تمُ َ هد م�ستقب ً
ال
ل�������ص���دور ن���ظ���ام ه��ي��ئ��ة امل���ح���ام�ي�ن ال���ذي
�سيعزز من دور املهنة وير�سخ املزيد من
فعاليتها يف الو�سط احلقوقي ودعمها
ل��ر���س��ال��ة ال��ق�����ض��اء ب��اع��ت��ب��اره��ا ال�شريك
الأه��م يف حتقيق العدالة ،مبيناً معاليه
�أن امل��ح��ام��ي ال�����س��ع��ودي �أ���ص��ب��ح يتمتع
بعاملية احل�ضور والت�أثري ول��ه �شراكات
دول��ي��ة م��ع ال��ع��دي��د م��ن م�ؤ�س�سات ودور
املحاماة.
من جهة �أخ��رى� ,ألقى وزي��ر العدل
حما�ضرة عن النظام العديل يف اململكة

وحت��دي��ث��ات��ه ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة والإج���رائ���ي���ة
وال���ت���ق���ن���ي���ة وم�������ش���اري���ع���ه ال���ت���دري���ب���ي���ة
والإن�����ش��ائ��ي��ة ع��ل��ى ���ض��وء م�����ش��روع خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ل��ت��ط��وي��ر م��رف��ق ال��ق�����ض��اء,
وذل��������ك يف م���ق���ر ال����غ����رف����ة ال���ت���ج���اري���ة
بلك�سمبورغ بح�ضور املدير العام للغرفة
بيري جرامينيا.
حيث حتدث عن عدد من اجلوانب
ال���ع���دل���ي���ة ،م�������ش���ددا ع��ل��ى �أن امل��رج��ع��ي��ة
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة ت��ع��ت��م��د ال��ن�����ص
الإ����س�ل�ام���ي ،وامل���ب���ادئ ال��ق�����ض��ائ��ي��ة التي
ا���س��ت��ق��ر ع��ل��ي��ه��ا ق�����ض��اء امل��م��ل��ك��ة يف ���ض��وء
اجتهاد ال�سوابق الق�ضائية من منطلق
فتح املجال لل�سلطة التقديرية للقا�ضي
ع��ل��ى ���ض��وء امل���ب���ادئ وال���ق���واع���د ال��ع��ام��ة
ل��ع��دال��ة اململكة عند ع��دم وج���ود الن�ص
يف ذات الواقعة ،كما �أكد على �أن الق�ضاء
ي���ع���د �أك���ب��ر ح������ا ٍم ل��ل��ح��ق��وق واحل����ري����ات
امل�شروعة.
�إل�����ى ذل����ك �أب������رز امل���ع���امل ال��رئ��ي�����س��ة
مل�������ش���روع خ������ادم احل����رم��ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز لتطوير
م��رف��ق ال��ق�����ض��اء .ك��م��ا ت��ط��رق ال��دك��ت��ور
العي�سى خ�ل�ال امل��ح��ا���ض��رة �إل���ى النظام
التجاري وامل�صرفية الإ�سالمية ،ونظام
التحكيم اجل��دي��د م�ب�رزاً �أه��م مالحمه
املتعلقة بتجاوز ب��طء �إج����راءات اعتماد
وثيقة التحكيم ،والنظر املبا�شر ملحكمة
اال�ستئناف املخت�صة للحكم التحكيمي
ب���د ًال م��ن ال��ق�����ض��اء االب��ت��دائ��ي ،والن�ص
ع��ل��ى ع���دم ال��ت��دخ��ل يف م��و���ض��وع احلكم
التحكيمي ،وق�����ص��ر امل��راق��ب��ة ع��ل��ى ع��دم
خمالفته للنظام ال��ع��ام ل��ل��دول��ة وع��دم
انطوائه على العيوب ال�شكلية.
وح����ول امل�����ص��رف��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة ق��ال
وزي��ر العدل �إن الفقه الإ�سالمي يوجد
العديد من احللول وال�صياغات للكثري

م��ن املعامالت املالية وخا�صة م��ا �سبب
يف الآون�����ة الأخ��ي��رة �إ���ش��ك��االت ع���دة بني
املقر�ضني وم�ؤ�س�سات التمويل من بنوك
وغ�يره��ا م��ا �أ���س��ه��م م��ن ج��ان��ب��ه اخل��ا���ص
يف تفاقم الأزم��ة املالية يف بع�ض الدول
الكربى.
و�أف����اد �أن م�����ش��ارك��ة م��وه��ب��ة يف انتل
اي�سيف وغ�ي�ره م��ن امل��ع��ار���ض ال��رائ��دة,
ت�أتي يف �إط��ار �سعي اململكة بفاعلية �إلى
تعزيز مفهوم ري���ادة الأع��م��ال يف املجال
ال��ع��ل��م��ي ب���ه���دف دع����م م�����س�يرة ال��وط��ن
التنموية من خالل ن�شر ثقافة البحث
ال��ع��ل��م��ي ،الف���ت���اً �إل����ى �أن م��وه��ب��ة تفخر
بت�شجيع موهوبي وموهوبات الوطن كل
ع��ام على امل�شاركة يف االوملبياد الوطني
للإبداع العلمي “�إبداع” امل�ؤهل ملعر�ض
ان��ت��ل اي�����س��ي��ف ال�����دويل ،ح��ي��ث ت��ت��اح لهم
فر�صة عر�ض مواهبهم �أمام العامل من
خالل التفكري املبتكر وتطوير مهاراتهم
يف جمايل القيادة والبحث العلمي.
يذكر �أن م�شاركة الطالب والطالبات
يف معر�ض انتل اي�سيف ال���دويل ,2013
ج��اءت بعد ف��وزه��م يف املرحلة النهائية
ل�ل�أومل��ب��ي��اد ال��وط��ن��ي ل�ل��إب���داع العلمي
(�إب������داع) ال����ذي تنظمه م���ؤ���س�����س��ة امللك
عبدالعزيز ورج��ال��ه للموهبة والإب���داع
(م��وه��ب��ة) ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة الرتبية
وال��ت��ع��ل��ي��م ،ح��ي��ث ت���أه��ل��وا ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف
مناف�سات �آي�سيف  2013من بني ()518
مبدعاً ومبدعة ,عر�ضوا ( )400م�شروع
يف م�ساري االبتكار والبحث العلمي ,يف
( )17جماال علميا.
وانطلق معار�ض Intel ISEF
ع�������ام 1950م يف ال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة
الأم���ري���ك���ي���ة ،وي���ع���د م���ن �أب������رز امل��ح��اف��ل
العلمية يف ال��ع��امل ،وي�شارك فيها �أكرث
من ( )1600طالب ,من �أك�ثر من ()50
دولة ,و ( )50والية.
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متابعات
�إخبارية
وزير العدل ي�صدر ق��رار ًا بتطبيق الت�سجيل
العيني للعقار مبدينة الريا�ض
�أ����ص���در م��ع��ايل وزي����ر ال���ع���دل ال��دك��ت��ور
حممد بن عبدالكرمي العي�سى قراراً يق�ضي
ببدء نظام الت�سجيل العيني للعقار يف مدينة
الريا�ض حيث �صدر القرار بتحديد املنطقة
العقارية بعد موافقة �سمو وزي��ر ال�ش�ؤون
البلدية وال��ق��روي��ة عليها وذل��ك يف املنطقة
الواقعة يف �شمال مدينة الريا�ض يف خمطط
رقم  3482الواقعة يف حي اخلري والتي حددت
�أطواله بعدد من احلدود والأطوال كالتايل
منها �شما ًال �شارع بعر�ض 40م يليه املخطط
رقم  3 484بطول  773.65مرت وجنوباً �شارع
بعر�ض 60م يليه املخطط رقم  3424بطول
 1438.46مرت و�شرقاً بعر�ض 60م يليه حرم

خ��ط �أع��م��دة ك��ه��رب��اء ب��ط��ول  1230.42مرت
وغرباً �شارع بعر�ض 30م يليه املخطط رقم
 3483بطول  1040.80مرت.
و�أو�����ض����ح امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ل�����وزارة
ال��ع��دل الأ���س��ت��اذ فهد ب��ن ع��ب��داهلل البكران
�أنه مت �إ�صدار التوجيهات للقا�ضي امل�شرف
على القيد الأول مبدينة الريا�ض باملحكمة
العامة بالريا�ض للبدء ب�أعمال التحديد
وال���ت���ح���ري���ر يف ه������ذه امل���ن���ط���ق���ة وت��ك��ل��ي��ف
املعاونني له من مهند�سني وم�ساحني من
قبل وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية.
و�أه������اب امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي بجميع
مالك الأرا�ضي والعقارات الواقعة �ضمن

هذه املنطقة التقدم بطلب قيد ممتلكاتهم
يف ال�سجل العقاري لدى القا�ضي امل�شرف
على القيد الأول ب�إدارة الت�سجيل العقاري
والتوثيق مبدينة الريا�ض.
و�أكمل البكران قائ ً
ال ب�أن هذه املنطقة
هي املنطقة الأولى التي �أعلن عنها مبدينة
ال��ري��ا���ض و���س��وف يتم تباعاً الإع�ل�ان عن
بقية املناطق العقارية يف منطقة الريا�ض.
يجدر الذكر �أن التقدمي على النظام
ي���ل���زم ج��م��ي��ع م��ل�اك الأرا������ض�����ي ب��ت��ق��دمي
ج��م��ي��ع امل�����س��ت��ن��دات وال�������ص���ك���وك ل��ق��ي��ده��ا
�ضمن ال�سجل العقاري خ�لال ف�ترة املدة
النظامية.

العــدل � :أكرث من  5200م�أذون ًا �شرعي ًا يف اململـكة يقــومون ب�إجـراء عقـود النكاح
ج��ددت وزارة ال��ع��دل رخ�صة م���أذون
ع��ق��ود �أن��ك��ح��ه ل�����ـ( )162م����أذون���اً �شرعياً
بكافة مناطق اململكة كما رخ�صت بالعمل
ل��ـ ( )88متقدماً لعمل امل���أذون��ي��ة وذل��ك
خ��ل�ال ف��ت�رة ال���رب���ع ال���ث���اين م���ن ال��ع��ام
احلايل 1434هـ.
و�أو����ض���ح ت��ق��ري��ر ���ص��ادر ع��ن الإدارة
ال��ع��ام��ة مل�����أذوين ع��ق��ود الأن��ك��ح��ة ان��ه بلغ
ع����دد امل�����أذون��ي�ن ال�����ش��رع��ي�ين ( ) 5286
م���أذون��اً يف جميع مناطق اململكة وذل��ك
حتى نهاية �شهر جمادى الآخر من العام
احلايل.
و�أ�شارت الإدارة العامة مل�أذوين عقود
الأن��ك��ح��ة �أن ع���دد امل����أذون�ي�ن ال�شرعيني
يف زي���������ادة وذل�������ك ل�������س���د ح����اج����ة ك���اف���ة
مناطق اململكة و�إج����راء ع��ق��ود الأنكحة
للمواطنني �أينما كانوا بكل ي�سر و�سهولة
وعلى م�ستوى جميع املناطق.
و�أك����دت وزارة ال��ع��دل حر�صها على
�إ������ص�����دار وجت����دي����د رخ�������ص امل��ت��ق��دم�ين
للم�أذونية� ،سعياً منها لت�سهيل توثيق
عقود الأنكحة ،حيث يتم �إح��ال��ة جميع
الطلبات للجنة املخت�صة وب��ع��د درا���س��ة
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الطلبات ت��رف��ع التو�صيات العتمادها،
و�أو�� �ض� �ح ��ت وزارة ال� �ع ��دل �أن � �ش��روط
ال���ت���ق���دمي ع���ل���ى رخ�������ص امل�����أذون����ي����ة ه��ي
احل�����ص��ول ع��ل��ى ال�����ش��ه��ادة اجل��ام��ع��ي��ة يف
التخ�ص�ص ال�شرعي ،و�أن يكون املتقدم
ح�����س��ن ال�������س�ي�رة وال�������س���ل���وك و�إح�������ض���ار
ت��زك��ي��ت�ين م��ن ذوي ال��ه��ي��ئ��ات وامل��ن��ا���ص��ب
وال�شهادات العليا ال�شرعية و�أن ال يقل
عمره عن  25عاماً.
كما �أن ال����وزارة و ممثلة يف الإدارة
ال��ع��ام��ة مل�����أذوين ع��ق��ود الأن��ك��ح��ة �أطلقت
خ���دم���ة اال����س���ت���ع�ل�ام الإل�����ك��ت��روين على
م��وق��ع��ه��ا ع��ل��ى الإن��ت�رن����ت ع���ن م������أذوين
عقود الأنكحة حيث تتيح هذه اخلدمة
معرفة �أ���س��م��اء م����أذوين الأن��ك��ح��ة يف كل
حي مبناطق اململكة وا�ستعرا�ض �أرق��ام
االت�����ص��ال ب��ه��م ل��ل��و���ص��ول �إل��ي��ه��م بي�سر
و���س��ه��ول��ة ���س��ع��ي��اً م��ن ال������وزارة يف خدمة
وراح��ة اجلميع يف �إج��راء عقود الأنكحة
م��و���ض��ح��ة ب������أن اخل���دم���ة ت�����ش��م��ل جميع
مدن وقرى اململكة لي�ستطيع كل باحث
عن م���أذون �أنكحة قريب منه �أن يجده
م��ن خ�لال ال��دخ��ول على موقع ال���وزارة
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ع���ل���ى االن��ت��رن�����ت ح���ي���ث ي���ت���م ال����دخ����ول
على راب��ط “م�أذوين الأنكحة” بعدها
يتم ال��دخ��ول لال�ستف�سار ع��ن م����أذوين
الأن��ك��ح��ة ب��ت��ح��دي��د امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ي��ري��د
م������أذون الأن��ك��ح��ة ب��ه��ا ث���م ي��خ��ت��ار احل��ي
ب���داخ���ل ه����ذه امل��دي��ن��ة – ق��ائ��م��ة حت��وي
�أ�سماء جميع الأح��ي��اء باملناطق ليظهر
املت�صفح الإنرتنت قائمة ب�أ�سماء جميع
م���أذوين الأنكحة املوجودين يف املنطقة
التي حددها و�أرقام االت�صال بهم.
وم����ن ج��ه��ة �أخ������رى �أ�����ص����درت وزارة
ال���ع���دل ع������دداً م���ن ال���ع���ق���وب���ات ب��ح��ق 12
م�أذوناً متثلت يف توجيه الإنذار �أو �إيقاف
الرخ�صة �أو الغاءها.وبينت الوزارة �أن �أهم
امل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ي ر�صدتها �إدارة م����أذوين
ع��ق��ود الأن��ك��ح��ة ه��ي �إج�����راء ع��ق��د النكاح
بوالية الأخ دون ذكر �صك ح�صر الورثة
و�إجراء العقد بدون فح�ص طبي و�إجراء
العقد بعد مرور �أكرث من �ستة �أ�شهر على
ت���اري���خ ال��ف��ح�����ص ال��ط��ب��ي و�إج�������راء عقد
ملطلقة بدون تدوين بيانات �صك الطالق
وا�شرتاط مبالغ مالية على �إجراء العقد
وو�ضع لوحات �إعالنية للم�أذون.

بدء الأعمال الإن�شائية ملباين املحاكم
�إخ�ضاع الق�ضاة الختبارات ..و�إلغاء ودمج  75جلنة ق�ضائية يف وزارة العدل
�أعلن ملتقى اللجان الق�ضائية مع
انطالقة �أعماله �أم�س عن تن�سيق بني
وزارة العدل وعدد من الوزارات بهدف
دم��ج و�إل��غ��اء  75جلنة ق�ضائية تنظر
� 150ألف ق�ضية ،وحتويلها �إلى الق�ضاء
ال��ع��ام يف وزارة ال��ع��دل وف���ق م��راح��ل.
وك�����ش��ف رئ��ي�����س حم��ك��م��ة اال���س��ت��ئ��ن��اف
ع�ضو املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�شيخ
حممد �أم�ي�ن م����رداد� ،أن وزي���ر العدل
رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء الدكتور
حممد بن عبدالكرمي العي�سى ،طالب
اجلهات ذات العالقة بتزويد ال��وزارة
مب��رئ��ي��ات��ه��ا ن��ح��و ه���ذه اخل��ط��وة التي
تهدف لتوحيد عمليات التقا�ضي يف
منظومة واح���دة.و�أك���د امللتقى ال��ذي
افتتح �أعماله �أم�س حممد مرداد نيابة
ع��ن وزي���ر ال��ع��دل وا���س��ت��م��ر ��� 5س��اع��ات،
����ض���رورة �إي���ج���اد �آل��ي��ة ل��ن��ق��ل الق�ضايا
م��ع �إي��ج��اد ب��رن��ام��ج ل��ت��دري��ب الق�ضاة
على �أعمال تلك اللجان ،فيما �أو�صى
امل�شاركون ب�إخ�ضاع �أعمال تلك اللجان
ح���ال���ي���ا ل��ل��ت��ف��ت��ي�����ش ال��ق�����ض��ائ��ي حل�ين
حتويلها للق�ضاء.
و�أك��د وزي��ر العدل يف كلمة �ألقاها
نيابة عنه ال�شيخ حممد �أم�ين م��رداد،
على اهتمام املجل�س مبو�ضوع اللجان
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ل��ل��م ���ش��ت��ات��ه��ا م��ن خمتلف
الأج�����ه�����زة احل���ك���وم���ي���ة �إل������ى ال��ق�����ض��اء
ب���������وزارة ال����ع����دل �أو دي�������وان امل���ظ���امل،
بح�سب االخ��ت�����ص��ا���ص وف���ق م��ا ج���اء يف
م�شروع امللك ع��ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز
لتطوير مرفق الق�ضاء ،منوها بجهود
امل��ج��ل�����س ال���ت���ط���وي���ري���ة وال��ت��ح��دي��ث��ي��ة
وج���ه���ود وزارة ال���ع���دل ل��ت��وظ��ي��ف 250
ق��ا���ض ج��دي��د وال���دف���ع ب��ه��م يف العمل
الق�ضائي باملحاكم ،م�شريا �إلى �أهمية
ت���أه��ي��ل وت���دري���ب ال��ق�����ض��اة يف امل��ح��اك��م
املتخ�ص�صة.

و�أعلن عن بدء الأعمال الإن�شائية
مل��ب��اين امل��ح��اك��م يف امل��م��ل��ك��ة ،م���ؤك��دا �أن
خ��ادم احلرمني ال�شريفني مهتم بهذا
الأم������ر وب�����ش��ك��ل ���ش��خ�����ص��ي ل��ك��ي ت��ك��ون
العملية الق�ضائية يف مبان خا�صة بهم
لت�ساعد الق�ضاة على �إجن��از �أعمالهم
وخدمة املراجعني ب�شكل مميز.
وق���ال�« :إن وزارة ال��ع��دل واملجل�س
الأعلى للق�ضاء بالتعاون مع م�شروع
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ي�سعيان
ل��ت��ط��ب��ي��ق ال��ن��ظ��ام الإل����ك��ت�روين ال���ذي
و�صلت ن�سبة التطبيق فيه �إل��ى  75يف
امل��ائ��ة م��ن املحاكم يف اململكة» ،م�شريا
�إلى �أنه �ستتم تغطيتها بالنظام ال�شامل
الإل����ك��ت�روين ،م�����ض��ي��ف��ا �أن����ه مت ال��ب��دء
ال��ف��ع��ل��ي م��ن امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ت��دوي��ن
املبادئ الق�ضائية ويتوقع االنتهاء منها
خالل عامني لتكون ملزمة للق�ضاة.
وك�����ش��ف �أن ال������وزارة رف��ع��ت خل��ادم
احلرمني ال�شريفني مرئياتها للت�أمني
الطبي للق�ضاة و���ص��رف ب��دل طبيعة
ع��م��ل وب�����دل ح��ا���س��ب �آيل ل���ه���م ،وق���ال
«ننتظر توجيهات اجلهات العليا».وقال
م�����رداد «مت ت��ع��ي�ين  250ق��ا���ض ج��دي��د
لي�صبح ال��ع��دد  1450ق��ا���ض��ي��اً وه��ن��اك
خطة للو�صول �إلى ثالثة �آالف قا�ض»،
الفتا �إلى �أنه مت تكوين جلنة الختيار

الق�ضاة اجلدد وو�ضع برنامج للتو�سع
يف التعيني من جميع كليات ال�شريعة
يف امل��م��ل��ك��ة وف���ق جل��ن��ة خمت�صة.وبني
�أنه مت و�ضع برنامج �إلكرتوين متطور
للتفتي�ش الق�ضائي ومتابعة القا�ضي
م��ن ن��اح��ي��ة ح�����ض��وره ل���ل���دوام واف��ت��ت��اح
اجل��ل�����س��ات وع���دده���ا وع����دد امل��ع��ام�لات
و�إجناز الق�ضايا من خالل �إن�شاء غرفة
متابعة يف املجل�س الأعلى للق�ضاء.
و�أكد �أن التفتي�ش الق�ضائي �سيكون
�إل��ك�ترون��ي��ا ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ،م�ضيفا �أن
املجل�س ي��در���س ال�����ش��ك��اوى ال��ت��ي ت�صل
�ضد الق�ضاة ويحقق فيها ،وتبني �أن
�أغلبها كيدية.
و�أو�ضح �أن الوزارة واملجل�س الأعلى
للق�ضاء يدر�سان م�شروع �إخ�ضاع جميع
ال��ق�����ض��اة مبختلف ال���درج���ات الختبار
قيا�س يهدف تطوير وتقومي قدراتهم.
ون���اق�������ش���ت اجل���ل�������س���ات ع������ددا م��ن
امل��ح��اور و�أج����اب امل�����ش��ارك��ون فيه على
امل���داخ�ل�ات ،واخ��ت��ت��م امللتقـى �أعماله
مب��ن��اق�����ش��ة ع�����دد م����ن �أوراق ال��ع��م��ل
ح��ول �ضمانات التقا�ضي يف اللجان
والق�ضاء وم�ستقبل �أعمال اللجان يف
�ضوء م�شروع امللك عبد اهلل لتطوير
م��رف��ق ال��ق�����ض��اء مب�����ش��ارك��ة ع���دد من
امل�س�ؤولني.

«العدل» توقف �إفراغات منح الأرا�ضي
�أوق��ف��ت امل��ح��اك��م وك��ت��اب��ات ال��ع��دل يف ك��اف��ة مناطق اململكة م���ؤخ��راً �إف���راغ
جميع �صكوك منح الأرا�ضي التي تخ�ص�ص من الأمانات ،وذلك وفقا لتعميم
�أ�صدرته وزارة العدل لكافة فروعها يف مناطق اململكة.
وي���أت��ي التعميم ا�ستجابة ل�ل�أم��ر امللكي ال��ذي ت�ضمن �أن تتوقف وزارة
ال�����ش���ؤون البلدية وال��ق��روي��ة ع��ن ت��وزي��ع امل��ن��ح ال��ت��ي تخ�ص�ص م��ن الأم��ان��ات
والبلديات ،وت�سليم املخططات املعتمدة للمنح �إل��ى وزارة الإ�سكان ،لتتولى
تخطيطها وتوزيعها على املواطنني.
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