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 ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
                                                                                               الرقم: اأ/163

                                                                                                            التاريخ: 1434/7/3هـ  
            بعون اهلل تعالى

            نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود  
                                                                                                                           ملك اململكة العربية ال�شعودية

بعد االطالع على املادة )47( من نظام الق�شاء، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/78( بتاريخ 1428/9/19هـ.
اإلى  بتاريخ 1433/10/8هــــ، ومن رقم )33/23/2667(  االأعلى للق�شاء رقم )33/21/2536(  املجل�س  قــرارات  وبناًء على 
رقم )33/22/2676(املوؤرخة يف 1433/12/1هـ، ورقم )34/23/2710( ومن رقم )34/23/2741( اإلى رقم )34/23/2766( 

املوؤرخة يف 1434/2/13هـ، ومن رقم )34/1/10( اإلى رقم )34/1/12( املوؤرخة يف 1434/4/13هـ.

اإثر �ضدور الأوامر امللكية برتقية وتعيني عدد من الق�ضاة 

وزير العدل ي�ضدر القرارات التنفيذية الالزمة لرتقية
 101 قا�ضيًا على خمتلف درجات ال�ضلك الق�ضائي وتعيني 20
اأ�شدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه اهلل - اأوامره الكرمية برتقية 

وتعيني )101( قا�شياً بوزارة العدل على خمتلف درجات ال�شلك الق�شائي.
وت�شمنت هذه االأوامــر الكرمية ترقية )27( ق�شاة على درجة رئي�س حمكمة )اأ( وترقية )38( قا�شياً على 

درجة وكيل حمكمة )اأ( وترقية )26( قا�شياً على درجة قا�شي )اأ(.
كما �شمل االأمر الكرمي على تعيني )19( قا�شي على درجة قا�شي )ب( وترقية )10( ق�شاة على درجة قا�شي 

)ب( وتعيني مالزم ق�شائي واحد.
اإطار  تاأتي يف  امللكية الكرمية  اأن هذه االأوامــر  واأو�شح وزير العدل الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�شى 
الدعم املتوا�شل من خادم احلرمني ال�شريفني - حفظه اهلل - لقطاع الق�شاء، ويوؤكد اهتمامه الكبري وامل�شتمر 
بال�شوؤون الوظيفية للق�شاة، مما ُي�شهم بعون اهلل وتوفيقه يف رفعة وتطور هذا املرفق املهم يف م�شمول م�شروعه 

امليمون لتطوير مرفق الق�شاء ورعايته الدائمة ملتطلبات واحتياجات ال�شلك الق�شائي.
و�شاأل املولى جل وعال اأن يجزي خادم احلرمني ال�شريفني خري اجلزاء، واأن يبارك يف جهود الكوادر الق�شائية، 

لتكون كما هو العهد بها على م�شتوى اال�شطالع بامل�شوؤولية امللقاة على عاتقها.

اأمرنا مبا هو اآت:
ال�شيخ خالد بن را�شد  اأواًل:  يرقى 
اآل ر�شود من درجة رئي�س حمكمة )اأ( 
اإلى درجة قا�شي ا�شتئناف اعتباراً من 

1433/8/24هـ.
ثــــانــــيــــاً:  يـــرقـــى املـــ�ـــشـــايـــخ الــتــالــيــة 
اأ�شماوؤهم من درجة وكيل حمكمة )اأ( 
اإلى درجة رئي�س حمكمة )ب( اعتباراً 

من 1434/1/10هـ:
1- ريا�س بن �شالح الفوزان

2- عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابن 
قا�شم

3- اأحمد بن �شالح املحيميد
4- خالد بن |اإبراهيم ال�شهيل
5- نا�شر بن حممد بن طالب

6- اإبراهيم بن عبدالعزيز الهوميل
7- حممد بن عبدالعزيز اآل فوزان

8- فهد بن يحيى العماري
9- �شليمان بن نا�شر اجلربوع

10- عبداهلل بن ح�شني الباهلي

11- فهد بن دخيل اجلديع
بن  اإبــراهــيــم  بــن  عبدالرحمن   -12

خنني
13- خالد بن عبدالرحمن الرميح

14- فهد بن �شليمان الربعي
عـــبـــدالـــعـــزيـــز  بــــــن  يــــو�ــــشــــف   -15

التويجري
عبدالواحد  بــن  عبدالرحمن   -16

بن نوح
17- اإبراهيم بن �شالح ال�شويد
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1- بندر بن عبدالعزيز التويجري
2- عبداهلل بن �شعد القحطاين

3- عبدالعزيز بن حوا�س ال�شمري
4- حممد بن �شليمان النملة
5- مو�شى بن حممد هيجان

عــــبــــدالــــرحــــمــــن  بـــــــن  حمـــــمـــــد   -6
ال�شحيباين

7- خالد بن �شعد احلمد
8- حممد بن �شليمان اخلالدي

رابـــــعـــــاً:  يـــرقـــى الــ�ــشــيــخــان الــتــايل 
اإلــى  )ج(  قــا�ــشــي  درجــــة  مــن  ا�شمهما 
الــتــاريــخ  مـــن  اعـــتـــبـــاراً  قــا�ــشــي )ب( 

املو�شح اأمام ا�شم كل منهما:
الـــعـــديـــ�ـــشـــاين    عـــبـــيـــد  بــــن  1- رعــــــد 

1433/11/11هـ
ــلــطــان بــــن عــــبــــداهلل املـــعـــارك    2- �ــش

1433/11/14هـ
ــايــخ الــتــالــيــة  خـــامـــ�ـــشـــاً:  يــعــني املــ�ــش
اأ�ـــشـــمـــاوؤهـــم عــلــى درجـــــة قــا�ــشــي )ب( 

اعتباراً من 1434/3/21هـ:
1- �شالح بن حممد بن �شالح الكليه
2- ثامر بن علي بن دخيل الدعبلي

3- فهد بن �شيف اهلل بن رمي�شني 
احلربي

�ــشــاد�ــشــاً:  عــلــى وزيـــر الــعــدل تنفيذ 
اأمرنا هذا

عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود

18- اأحمد بن حممد املهيزع
19- �شامي بن عبدالعزيز القا�شم

20 - عادل بن علي االأحيدب
21- حممد بن اإبراهيم ال�شائغ

22- عمر بن حمد العقيل
23- عائ�س بن علي اآل عائ�س

24- فهد بن اأحمد ال�شالمة
25- حممد بن حمود الفرهود
26- حممد بن �شليمان الفهيد

عبدالرحمن  بــن  عــبــدالــعــزيــز   -27
ال�شويد

اأ�شماوؤهم  التالية  امل�شايخ  يرقى  ثالثاً:  
مــن درجــــة قــا�ــشــي )ج( اإلــــى قــا�ــشــي )ب( 

اعتباراً من 1433/10/24هـ:

 ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
                                                                                             الرقم: اأ/128

                      التاريخ: 1434/5/24هـ  
بعون اهلل تعالى   

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود     
ملك اململكة العربية ال�شعودية        

بعد االطالع على املادة )47( من نظام الق�شاء، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/78( بتاريخ 1428/9/19هـ.
اإلى   )33/20/2397( رقم  )33/20/2395( ومن  ورقم   )33/20/2394( رقم  للق�شاء  االأعلى  املجل�س  قــرارات  على  وبناًء 
رقم )33/20/2418( ورقم )33/20/24( ورقـــم)(33/20/2421 املوؤرخة يف 1433/8/6هـــ، ورقم )33/22/2586( ومن رقم 
اإلى رقم )33/22/2653( ومن رقم )33/22/2655(  اإلى رقم )33/22/2620( ومن رقم )33/22/2647(   )33/22/2606(
اإلى رقم )33/22/2660( املوؤرخة يف 1433/11/24هـ، ورقم )34/23/2690( ورقم )34/23/2709( ومن رقم )34/23/2711( 

اإلى رقم )34/23/2720( ومن رقم )34/23/2728( اإلى رقم )34/23/2740( املوؤرخة يف 1434/2/13هـ.
اأمرنا مبا هو اآت:

اأواًل:  يرقى امل�شايخ التالية اأ�شماوؤهم 
مـــن درجــــة رئــيــ�ــس حمــكــمــة )ب( اإلـــى 
من  اعتباراً  )اأ(  حمكمة  رئي�س  درجــة 

1433/7/21هـ:
1- خالد بن علي الغامدي
2- فهد بن عبداهلل الفهد
3- يو�شف بن �شعد املقرن
4- فهد بن �شالح العليان

5- اإبراهيم بن يو�شف امل�شلم
6- خالد بن ظافر ال�شهري

7- �شليمان بن حممد ال�شييفي
8- هاين بن عبداهلل اجلبري

9- �شعود بن �شليمان اليو�شف
10- النعمان بن عبدالرحمن امل�شعل

عــــبــــدالــــرحــــمــــن  بـــــــن  �ــــشــــعــــد   -11
العوير�شي

12- عبداهلل بن حممد العمرييني
13- يو�شف بن �شالح ال�شليم

14- حممد بن عثمان الزهراين
15- تركي بن عبدالعزيز الرتكي

16- خالد بن مطلق املطلق
17- عبدامللك بن فهد ال�شدي

18- عمر بن اإبراهيم الغيث
19- م�شعل بن �شعد اآل ع�شكر
20- خالد بن جا�شر اجلا�شر

21- عبداهلل بن �شالح الطويل
22- عبداهلل بن علي املحيميد

23- عبداهلل بن عبدالعزيز ال�شغري

24- عبداهلل بن عبدالعزيز امللحم
25- حممد بن �شالح ال�شمري

26- اأبوبكر بن عمر املتحمي
ثــــانــــيــــاً:  يـــرقـــى املـــ�ـــشـــايـــخ الــتــالــيــة 
اأ�شماوؤهم من درجة وكيل حمكمة )ب( 
اعتباراً  )اأ(  حمكمة  وكيل  درجــة  اإلــى 

من 1434/1/10هـ:
1- حممد بن عبداهلل املهيني

2- عمر بن علي احلمد
عــــبــــدالــــعــــزيــــز  بــــــــن  حمـــــمـــــد   -3

العبدالكرمي
4- حممد بن �شعود اجلدعان

5- خالد بن �شعد ال�شرهيد
6- فهد بن عبداهلل ال�شغري
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بـــن عــبــدالــرحــمــن  7- عــبــدالــكــرمي 
اأباح�شني

8- اإبراهيم بن حممد املانع
9- عبداهلل بن في�شل الفي�شل

10- وليد بن عي�شى احلميد
11- فهد بن �شالح الباحوث

ثــــالــــثــــاً:  يـــرقـــى املـــ�ـــشـــايـــخ الــتــالــيــة 
اأ�ـــشـــمـــاوؤهـــم مـــن درجـــــة قــا�ــشــي )ب( 
اعـــتـــبـــاراً من  اإلــــى درجــــة قــا�ــشــي )اأ( 

1434/10/24هـ:
1- اإبراهيم بن يحيى اجلهيمي

2- م�شطفى بن �شالح الزهراين
3- مطلق بن حمود املطلق

عـــبـــدالـــرحـــمـــن  بــــــن  عــــــبــــــداهلل   -4
الب�شيلي

5- عبدامللك بن عبدالعزيز الفيز
6- �شالح بن عبدالعزيز ال�شحيمان

7- علي بن عبدالعزيز الرومي
8- �شلطان بن �شالح املوينع

9- لوؤي بن يو�شف الرا�شد
10- �شليمان بن نا�شر الرياعي

11- اأحمد بن عجمي العتيبي
12- تركي بن عبدالعزيز ال�شغري

13- يحيى بن فهد ال�شلمي
رابــــــعــــــاً:  يـــرقـــى املـــ�ـــشـــايـــخ الــتــالــيــة 
اأ�ـــشـــمـــاوؤهـــم مـــن درجـــــة قــا�ــشــي )ب( 
اعـــتـــبـــاراً من  اإلــــى درجــــة قــا�ــشــي )اأ( 

1434/1/10هـ:
1- فالح بن حمود الدو�شري
2- حممد بن جديع اجلديع

3- عبداهلل بن حممد الده�س
4- في�شل بن اإبراهيم النا�شر
5- حممد بن مبارك الدعيلج

6- عبداملجيد بن حممد اللحيدان
7- حممد بن علي الدو�شري

8- �شعيد بن عاي�س القحطاين
9- من�شور بن عبداهلل امل�شفر

10- تركي بن عوده اجلهني
11- اإبراهيم بن حممد حكمي

12- حامت بن اأحمد عبداهلل
13- �شليمان بن اإبراهيم الفعيم

خام�شاً:  يعني املالزمون الق�شائيون 
قا�شي  درجـــة  على  اأ�ــشــمــاوؤهــم  التالية 

)ب(  اعتباراً من 1433/10/24هـ:
1- حممد بن عبداهلل بن ر�شود بن 

خريف
بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز بــن  2- عــــبــــداهلل 

عبدالعزيز املقبل
3- عــــبــــداهلل بــــن حمـــمـــد بــــن فــهــد 

ال�شويعي
4- حممد بن اأحمد بن حممد املانع
5- حمــمــد بـــن يــعــقــوب بـــن يــو�ــشــف 

ال�شليم
6- علي بن مو�شى بن علي جلي

7- حمـــمـــد بــــن حــ�ــشــن بــــن �ــشــعــيــد 
العمري

8- وليد بن خالد بن فايز الغامدي
بــن  عــــبــــدالــــعــــزيــــز  بــــــن  مـــــعـــــاذ   -9

عبدالرحمن بن مربد
10- طالل بن اأحمد بن زيد امل�شاري

اإبراهيم  11- حممد بن عبداهلل بن 
العياف

�شعيدان  بن  �شلوه  بن  اإبراهيم   -12
العمري

بــن  �ـــشـــالـــح  بــــن  عـــبـــدالـــعـــزيـــز   -13
عبدالعزيز النفي�شة

اإبراهيم  بن  بن عبداهلل  اأ�شامة   -14
العياف

15- حممد بــن عــبــداهلل بــن حممد 
احلمادي

عبداللطيف  ال�شيخ  يعني  �شاد�شاً:  
بــن �ــشــالــح بــن حمــمــد املــقــو�ــشــي على 
مــن  اعـــــتـــــبـــــاراً  )ب(  ـــي  قـــا�ـــش درجــــــــة 

1434/1/10هـ.
�شابعاً:  يعني ال�شيخ فهد بن حممد 
بن �شعيد اآل حالي على درجة مالزم 

ق�شائي.
ثـــامـــنـــاً:  عــلــى وزيــــر الـــعـــدل تنفيذ 

اأمرنا هذا

عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود

ف عددًا من ذوي �ضهداء الواجب وزارة العدل توظِّ

عينت وزارة العدل عدداً من ذوي اأ�شر ال�شهداء يف عدة وظائف على خمتلف املراتب، واأو�شح مدير عام 

ال�شوؤون املالية واالإداريــة يف الوزارة حممد بن عبداهلل العقيل، اأن ذلك ياأتي يف اإطار قرار جمل�س الوزراء 

برئا�شة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، باملوافقة على �شوابط تعيني وتثبيت ذوي 

اأ�شر ال�شهداء وامل�شابني ومن يف حكمهم.واأكد العقيل حر�س الوزارة على اإنهاء اإ�شدار قرارات تعيني ذوي 

اأن هذا التعيني يوؤكد العناية الدائمة وامل�شتمرة التي  ال�شهداء ومبا�شرتهم يف الوظائف املنا�شبة، واأ�شاف 

يوليها خادم احلرمني ال�شريفني الأ�شر وذوي �شهداء الواجب الذين دفعوا اأرواحهم فداء للوطن يف �شبيل 

احلفاظ على وحدة اأمنه ومتا�شكه وحفاظاً على مكت�شباته ومدخراته، �شائاًل اهلل اأن يرحمهم، واأن يجزي 

خادم احلرمني ال�شريفني خري اجلزاء.
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الق�ضائية  الأحكام  تنفيذ  و�ضوابط  املحاماة  ا�ضتقالل  يوؤكد  العدل  وزير 
والتحكيمية الأجنبية واحرتام املواثيق الدولية

ـــــعـــــدل الــــدكــــتــــور  الــــتــــقــــى وزيــــــــر ال
حمــمــد بـــن عــبــدالــكــرمي الــعــيــ�ــشــى يــوم 
1434/6/8هــــــــــ يف لــوكــ�ــشــمــبــورغ رئــيــ�ــس 
احتــــــاد املـــحـــامـــني االأوروبــــــيــــــني رومـــــان 
لوجتن. وا�شتمع معاليه يف بداية اللقاء 
التعريف  دور االحتـــاد يف  عــن  �شرح  اإلــى 
باالأنظمة واالإجراءات االأوربية، وتو�شيع 
االأوربية  املجموعة  داخل  املهني  التبادل 
وخـــارجـــهـــا، حــيــث اأو�ـــشـــح رئــيــ�ــس احتـــاد 
ـــيـــني اأن عـــدد اأعــ�ــشــاء  املــحــامــني االأوروب
اجلمعية 2000 ع�شًوا من 27 دولة متثل 

دول االحتاد االأوربي.
الــعــدل مــع رئي�س  كما اجتمع وزيــر 
نـــقـــابـــة املـــحـــامـــني بــلــكــ�ــشــمــبــورغ ريــنــيــه 

ديديريخ.
وقدم ديديريخ ملعايل ال�شيخ العي�شى 
�شرًحا عن اأعمال النقابة واخلدمات التي 
تقدمها ملمار�شي املحاماة يف لك�شمبورغ، 

و�ضروط �ن�ضمام �ملحامني �إليها.
واأكد معايل الدكتور العي�شى خالل 
الــلــقــاءيــن عــلــى ا�ــشــتــقــالل املـــحـــامـــاة يف 
املهني  العمل  يف  التدخل  وعــدم  اململكة 
يقت�شر  العدل  وزارة  دور  واأن  للمحامي 
املحاماة  على مهنة  العام  االإ�شراف  على 
وفــــق نــظــامــهــا ودعـــــم املــهــنــة وتــ�ــشــهــيــل 
هــنــاك جلــنــة وطــنــيــة  واأن  اإجــــراءاتــــهــــا، 
م�شتقباًل  هد  مُتَ ال�شعوديني  للمحامني 
لـــ�ـــشـــدور نـــظـــام هــيــئــة املـــحـــامـــني الـــذي 
�شيعزز من دور املهنة وير�شخ املزيد من 
ودعمها  احلقوقي  الو�شط  يف  فعاليتها 
ال�شريك  بــاعــتــبــارهــا  الــقــ�ــشــاء  لــر�ــشــالــة 
العدالة، مبيناً معاليه  االأهــم يف حتقيق 
يتمتع  ــبــح  اأ�ــش الــ�ــشــعــودي  املــحــامــي  اأن 
�شراكات  ولــه  والتاأثري  احل�شور  بعاملية 
ودور  موؤ�ش�شات  مــن  الــعــديــد  مــع  دولــيــة 

املحاماة.
األقى وزيــر العدل  اأخــرى،  من جهة 
اململكة  العديل يف  النظام  حما�شرة عن 

وحتــديــثــاتــه الــتــنــظــيــمــيــة واالإجـــرائـــيـــة 
والـــتـــقـــنـــيـــة ومـــ�ـــشـــاريـــعـــه الـــتـــدريـــبـــيـــة 
واالإنــ�ــشــائــيــة عــلــى �ــشــوء مــ�ــشــروع خــادم 
بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
عــبــد الــعــزيــز لــتــطــويــر مــرفــق الــقــ�ــشــاء، 
وذلــــــــك يف مـــقـــر الــــغــــرفــــة الـــتـــجـــاريـــة 
بلك�شمبورغ بح�شور املدير العام للغرفة 

بيري جرامينيا.
حيث حتدث عن عدد من اجلوانب 
املــرجــعــيــة  اأن  الـــعـــدلـــيـــة، مـــ�ـــشـــددا عــلــى 
الــقــ�ــشــائــيــة يف املــمــلــكــة تــعــتــمــد الــنــ�ــس 
االإ�ـــشـــالمـــي، واملـــبـــادئ الــقــ�ــشــائــيــة التي 
ا�ــشــتــقــر عــلــيــهــا قــ�ــشــاء املــمــلــكــة يف �ــشــوء 
منطلق  من  الق�شائية  ال�شوابق  اجتهاد 
فتح املجال لل�شلطة التقديرية للقا�شي 
عــلــى �ــشــوء املـــبـــادئ والـــقـــواعـــد الــعــامــة 
الن�س  وجـــود  عــدم  عند  اململكة  لــعــدالــة 
يف ذات الواقعة، كما اأكد على اأن الق�شاء 
يـــعـــد اأكــــــرب حــــــاٍم لــلــحــقــوق واحلــــريــــات 

امل�شروعة.
اإلـــــى ذلــــك اأبــــــرز املـــعـــامل الــرئــيــ�ــشــة 
ملـــ�ـــشـــروع خــــــادم احلــــرمــــني الــ�ــشــريــفــني 
لتطوير  عبدالعزيز  بــن  عــبــداهلل  املــلــك 
مــرفــق الــقــ�ــشــاء. كــمــا تــطــرق الــدكــتــور 
النظام  اإلـــى  املــحــا�ــشــرة  خـــالل  العي�شى 
ونظام  االإ�شالمية،  وامل�شرفية  التجاري 
اأهــم مالحمه  التحكيم اجلــديــد مـــربزاً 
اعتماد  اإجــــراءات  بــطء  بتجاوز  املتعلقة 
وثيقة التحكيم، والنظر املبا�شر ملحكمة 
التحكيمي  للحكم  املخت�شة  اال�شتئناف 
بـــداًل مــن الــقــ�ــشــاء االبــتــدائــي، والن�س 
عــلــى عـــدم الــتــدخــل يف مــو�ــشــوع احلكم 
عــدم  عــلــى  املــراقــبــة  وقــ�ــشــر  التحكيمي، 
وعــدم  لــلــدولــة  الــعــام  للنظام  خمالفته 

انطوائه على العيوب ال�شكلية.
وحــــول املــ�ــشــرفــيــة االإ�ــشــالمــيــة قــال 
يوجد  االإ�شالمي  الفقه  اإن  العدل  وزيــر 
للكثري  وال�شياغات  العديد من احللول 

�شبب  مــا  وخا�شة  املالية  املعامالت  مــن 
يف االآونـــــة االأخـــــرية اإ�ــشــكــاالت عـــدة بني 
املقر�شني وموؤ�ش�شات التمويل من بنوك 
وغــريهــا مــا اأ�ــشــهــم مــن جــانــبــه اخلــا�ــس 
الدول  املالية يف بع�س  االأزمــة  يف تفاقم 

الكربى.
انتل  اأن مــ�ــشــاركــة مــوهــبــة يف  واأفــــاد 
الــرائــدة،  املــعــار�ــس  اي�شيف وغـــريه مــن 
اإلى  بفاعلية  اململكة  �شعي  اإطــار  تاأتي يف 
املجال  يف  االأعــمــال  ريـــادة  مفهوم  تعزيز 
الــعــلــمــي بـــهـــدف دعــــم مــ�ــشــرية الــوطــن 
البحث  ثقافة  ن�شر  التنموية من خالل 
اأن مــوهــبــة تفخر  اإلــــى  الــعــلــمــي، الفـــتـــاً 
بت�شجيع موهوبي وموهوبات الوطن كل 
الوطني  االوملبياد  يف  امل�شاركة  على  عــام 
“اإبداع” املوؤهل ملعر�س  لالإبداع العلمي 
انــتــل ايــ�ــشــيــف الـــــدويل، حــيــث تــتــاح لهم 
فر�شة عر�س مواهبهم اأمام العامل من 
خالل التفكري املبتكر وتطوير مهاراتهم 

يف جمايل القيادة والبحث العلمي.
يذكر اأن م�شاركة الطالب والطالبات 
 ،2013 الـــدويل  اي�شيف  انتل  معر�س  يف 
النهائية  املرحلة  يف  فــوزهــم  بعد  جــاءت 
العلمي  لـــالإبـــداع  الــوطــنــي  لــالأوملــبــيــاد 
امللك  مــوؤ�ــشــ�ــشــة  تنظمه  الــــذي  )اإبــــــداع( 
واالإبـــداع  للموهبة  ورجــالــه  عبدالعزيز 
الرتبية  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  )مــوهــبــة( 
والــتــعــلــيــم، حــيــث تــاأهــلــوا لــلــمــ�ــشــاركــة يف 
 )518( بني  من   2013 اآي�شيف  مناف�شات 
مبدعاً ومبدعة، عر�شوا )400( م�شروع 
يف  العلمي،  والبحث  االبتكار  م�شاري  يف 

)17( جماال علميا.
 Intel ISEF معار�س  وانطلق 
املـــتـــحـــدة  الـــــــواليـــــــات  يف  1950م  عـــــــام 
االأمـــريـــكـــيـــة، ويـــعـــد مـــن اأبــــــرز املــحــافــل 
اأكرث  فيها  وي�شارك  الــعــامل،  يف  العلمية 
اأكــرث من )50(  من )1600( طالب، من 

دولة، و )50( والية.
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اأ�ـــشـــدر مــعــايل وزيــــر الـــعـــدل الــدكــتــور 
حممد بن عبدالكرمي العي�شى قراراً يق�شي 
ببدء نظام الت�شجيل العيني للعقار يف مدينة 
الريا�س حيث �شدر القرار بتحديد املنطقة 
ال�شوؤون  وزيــر  �شمو  موافقة  بعد  العقارية 
املنطقة  يف  وذلــك  عليها  والــقــرويــة  البلدية 
الواقعة يف �شمال مدينة الريا�س يف خمطط 
رقم 3482 الواقعة يف حي اخلري والتي حددت 
اأطواله بعدد من احلدود واالأطوال كالتايل 
منها �شمااًل �شارع بعر�س 40م يليه املخطط 
رقم 484 3 بطول 773.65 مرت وجنوباً �شارع 
بعر�س 60م يليه املخطط رقم 3424 بطول 
1438.46 مرت و�شرقاً بعر�س 60م يليه حرم 

اأعــمــدة كــهــربــاء بــطــول 1230.42 مرت  خــط 
املخطط رقم  يليه  بعر�س 30م  �شارع  وغرباً 

3483 بطول 1040.80 مرت.
واأو�ــــشــــح املــتــحــدث الــر�ــشــمــي لـــــوزارة 
الــعــدل االأ�ــشــتــاذ فهد بــن عــبــداهلل البكران 
اأنه مت اإ�شدار التوجيهات للقا�شي امل�شرف 
على القيد االأول مبدينة الريا�س باملحكمة 
التحديد  باأعمال  للبدء  بالريا�س  العامة 
ـــتـــحـــريـــر يف هــــــذه املـــنـــطـــقـــة وتــكــلــيــف  وال
املعاونني له من مهند�شني وم�شاحني من 

قبل وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية.
الــر�ــشــمــي بجميع  املــتــحــدث   واأهــــــاب 
الواقعة �شمن  والعقارات  االأرا�شي  مالك 

هذه املنطقة التقدم بطلب قيد ممتلكاتهم 
يف ال�شجل العقاري لدى القا�شي امل�شرف 
على القيد االأول باإدارة الت�شجيل العقاري 

والتوثيق مبدينة الريا�س.
واأكمل البكران قائاًل باأن هذه املنطقة 
هي املنطقة االأولى التي اأعلن عنها مبدينة 
االإعـــالن عن  تباعاً  و�ــشــوف يتم  الــريــا�ــس 
بقية املناطق العقارية يف منطقة الريا�س.
  يجدر الذكر اأن التقدمي على النظام 
يـــلـــزم جــمــيــع مــــالك االأرا�ـــــشـــــي بــتــقــدمي 
جــمــيــع املــ�ــشــتــنــدات والـــ�ـــشـــكـــوك لــقــيــدهــا 
املدة  فــرتة  خــالل  العقاري  ال�شجل  �شمن 

النظامية.

الت�ضجيل  بتطبيق  ق��رارًا  ي�ضدر  العدل  وزير 
العيني للعقار مبدينة الريا�ض

الع��دل : اأكرث من 5200 ماأذونًا �ضرعيًا يف اململ�كة يق��ومون باإج�راء عق�ود النكاح
مــاأذون  الــعــدل رخ�شة  جــددت وزارة 
�شرعياً  لــــــ)162( مـــاأذونـــاً  اأنــكــحــه  عــقــود 
بكافة مناطق اململكة كما رخ�شت بالعمل 
وذلــك  املــاأذونــيــة  لعمل  متقدماً   )88( لـــ 
خــــالل فــــرتة الـــربـــع الـــثـــاين مـــن الــعــام 

احلايل 1434هـ.
ــادر عــن االإدارة  تــقــريــر �ــش واأو�ـــشـــح 
الــعــامــة ملــــاأذوين عــقــود االأنــكــحــة انــه بلغ 
 )  5286  ( الــ�ــشــرعــيــني  ــــاأذونــــني  امل عــــدد 
وذلــك  اململكة  مناطق  جميع  يف  مــاأذونــاً 
حتى نهاية �شهر جمادى االآخر من العام 

احلايل.
واأ�شارت االإدارة العامة ملاأذوين عقود 
ال�شرعيني  املـــاأذونـــني  عـــدد  اأن  االأنــكــحــة 
يف زيـــــــــادة وذلـــــــك لـــ�ـــشـــد حــــاجــــة كـــافـــة 
االأنكحة  عــقــود  واإجــــراء  اململكة  مناطق 
للمواطنني اأينما كانوا بكل ي�شر و�شهولة 

وعلى م�شتوى جميع املناطق.
على  حر�شها  الــعــدل  وزارة  واأكــــدت 
اإ�ـــــشـــــدار وجتــــديــــد رخـــ�ـــس املــتــقــدمــني 
توثيق  لت�شهيل  منها  �شعياً  للماأذونية، 
جميع  اإحــالــة  يتم  حيث  االأنكحة،  عقود 
درا�ــشــة  وبــعــد  املخت�شة  للجنة  الطلبات 

العتمادها،  التو�شيات  تــرفــع  الطلبات 
���ض��روط  �أن  �ل���ع���دل  وز�رة  و�أو����ض���ح���ت 
الـــتـــقـــدمي عـــلـــى رخـــ�ـــس املــــاأذونــــيــــة هــي 
احلــ�ــشــول عــلــى الــ�ــشــهــادة اجلــامــعــيــة يف 
املتقدم  يكون  واأن  ال�شرعي،  التخ�ش�س 
حــ�ــشــن الـــ�ـــشـــرية والـــ�ـــشـــلـــوك واإحـــ�ـــشـــار 
تــزكــيــتــني مــن ذوي الــهــيــئــات واملــنــا�ــشــب 
يقل  ال  واأن  ال�شرعية  العليا  وال�شهادات 

عمره عن 25 عاماً.
االإدارة  يف  ممثلة  و  الــــوزارة  اأن  كما 
الــعــامــة ملــــاأذوين عــقــود االأنــكــحــة اأطلقت 
خـــدمـــة اال�ـــشـــتـــعـــالم االإلـــــكـــــرتوين على 
مــوقــعــهــا عــلــى االإنــــرتنــــت عـــن مـــــاأذوين 
اخلدمة  هذه  تتيح  حيث  االأنكحة  عقود 
اأ�ــشــمــاء مـــاأذوين االأنــكــحــة يف كل  معرفة 
اأرقــام  وا�شتعرا�س  اململكة  مبناطق  حي 
اإلــيــهــم بي�شر  االتــ�ــشــال بــهــم لــلــو�ــشــول 
و�ــشــهــولــة �ــشــعــيــاً مــن الــــــوزارة يف خدمة 
وراحــة اجلميع يف اإجــراء عقود االأنكحة 
مــو�ــشــحــة بـــــاأن اخلـــدمـــة تــ�ــشــمــل جميع 
اململكة لي�شتطيع كل باحث  مدن وقرى 
يجده  اأن  منه  قريب  اأنكحة  مــاأذون  عن 
مــن خــالل الــدخــول على موقع الـــوزارة 

عـــلـــى االنـــــرتنـــــت حـــيـــث يـــتـــم الــــدخــــول 
بعدها  االأنكحة”  “ماأذوين  رابــط  على 
مـــاأذوين  عــن  لال�شتف�شار  الــدخــول  يتم 
االأنــكــحــة بــتــحــديــد املــديــنــة الــتــي يــريــد 
مـــــاأذون االأنــكــحــة بــهــا ثـــم يــخــتــار احلــي 
بـــداخـــل هــــذه املــديــنــة – قــائــمــة حتــوي 
ليظهر  باملناطق  االأحــيــاء  جميع  اأ�شماء 
باأ�شماء جميع  قائمة  االإنرتنت  املت�شفح 
املنطقة  يف  املوجودين  االأنكحة  مــاأذوين 

التي حددها واأرقام االت�شال بهم.
اأ�ــــشــــدرت وزارة  اأخــــــرى  ومــــن جــهــة 
الـــعـــدل عــــــدداً مـــن الـــعـــقـــوبـــات بــحــق 12 
ماأذوناً متثلت يف توجيه االإنذار اأو اإيقاف 
الرخ�شة اأو الغاءها.وبينت الوزارة اأن اأهم 
مـــاأذوين  اإدارة  ر�شدتها  الــتــي  املــخــالــفــات 
عــقــود االأنــكــحــة هــي اإجـــــراء عــقــد النكاح 
الورثة  ذكر �شك ح�شر  دون  االأخ  بوالية 
واإجراء العقد بدون فح�س طبي واإجراء 
العقد بعد مرور اأكرث من �شتة اأ�شهر على 
تـــاريـــخ الــفــحــ�ــس الــطــبــي واإجـــــــراء عقد 
ملطلقة بدون تدوين بيانات �شك الطالق 
و��ضرت�ط مبالغ مالية على �إجر�ء �لعقد 

وو�شع لوحات اإعالنية للماأذون.
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بدء الأعمال الإن�ضائية ملباين املحاكم
اإخ�ضاع الق�ضاة لختبارات.. واإلغاء ودمج 75 جلنة ق�ضائية يف وزارة العدل

اأعلن ملتقى اللجان الق�شائية مع 
انطالقة اأعماله اأم�س عن تن�شيق بني 
وزارة العدل وعدد من الوزارات بهدف 
تنظر  ق�شائية  جلنة   75 واإلــغــاء  دمــج 
150 األف ق�شية، وحتويلها اإلى الق�شاء 
الــعــدل وفـــق مــراحــل. الــعــام يف وزارة 

وكــ�ــشــف رئــيــ�ــس حمــكــمــة اال�ــشــتــئــنــاف 
ال�شيخ  للق�شاء  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
العدل  وزيـــر  اأن  مــــرداد،  اأمـــني  حممد 
رئي�س املجل�س االأعلى للق�شاء الدكتور 
حممد بن عبدالكرمي العي�شى، طالب 
الــوزارة  بتزويد  العالقة  ذات  اجلهات 
مبــرئــيــاتــهــا نــحــو هـــذه اخلــطــوة التي 
يف  التقا�شي  عمليات  لتوحيد  تهدف 
الــذي  امللتقى  واحـــدة.واأكـــد  منظومة 
افتتح اأعماله اأم�س حممد مرداد نيابة 
عــن وزيـــر الــعــدل وا�ــشــتــمــر 5 �ــشــاعــات، 
الق�شايا  لــنــقــل  اآلــيــة  اإيـــجـــاد  �ـــشـــرورة 
اإيــجــاد بــرنــامــج لــتــدريــب الق�شاة  مــع 
اأو�شى  فيما  اللجان،  تلك  اأعمال  على 
امل�شاركون باإخ�شاع اأعمال تلك اللجان 
حـــالـــيـــا لــلــتــفــتــيــ�ــس الــقــ�ــشــائــي حلــني 

حتويلها للق�شاء.
األقاها  كلمة  العدل يف  وزيــر  واأكــد 
اأمــني مــرداد،  ال�شيخ حممد  نيابة عنه 
اللجان  مبو�شوع  املجل�س  اهتمام  على 
الــقــ�ــشــائــيــة لــلــم �ــشــتــاتــهــا مــن خمتلف 
االأجـــــهـــــزة احلـــكـــومـــيـــة اإلــــــى الــقــ�ــشــاء 
املـــظـــامل،  ديـــــــوان  اأو  الــــعــــدل  بـــــــــوزارة 
بح�شب االخــتــ�ــشــا�ــس وفـــق مــا جـــاء يف 
عبدالعزيز  بــن  عــبــداهلل  امللك  م�شروع 
لتطوير مرفق الق�شاء، منوها بجهود 
ــ�ــس الـــتـــطـــويـــريـــة والــتــحــديــثــيــة  املــجــل
 250 لــتــوظــيــف  الـــعـــدل  وزارة  وجـــهـــود 
قــا�ــس جــديــد والـــدفـــع بــهــم يف العمل 
اأهمية  اإلى  باملحاكم، م�شريا  الق�شائي 
تــاأهــيــل وتـــدريـــب الــقــ�ــشــاة يف املــحــاكــم 

املتخ�ش�شة.

االإن�شائية  االأعمال  واأعلن عن بدء 
ملــبــاين املــحــاكــم يف املــمــلــكــة، مــوؤكــدا اأن 
بهذا  مهتم  ال�شريفني  احلرمني  خــادم 
االأمــــــر وبــ�ــشــكــل �ــشــخــ�ــشــي لــكــي تــكــون 
العملية الق�شائية يف مبان خا�شة بهم 
اأعمالهم  اإجنــاز  على  الق�شاة  لت�شاعد 

وخدمة املراجعني ب�شكل مميز.
واملجل�س  الــعــدل  وزارة  »اإن  وقـــال: 
م�شروع  مع  بالتعاون  للق�شاء  االأعلى 
ي�شعيان  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
لــتــطــبــيــق الــنــظــام االإلــــكــــرتوين الـــذي 
يف   75 اإلــى  فيه  التطبيق  ن�شبة  و�شلت 
م�شريا  اململكة«،  يف  املحاكم  مــن  املــائــة 
اإلى اأنه �شتتم تغطيتها بالنظام ال�شامل 
االإلــــكــــرتوين، مــ�ــشــيــفــا اأنــــه مت الــبــدء 
الــفــعــلــي مــن املــحــكــمــة الــعــلــيــا لــتــدويــن 
املبادئ الق�شائية ويتوقع االنتهاء منها 

خالل عامني لتكون ملزمة للق�شاة.
وكــ�ــشــف اأن الــــــوزارة رفــعــت خلــادم 
احلرمني ال�شريفني مرئياتها للتاأمني 
طبيعة  بــدل  و�ــشــرف  للق�شاة  الطبي 
عــمــل وبـــــدل حــا�ــشــب اآيل لـــهـــم، وقـــال 
»ننتظر توجيهات اجلهات العليا«.وقال 
قــا�ــس جــديــد  تــعــيــني 250  مـــــرداد »مت 
وهــنــاك  قــا�ــشــيــاً   1450 الــعــدد  لي�شبح 
خطة للو�شول اإلى ثالثة اآالف قا�س«، 
اأنه مت تكوين جلنة الختيار  اإلى  الفتا 

الق�شاة اجلدد وو�شع برنامج للتو�شع 
ال�شريعة  كليات  جميع  من  التعيني  يف 
خمت�شة.وبني  جلــنــة  وفـــق  املــمــلــكــة  يف 
اأنه مت و�شع برنامج اإلكرتوين متطور 
القا�شي  ومتابعة  الق�شائي  للتفتي�س 
مــن نــاحــيــة حــ�ــشــوره لـــلـــدوام وافــتــتــاح 
اجلــلــ�ــشــات وعـــددهـــا وعــــدد املــعــامــالت 
واإجناز الق�شايا من خالل اإن�شاء غرفة 

متابعة يف املجل�س االأعلى للق�شاء.
واأكد اأن التفتي�س الق�شائي �شيكون 
اأن  اجلــمــيــع، م�شيفا  عــلــى  اإلــكــرتونــيــا 
ت�شل  الــتــي  الــ�ــشــكــاوى  يــدر�ــس  املجل�س 
اأن  وتبني  فيها،  ويحقق  الق�شاة  �شد 

اأغلبها كيدية.
واأو�شح اأن الوزارة واملجل�س االأعلى 
للق�شاء يدر�شان م�شروع اإخ�شاع جميع 
الختبار  الـــدرجـــات  مبختلف  الــقــ�ــشــاة 
قيا�س يهدف تطوير وتقومي قدراتهم.
ونـــاقـــ�ـــشـــت اجلـــلـــ�ـــشـــات عــــــددا مــن 
املــحــاور واأجــــاب املــ�ــشــاركــون فيه على 
اأعماله  امللتقـى  واخــتــتــم  املـــداخـــالت، 
الــعــمــل  اأوراق  مــــن  عـــــدد  مبــنــاقــ�ــشــة 
اللجان  يف  التقا�شي  �شمانات  حــول 
والق�شاء وم�شتقبل اأعمال اللجان يف 
امللك عبد اهلل لتطوير  �شوء م�شروع 
مــرفــق الــقــ�ــشــاء مبــ�ــشــاركــة عـــدد من 

امل�شوؤولني.

»العدل« توقف اإفراغات منح الأرا�ضي
اإفـــراغ  اأوقــفــت املــحــاكــم وكــتــابــات الــعــدل يف كــافــة مناطق اململكة مــوؤخــراً 
جميع �شكوك منح االأرا�شي التي تخ�ش�س من االأمانات، وذلك وفقا لتعميم 

اأ�شدرته وزارة العدل لكافة فروعها يف مناطق اململكة.
وزارة  تتوقف  اأن  ت�شمن  الــذي  امللكي  لــالأمــر  ا�شتجابة  التعميم  ويــاأتــي 
الــ�ــشــوؤون البلدية والــقــرويــة عــن تــوزيــع املــنــح الــتــي تخ�ش�س مــن االأمــانــات 
لتتولى  االإ�شكان،  وزارة  اإلــى  للمنح  املعتمدة  املخططات  وت�شليم  والبلديات، 

تخطيطها وتوزيعها على املواطنني.


