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اأوامــره الكرمية برتقية  اآل �شعود - حفظه اهلل -  اأ�شدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
وتعيني )266( قا�شياً بوزارة العدل على خمتلف درجات ال�شلك الق�شائي.

وت�شمنت هذه الأوامر الكرمية ترقية رئي�س حمكمة )اأ(  اإلى درجة قا�شي ا�شتئناف وترقية رئي�س حمكمة )ب( 
اإلى درجة وكيل حمكمة )ب( وترقية )36(  اإلى درجة رئي�س حمكمة )اأ( وترقية )62( قا�شياً من درجة قا�شي )اأ( 
قا�شياً من درجة قا�شي )ب( اإلى درجة قا�شي )اأ( وتعيني )15( قا�شياً على درجة قا�شي )ب( وت�شمن الأوامر امللكية 

اأي�شاً تعيني )136( �شيخاً على درجة مالزم ق�شائي.
واأو�شح وزير العدل الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�شى اأن هذه الأوامر امللكية الكرمية تاأتي يف اإطار الدعم 
بال�شوؤون  وامل�شتمر  الكبري  اهتمامه  ويوؤكد  الق�شاء،  - لقطاع  ال�شريفني - حفظه اهلل  املتوا�شل من خادم احلرمني 
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 ال�شطالع بامل�شوؤولية امللقاة على عاتقها.

 ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
                          الرقم: اأ/214

                          التاريخ: 1434/9/21هـ  
بعون اهلل تعالى

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

بعد الطالع على املادة )47( من نظام الق�شاء، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/78( بتاريخ 1428/9/19هـ.
وبناًء على قرارات املجل�س الأعلى للق�شاء رقم )33/21/2541( بتاريخ 1433/10/8هـ، ومن رقم )34/1/148( اإلى رقم 
)34/1/189( ومن رقم )34/1/191( اإلى رقم )34/1/209( ورقم )34/1/217( املوؤرخة يف 1434/4/17هـ، ورقم )34/2/329( 

ورقم )34/2/341( املوؤرخني يف 1434/6/6هـ، ورقم )34/2/397( بتاريخ 1434/7/3هـ.
اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل:  يرقى ال�شيخ اإبراهيم بن حممد 
الزعيرب من درجة رئي�س حمكمة )ب( 
اعتباراً  )اأ(  حمكمة  رئي�س  درجــة  اإلــى 

من 1433/8/24هـ.

ثـــــانـــــيـــــاً:  يــــرقــــى املـــ�ـــشـــايـــخ الـــتـــالـــيـــة 
اإلــى  )اأ(  اأ�ــشــمــاوؤهــم مــن درجـــة قا�شي 
من  اعتباراً  )ب(  حمكمة  وكيل  درجــة 

1434/3/21هـ:
عبدامللك بن عبداهلل التويجري

عبداهلل بن فريح البهالل
عبداهلل بن عبدالعزيز ال�شريف

علي بن حممد اجلليفي
عادل بن عبدالرحمن املنيع

بدر بن اإبراهيم القا�شم
عبدالرحمن بن �شالح اليحيى

خالد بن عبدالرحمن املو�شى
عبداهلل بن مبارك الأحمري

تركي بن عبدالعزيز اآل ال�شيخ
عبدالعزيز بن مداوي اآل جابر

حممد بن نا�شر ال�شلمي
حممد بن عبداهلل ال�شالمه

حممد بن �شليمان الفعيم
عمر بن حممد ال�شمعاين

اأديب بن عبدالعزيز الدبيخي
زيد بن اإبراهيم املانع

عامر بن �شالح اللحيدان
نايف بن عبداهلل النافع

بدر بن حممد التويجري
عبداهلل بن عبداحلميد الوابل

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

وزير العدل ي�ضدر القرارات التنفيذية الالزمة لرتقية 115 
قا�ضيًا على خمتلف درجات ال�ضلك الق�ضائي وتعيني 151
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فهد بن حممد ال�شحيباين
حممد بن �شالح العامر

�شليمان بن اإبراهيم الدخيل
م�شعب بن حممد الع�شكري

بدر بن �شليمان الن�شيان
عبداهلل بن حمد املن�شور

حممد بن عبداهلل الر�شودي
اأحمد بن عبدالعزيز التويجري

اإبراهيم بن عبدالعزيز الغنام
�شليمان بن �شالح اللحيدان
حممد بن �شامل القحطاين

ريا�س بن را�شد اآل ر�شود
فهد بن عبداهلل ال�شويلمي

عبداهلل بن اإبراهيم الهوميل
عبدالعزيز بن �شعد اخلمي�س

عبداهلل بن �شليمان البهدل
داود بن حممد اآل داود

بندر بن عبدالعزيز العجالن
عبدالكرمي بن �شالح املقحم

احل�شن بن عبداهلل ع�شريي
اإبراهيم بن عبداهلل الأحمد

عبداهلل بن عبدالرحمن احلمدان
فهد بن عبدالعزيز اليحيى

نايف بن �شعد ال�شنيفي
تركي بن عبداهلل الر�شودي

حممد بن عبدالعزيز اخلريي
نا�شر بن اإبراهيم الغنام

عثمان بن عبداهلل الأحمد
بندر بن عبدالعزيز العرفج

ماجد بن نا�شر الو�شمي
عبدالرحمن بن �شالح احل�شن

اإبراهيم بن �شليمان الربعي
عبدالرحمن بن حممد ال�شلمان

فهد بن حممد ال�شامل
خالد بن حممد الغفي�س
حممد بن اأحمد العوهلي
اأحمد بن عبداهلل الفريح

عبدالعزيز بن �شليمان ال�شعوي

�شالح بن علي اأبا اخليل
اأحمد بن عبدالعزيز ال�شقعوب

عبدامللك بن نا�شر اجلربوع

ثــــالــــثــــاً:  يـــرقـــى الــ�ــشــيــخ حــ�ــشــني بــن 
قا�شي)ب(  درجــة  مــن  الفيفي  ح�شن 
اعـــتـــبـــاراً من  اإلــــى درجــــة قــا�ــشــي )اأ( 

1434/5/25هـ.

رابعاً:  يعني ال�شيخان التايل ا�شماهما 
على درجة مالزم ق�شائي:

عبداهلل بن نا�شر بن �شعيد القحطاين
ـــيـــمـــان بــــــن حـــ�ـــشـــني بــــــن حمــمــد  ـــل �ـــش

الزهراين

اأمرنا  تنفيذ  الــعــدل  وزيــر  على  خام�شاً:  
هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
                          الرقم: اأ/230

التاريخ: 1434/10/8هـ                             

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

بعد الطالع على نظام الق�شاء، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم)م/78( بتاريخ 1428/9/19هـ.
ورقم   )32/13/1479( ورقــم   )32/13/1477( ورقــم   )32/13/1470( رقم  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  قــرارات  على  وبناًء 
يف  املــوؤرخــة   )32/13/1502( ورقــم   )32/13/1496( ورقــم   )32/13/1487( ورقــم   )32/13/1483( ورقــم   )32/13/1480(
اإلى رقم )32/14/1660(  اإلى رقم )32/14/1639( ومن رقم )32/14/1641(  1432/4/11هـــ، ومن ورقم )32/14/1599( 
املوؤرخة يف 1432/6/13هـ، ومن رقم )32/15/1738( اإلى رقم )32/15/1741( و رقم )32/15/1749( املوؤرخة يف 1432/9/3هـ، 
و رقم )32/16/1841( بتاريخ 1432/10/15هـ، و رقم )32/16/1854( بتاريخ 1432/12/23هـ، ومن رقم )33/17/1871( اإلى 
رقم )33/17/1939( املوؤرخة يف 1433/2/2هـ، ورقم )34/1/103( ورقم )34/1/104( ورقم )34/1/106( ورقم )34/1/146( 
ورقم )34/1/147( املوؤرخة يف 1434/4/17هـ، ومن رقم )34/2/334( اإلى رقم )34/2/336( املوؤرخة يف 1434/6/6هـ، ومن 
رقم )34/2/346( اإلى رقم )34/2/353( و رقم )34/2/355( و رقم )34/2/356( و رقم )34/2/358( اإلى رقم )34/2/382( 
املوؤرخني يف  بتاريخ 1434/7/3هــــ، ورقــم )34/3/415( ورقــم )34/3/444(  املوؤرخة يف 1434/6/26هــــ، ورقــم )34/2/383( 

1434/8/24هـ.
اأمرنا مبا هو اآت:

من  اعــتــبــاراً  ا�شتئناف  قــا�ــس  درجـــة  اإلـــى  )اأ(  حمكمة  رئي�س  درجـــة  مــن  اخل�شري  حممد  بــن  عثمان  ال�شيخ  يــرقــى  اأوًل:  
1431/5/10هـ.
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ثانياً:  يرقى امل�شايخ التالية اأ�شماوؤهم 
من درجة قا�شي )ب( اإلى درجة قا�شي 

)اأ( اعتباراً من 1434/5/25هـ:
عبداملجيد بن حممد ال�شويهي

�شليمان بن حممد ال�شويد
خالد بن ب�شري معافا

عبداهلل بن نا�شر العمرو
اأحمد بن عبدالرحمن احلمد

حممد بن هزاع الفهيدي
حممد بن يو�شف القليطي

�شلمان بن فوزان الفوزان
عبدالعزيز بن اأحمد ال�شالمة

من�شور بن عبدالرحمن القحطاين
عبدالعزيز بن اأحمد ال�شمحان
عبدالعزيز بن �شعيد ال�شراري
اأ�شرف بن عبداهلل ال�شويحي

حممد بن متيم الدو�شري
حممد بن يحيى حدادي

عبدالإله بن عو�س القحطاين
نا�شر بن اإبراهيم بن عنيق

عبدالرحمن بن عبداهلل العمرو
حممد بن �شعد احلجري

اإبراهيم بن عبدالرحمن البعيجان
عبدالعزيز بن �شالح ال�شحيمان

عبدالرحمن بن �شالح الفنيخ
حممد بن علي بن هديان

عبدالعزيز بن �شامل الهذيلي
عبداهلل بن اإبراهيم املزروع

عبداخلالق بن عبدالرحمن القحطاين
حممد بن �شعد العبديل

خالد بن �شالح النجيدي
علي بن ربيع الرويثي

علي بن حممد ال�شعوي
في�شل بن اإبراهيم الزبن

عبداهلل بن �شالح احلربي
عبداهلل بن اأحمد دايلي

عبدالهادي بن علي اخل�شري
خالد بن عبداهلل الدوي�س

ثالثاً:  يعني ال�شيخ اأحمد بن اإبراهيم 
بن عي�شى العود على درجة قا�شي )ب( 

اعتباراً من 1432/8/15هـ.

الق�شائيون  املــالزمــون  يعني  رابـــعـــاً:  
قا�شي  درجـــة  على  اأ�ــشــمــاوؤهــم  التالية 
اأمام  املو�شح  التاريخ  من  اعتباراً  )ب( 

كل منهم:
عبدالعزيز بن علي بن عبده الأ�شمري 

1432/10/12هـ.
الغامدي  نا�شر  بــن  بــن حممد  طــارق 

1432/10/14هـ.
عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن 

الرومي 1432/10/29هـ.
اجلديع  �شليمان  بن  را�شد  بن  حممد 

1432/10/29هـ.
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  بن  نايف 

اخل�شريي 1432/11/4هـ.
حممد بن عبداهلل بن حممد ال�شويل 

1432/11/10هـ.
فــهــد بـــن حــمــد بـــن حــمــد الــــن �شعد 

1432/11/13هـ.
�ــشــعــد بـــن مــ�ــشــوح بـــن را�ـــشـــي الــعــنــزي 

1432/11/14هـ.
ال�شمري  نـــواف  بــن  عــبــا�ــس  بــن  �شقر 

1432/11/28هـ.
ــالــح بـــن عــبــدالــرحــمــن  مـــالـــك بـــن �ــش

املحيميد 1432/12/18هـ.
�ــشــعــيــد بـــن عــلــي بـــن �ــشــعــيــد بـــن �شايع 

اأحمد 1432/12/19هـ.
�ــشــلــيــمــان  بـــن  داود  بـــن  عــبــدالــعــظــيــم 

العتيق 1432/12/19هـ.
�ــشــعــود بـــن اإبـــراهـــيـــم بـــن عــبــدالــعــزيــز 

ال�شياحي 1432/12/25هـ.
�ـــشـــاد�ـــشـــاً:  يـــعـــني املـــــــالزم الــقــ�ــشــائــي 
العقالء  عقال  بن  ه�شام  بن  عبدامللك 
عــلــى درجـــة قــا�ــشــي )ب( اعــتــبــاراً من 

1434/5/25هـ.

�شابعاً:  يعني امل�شايخ التالية اأ�شماوؤهم 
على درجة مالزم ق�شائي:

بندر بن يحيى بن حم�شن الدو�شان
عي�شى بن علي بن جربان الفيفي

ماجد بن جرادي بن يحيى مراوي
�شعد بن علي بن �شايع القحطاين

حممد بن ح�شن بن �شورة ال�شهري
خالد بن حممد بن فني�س القحطاين

ـــامل بــــن عـــبـــداهلل  عــبــداملــجــيــد بــــن �ـــش
ال�شبعان

بندر بن م�شبب بن عبداهلل القحطاين
مبارك بن �شامل بن مبارك اآل قا�شم

اأن�س بن اإبراهيم بن حممد ال�شبيحي
عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  بن  ب�شام 

ال�شرثي
بركات بن حممد بن ح�شن الكال�س

ه�شام بن حممد بن جمعان الغامدي
اأن�س بن حممد بن علي العماري

عــــبــــدالــــرحــــمــــن بــــــن اإبــــــراهــــــيــــــم بــن 
عبدالرحمن الرزق

خليل بن حممد بن عبداهلل ال�شمراين
�ــشــلــيــمــان بـــن عــبــدالــرحــمــن بـــن علي 

ال�شمري
اإبراهيم بن �شليمان بن علي النا�شر

عوا�س بن ح�شن بن علي املالكي
ح�شام بن حممد بن علي العثيم

طارق بن فهد بن حممد اخلنيني
عبداهلل بن حممد بن عبداهلل املعتق

يو�شف بن �شالح بن �شليمان اليو�شف
عـــبـــداهلل بـــن عــبــدالــرحــمــن بـــن را�ــشــد 

الرومي
عــبــدالــوهــاب بـــن نــا�ــشــر بـــن عــبــداهلل 

اجلربوع
�شليمان بن عثمان بن عبداهلل العريني
اأحــــمــــد بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز بــــن حمــمــد 

ال�شحيمان
اأ�شامة بن �شالح بن عبداهلل امل�شيان

عدنان بن اأحمد بن عبداهلل الع�شريي
�شليمان بن عواد بن را�شد ال�شمري

اأحمد بن حممد بن اأحمد اخلمي�س
عبداهلل بن �شليمان بن ع�شبان العنزي
مــنــ�ــشــور بــــن عــــبــــداهلل بــــن �ــشــلــيــمــان 

اليو�شف
�ـــشـــالـــح بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــــن �ــشــعــد 

ال�شربمي
يون�س بن �شلمان بن علي ال�شالع

عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز بــــــــن عــــــــبــــــــداهلل بـــن 
عبدالرحمن الربعي
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عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز 
ال�شامل

حمد بن عبداهلل بن �شالح النغيم�شي
عبدالعزيز بن عبداهلل بن حمد ال�شكاكر
عبدالرحمن  بــن  عبدالعزيز  بــن  فهد 

البليهد
عبداهلل بن حبيب بن عبداهلل احلبيب
�شليمان بن عمر بن �شليمان اآل ر�شيد

حمـــمـــد بــــن عــــبــــداهلل بــــن احلــمــيــدي 
املطريي

�شليمان بن علي بن حمد اجلربوع
اإبراهيم بن فهد بن حوا�س ال�شمري 

زكريا بن يو�شف بن عي�شى ال�شعيد
حممد بن عبدامللك بن حممد القا�شم
عــــبــــدالــــرحــــمــــن بــــــن اإبــــــراهــــــيــــــم بــن 

عبدالرحمن العيجان
�شامل بن متيم بن حممد الدو�شري 

علي بن �شعد بن علي التميمي 
حمــمــد بـــن عـــبـــداهلل بـــن عــبــدالــعــزيــز 

العجاجي 
عبداهلل بن ع�شاف بن فالح ال�شراري 
عبداهلل بن حممد بن خلف املطريي 

عــبــدالــرحــمــن بــن عــبــداهلل بــن دخيل 
الفهيد

منري بن عو�س بن عبداهلل ال�شمري 
فهد بن اأحمد بن ح�شن اآل داغر

عمر بن اأحمد بن حممد الر�شودي 
حممد بن حمد بن حممد املالك 

اأحمد بن جمال بن حممد املجحد
عمر بن �شعود بن عبداهلل الع�شكر

�شالح بن حممد بن �شالح العثمان
�شليمان بن حماد بن �شليم العطوي
فهد بن �شليمان بن حممد الرا�شد

عا�شم بن بندر بن عبدالعزيز بن عيد
علي بن حممد بن علي احلربي 

عبداهلل بن مبارك بن زيد الزويد 
علي بن دغ�س بن �شعيد احلارثي 

مــتــعــب بـــن عــبــداملــحــ�ــشــن بـــن مــنــاحــي 
القحطاين 

عثمان بن عقال بن حمود املر�شد 
مربوك بن عبداهلل بن �شامل ال�شيعري

مالك بن عبدالعزيز بن �شالح املحيميد

�ــشــعــد بــــن عــــبــــداهلل بــــن عــبــدالــعــزيــز 
الهوميل 

فهد  بــن  عبدالعزيز  بــن  عبدالرحمن 
ال�شنيدي

بــن عبدالرحمن  بــن عــدنــان  عــبــداهلل 
ال�شليمي 

عــبــداملــجــيــد بـــن عـــبـــداهلل بـــن حممد 
الوين

بــن عبداهلل  عبدالرحمن  بــن  عــبــداهلل 
العمرو

�شالح بن عبداهلل بن �شالح الذياب
حمود بن را�شد بن �شيف ال�شمري

اإبراهيم بن حمد بن اإبراهيم احلبيب
درع بن عبداهلل بن حممد الدرع

حممد بن اإبراهيم بن عبدالعزيز القا�شم 
عواد بن دخيل اهلل بن رابح الر�شيدي

حممد بن �شعود بن فالح العبيد
بــــــدر بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــــن �ــشــالــح 

ال�شعوي
عبداهلل بن م�شعد بن حممد القرين 

رامي بن في�شل بن وني�س الربيع
�شلطان بن عبداهلل بن �شعد القحطاين 
عـــمـــاد بــــن اأحــــمــــد بــــن عــطــيــف عــبــده 

عطيف
بدر بن �شعد بن ناحي العتيبي

عبدامللك بن مفلح بن هليل امل�شياين
عبداهلل بن اإبراهيم بن علي ال�شحيمان 

فواز بن م�شاعد بن اأحمد املطري
يو�شف بن عبدالرحمن بن عبدالكرمي 

احلبيرت
اإبراهيم بن حممد بن زاهر ال�شهري
عبداهلل بن زويد بن عبداهلل الزويد

عــا�ــشــم بـــن عــبــدالــعــزيــز بـــن عــبــداهلل 
الوهيبي

مازن بن اأحمد بن عواد اجلهني
اأحمد بن م�شيب بن اأحمد امل�شيب

عبداهلل بن حممد بن نا�شر القعيمي
مانع بن حممد بن عبداهلل الودعاين 
اإبراهيم بن حممد بن عبداهلل الطالب

عبداهلل بن زيد بن اإبراهيم ال�شبل
عــبــدالــرحــمــن بـــن اأحـــمـــد بـــن حممد 

ال�شماعيل

هادي بن حممد بن ح�شن اآل م�شيار
عبدالعزيز بن علي بن حممد ع�شريي
حممد بن مذكر بن م�شرع القحطاين 

�شلطان بن �شلمان بن جابر قا�شمي 
علي بن �شعيد بن حممد الغامدي 

اأحمد بن ح�شني بن جابر الفيفي
علي بن مو�شى بن يحيى القحطاين 

ح�شن بن اأحمد بن يحيى عطيف
بــن عبداللطيف  عـــادل  بــن  عــبــدالإلــه 

املقرن
اأحمد بن يو�شف بن اأحمد العوي�س

ــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن  ــــن �ـــشـــعـــود ب فـــهـــد ب
ال�شمحان

بــــــدر بـــــن حمـــمـــد بـــــن عــبــدالــلــطــيــف 
العبداللطيف

فهد بن عبداهلل بن علي احلمد
نايف بن فهد بن جاراهلل اجلاراهلل

نبيه بن خالد بن �شالح ال�شعيب
فهد بن عطاهلل بن مفلح العنزي
ريان بن حممد بن عبداهلل املهيد

في�شل بن حمدان بن حممد العتيبي
�شامي بن �شالح بن عياده البلوي

معاذ بن را�شد بن عبداهلل العبودي
اإبـــــراهـــــيـــــم بـــــن ممـــــــدوح بـــــن مـــبـــارك 

ال�شمري
�شليمان بن عبداهلل بن حممد اجلوي�شر
حممد بن را�شد بن �شليمان ال�شييفي

بـــن معي�س  اأحـــمـــد  بـــن  عــبــدالــعــزيــز 
الزهراين

عمر بن زيد بن عبداهلل العتيبي
اأ�شامة بن علي جمال الدين بن اأحمد 

هيجان
متعب بن �شالح بن جباره ال�شلمي

خالد بن عبدالويف بن رابح ال�شلمى
حممد بن اأحمد بن جابر الفاهمي 

جابر بن �شلمان بن قبعان القحطاين
حممد بن عبدالعزيز بن يحي ع�شريي

اأمرنا  ثامناً:  على وزير العدل تنفيذ 
هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود
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الـــعـــرب  الــــعــــدل  وزراء   عـــقـــد 
اأعــ�ــشــاء املــكــتــب الــتــنــفــيــذي اأعــمــال 
اجـــتـــمـــاعـــهـــم الــــثــــاين واخلــمــ�ــشــني 
مبدينة جــدة �شباح يــوم الأحــد 14 
�شعبان 1434 هـ برئا�شة وزير العدل 
لـــوزراء  التنفيذي  املجل�س  رئــيــ�ــس 
الــــعــــدل الــــعــــرب الــ�ــشــيــخ الـــدكـــتـــور 

حممد بن عبدالكرمي العي�شى.
ونـــاقـــ�ـــس الجــــتــــمــــاع عــــــددا مــن 
املـــــدرجـــــة يف جــــدول  املــــو�ــــشــــوعــــات 
الأعمال للعر�س على اجتماع املجل�س 
اإقــــرارهــــا، منها:  لــلــنــظــر يف  الـــقـــادم 
اإعداد تقرير الأمانة الفنية للمجل�س 
عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ قرارات 
املجل�س يف دورته الثامنة والع�شرين، 
والتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب 
العربية  والتفاقية  تنفيذها،  واآلية 
ملــكــافــحــة غــ�ــشــل الأمــــــــوال ومتــويــل 
املتعلق   املــقــدم  واملــ�ــشــروع  الإرهــــــاب، 

بازدراء الأديان.
وعـــلـــى هــامــ�ــس الجـــتـــمـــاع وقــع 
مـــــعـــــايل وزيـــــــــر الــــــعــــــدل ومــــعــــايل 
وزيـــــر الـــعـــدل الـــ�ـــشـــوداين اتــفــاقــيــة 

معايل الوزير يراأ�س اجتماع وزراء العدل العرب اأع�ضاء املكتب التنفيذي
تــــــعــــــاون قــــ�ــــشــــائــــي بــــــني املـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الــ�ــشــعــوديــة وجــمــهــوريــة 
اإجراءاتها  ا�شتكملت  بعد  ال�شودان 
الـــنـــظـــامـــيـــة �ـــشـــامـــلـــة كــــافــــة اأوجـــــه 
 الــتــعــاون الـــعـــديل بـــني الــبــلــديــن . 
هذا وقد تناول اجتماع وزراء العدل 
مــقــرتح تــوحــيــد جــهــود الإجـــــراءات 
الــــقــــانــــونــــيــــة الــــعــــربــــيــــة ومــــــدى 
ا�شرت�شاد الدول العربية بالقوانني 
النموذجية التي اأقرها جمل�س وزراء 
، والــقــانــون العربي  الــعــرب  الــعــدل 
املــــوحــــد الـــنـــمـــوذجـــي لـــلـــمـــخـــدرات 
توحيد  وجلنة  العقلية،  واملــوؤثــرات 
والق�شائية،  القانونية  امل�شطلحات 
ومــــ�ــــشــــاريــــع الــــقــــوانــــني الـــعـــربـــيـــة 
امللكية  حماية  حــول  ال�ــشــرت�ــشــادي 
الأمـــوال  غ�شل  ومكافحة  الفكرية 
ـــة  اخلـــا�ـــش الحـــــتـــــيـــــاجـــــات  وذوي 
وال�شتثمار  الق�شائي  والتفتي�س 
وحـــمـــايـــة املــ�ــشــتــهــلــك والـــ�ـــشـــركـــات 
التلوث  مــن  املــيــاه  م�شادر  وحماية 
. ال�شحافة  مهنة  وتنظيم   البيئي 
كـــمـــا نـــاقـــ�ـــس الجــــتــــمــــاع مـــ�ـــشـــروع 

التقرير العربي ال�شنوي الأول حول 
يف  بالب�شر  الجتـــار  مكافحة  جهود 
اتفاقية  وم�شروع  العربية،  املنطقة 
بالب�شر،  الجتــــار  ملــكــافــحــة  عــربــيــة 
ومــ�ــشــروع بــروتــوكــول عــربــي حــول 
مـــكـــافـــحـــة الـــقـــر�ـــشـــنـــة الـــبـــحـــريـــة، 
ومـــ�ـــشـــاريـــع التـــفـــاقـــيـــات الــعــربــيــة 
وتنظيم  الــبــ�ــشــري  ال�شتن�شاخ  ملــنــع 
زراعــــة الأعــ�ــشــاء الــبــ�ــشــريــة، ومنع 
الجتـــــــار فـــيـــهـــا، واإنــــ�ــــشــــاء حمــكــمــة 
 عـــربـــيـــة لـــــرد الأمــــــــــوال املـــنـــهـــوبـــة.
الــثــاين  الجــتــمــاع  جـــدول  وت�شمن 
واخلـــمـــ�ـــشـــني لــلــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
لوزراء العدل العرب مقرتح جمل�س 
بـــاإعـــداد  الـــعـــرب  الـــداخـــلـــيـــة  وزراء 
م�شروع بروتوكول عربي للحد من 
انت�شار الأ�شلحة يف املنطقة العربية، 
واإعداد م�شروع اتفاقية عربية لقمع 
اأفعال التدخل غري امل�شروع املوجهة 
 �شد اأمن و�شالمة الطريان املدين.
و�شتكون هذه املو�شوعات مع غريها 
عــلــى طـــاولـــة الــتــبــاحــث والإقـــــــرار 
مــن قبل الـــدور العــتــيــادي لنعقاد 
، ومــــن ذلــــك دعـــــوة بقية  املــجــلــ�ــس 
امل�شادقة  ل�شرعة  الــعــربــيــة  الــــدول 
التوقيع  مت  الــتــي  التــفــاقــات  عــلــى 
عليها يف الجتماع امل�شرتك ملجل�شي 
الــعــرب  والـــداخـــلـــيـــة  الـــعـــدل  وزراء 

وهي: 
ملكافحة  الــعــربــيــة  التــفــاقــيــة  ـ 

الف�شاد
ملكافحة  الــعــربــيــة  التــفــاقــيــة  ـ 

غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب 
ملكافحة  الــعــربــيــة  التــفــاقــيــة  ـ 

جرائم تقنية املعلومات 
ملكافحة  الــعــربــيــة  التــفــاقــيــة  ـ 
اجلـــرميـــة املــنــظــمــة عـــرب احلــــدود 

الوطنية 
نزلء  لنقل  العربية  التفاقية  ـ 

املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية .

احلجية املطلقة يف اإثبات العقار
 

قال وكيل وزارة العدل امل�شاعد للت�شجيل العيني للعقار املكلف 
ال�شيخ اأ�شامة بن عبداهلل الزيد اإن نظام الت�شجيل العيني للعقار 
اأنظمة  اأنظمة ت�شجيل العقار الأخــرى التي ت�شمى  يتميز عن 
الت�شجيل ال�شخ�شي بعدة مزايا من اأهمها اأن العقار الذي يتم 
الإثبات  النظام يكون له حجية مطلقة يف  قيده وفقا لأحكام 
العقاري. بال�شجل  قيد  مــا  على  العــرتا�ــس  ميكن  ل   بحيث 
بدء  الــعــدل  وزارة  اإعـــالن  مبنا�شبة  �شحفي  حــديــث  يف  واأكـــد 
تطبيق الت�شجيل العيني للعقار مبدينة الريا�س اأن التعامالت 
العقارية التي جتري على العقارات الواقعة يف املناطق العقارية 
املحددة املطبق عليها نظام الت�شجيل العيني للعقار يلزم اإ�شدار 
�شك ملكية، با�شتبدال هذا ال�شكوك ال�شادرة من كتابات العدل 
 واملحاكم ب�شكوك �شادرة من اإدارات الت�شجيل العقاري والتوثيق.
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وزارة العدل تنظم ور�ضة عمل الهيئة ال�ضحية ال�ضرعية
ال�شحة  وزارة  مــع  بالتعاون  الــعــدل  وزارة  نظمت 
مب�شاركة     ) ال�شرعية  ال�شحية  )الهيئة  عمل  ور�شة  
الهيئة  واأع�شاء  الق�شاة  الف�شيلة  اأ�شحاب  من  عــدٍد 

والتي ا�شتمرت  ملدة خم�شة اأيام مبدينة الطائف.
ف�شيلة  مبكة  العامة  املحكمة  قا�شي  تناول  حيث 
الــ�ــشــيــخ / عــبــدالــرحــمــن بـــن عــبــدالــعــزيــز الــعــجــريي 
مــقــارنــة نـــظـــام مـــزاولـــة املـــهـــن الــ�ــشــحــيــة بــالأنــظــمــة 
والأدلة  بالنظام  املوجودة  الثغرات  ودرا�شة  الق�شائية 
بامل�شائل  املــتــعــلــقــة  الــفــقــهــيــة  والــ�ــشــوابــط  والــقــواعــد 
مع  التعامل  يف  وواجــبــاتــه  الطبيب  وحــقــوق  الطبية 
 ، الطبيب   مــع  تعامله  املــريــ�ــس يف  وحــقــوق  املــر�ــشــى 
ف�شيلة  بالريا�س  العامة  املحكمة  قا�شي  تناول  كما 
بن هوميل عدد من  عبدالعزيز  بن  اإبراهيم  ال�شيخ/ 
امل�شائل التطبيقية الق�شائية املتعلقة و اأعمال الهيئة 
، يف حني تناول امل�شت�شار القانوين امل�شرف العام على 
ال�شحة  بــــوزارة  القانونية  لــلــ�ــشــوؤون  الــعــامــة  الإدارة 
ال�شحية  املــهــن  مـــزاولـــة  نــظــام  امل�شيطري   اإبــراهــيــم 
واأع�شائها  ال�شرعية  ال�شحية  الهيئة  واخت�شا�شات 

والهيئات الطبية املتخ�ش�شة يف وزارة ال�شحة ومواد 
الهيئة  عالقة  و   ، الهيئة  نظام  يف  الـــواردة  العقوبات 
 – الــعــلــيــا  الأخـــــرى )املحكمة   بــاجلــهــات احلــكــومــيــة 
ووزارة    – املظامل  ديوان  العدل-و  –ووزارة  واملحاكم 
ال�شحة-وامل�شت�شفيات احلكومية والأهلية  ( واجلهات 
الربوف�شور  تــنــاول  كما   ، الطبية    للرخ�س  املــانــحــة 
الأخــطــاء  زمــزمــي  طــارق  بجدة  اجلامعي  بامل�شت�شفى 
والتقارير  الطبي  وامللف  ودرجاتها  واأنواعها  الطبية 
الطبية ودرجات الأطباء وم�شاعديهم وم�شوؤوليات كل 

منهم والأق�شام الطبية يف م�شت�شفيات اململكة .
اجلدير بالذكر اأن هذه الور�شة تاأتي امتداد جلهود 
الق�شاة على  الف�شيلة  اأ�شحاب  لتدريب  العدل  وزارة 
الق�شائي،  بال�شاأن  املتعلقة  امل�شتجدة  الق�شايا  اأبــرز 
املــوارد  لتفعيل حمــور  املبذولة  اجلــهــود  وذلــك �شمن 
الب�شرية التي ت�شعى الوزارة باهتمام م�شتمر لتطويره 
ودعمه ب�شكل يتنا�شب وحجم العمل الق�شائي يف اإطار 
بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خــادم  م�شروع 

عبدالعزيز لتطوير مرفق الق�شاء .

ت�ضغيل النـــظـــام العقاري اللكرتوين 
)يف كتابات عدل �ضقراء وحوطة بني متيم ووادي الدوا�ضر و�ضامطة(

الإلــكــرتوين  الــعــقــاري  النظام  الــعــدل  وزارة  فعلت 
بني متيم  عــدل حوطة  وكتابة  �شقراء  عــدل  يف  كتابة 
وكتابة عدل وادي الدوا�شر  مبنطقة الريا�س وكتابة 
ت�شغيل  مت  جـــــازان  ،حيث  مبــنــطــقــة  �ــشــامــطــة  عــــدل 
خالل  العقاري  اللــكــرتوين  الآيل  الكتابات  بالنظام 

�شهر �شعبان 1434هـ .
املـــعـــلـــومـــات  لــتــقــنــيــة  الــــعــــامــــة  الإدارة  وذكــــــــرت 
اأن الـــنـــظـــام الـــعـــقـــاري الإلــــكــــرتوين  ـــــــوزارة الـــعـــدل  ب
مــكــة  تــ�ــشــمــل  بــاملــمــلــكــة  عـــــدل  كـــتـــابـــة  يــعــمــل يف)57( 
املـــكـــرمـــة و الــــريــــا�ــــس واملــــديــــنــــة املـــــنـــــورة  والــــدمــــام 
واخلــــرب وبـــريـــدة وحــفــر الــبــاطــن وجــــــازان واجلــبــيــل 
ويــنــبــع  والأحـــ�ـــشـــاء  والدرعية  والــقــطــيــف  وجنـــــران 
ورفـــــحـــــاء وعــــرعــــر واجلــــفــــر بــــالأحــــ�ــــشــــاء وخــمــيــ�ــس 
مــ�ــشــيــط والـــقـــريـــات وحــــرميــــالء والـــزلـــفـــي و تــبــوك 
عــريــ�ــس  وجــــدة  وريا�س  ــــي  واأب وعــنــيــزة  واملزاحمية 
والـــبـــكـــرييـــة  واحلــــريــــق  وبقيق   اخلـــــــرباء  و�شبيا 
واجلــمــوم  والــــقــــوارة  والعيون  والبدائع  واملـــخـــواة 
تــــنــــورة  واخلفجي  واملـــذنـــب  رفــــيــــده ورا�ــــس  واأحـــــــد 

واأبها  و�شكاكا  اجلنوبية  اجلندل  والعر�شية   ودومــة 
�شراة  و  اجلـــواء  والقنفذة  و�شمد  واخلـــرج  وعيون 
�شقراء  ت�شغيل  اإلى  اإ�شافة  .  وعرقة  واملجمعة  عبيدة 

وحوطة بني متيم  و�شامطة  ووادي الدوا�شر .  
نـــظـــام  اأن  املــــعــــلــــومــــات  تـــقـــنـــيـــة  اإدارة  وبــــيــــنــــت 
الــتــقــنــيــة  بـــاإ�ـــشـــتـــخـــدم  اللـــــكـــــرتوين  يعمل  الـــعـــقـــار 
حيث  التوثيقية  العملية  اإجــراء  اللكرتونية  �شمن 
ونقل  الــعــقــاريــة  بــالــرثوة  يتعلق  مــا  كــل  ت�شجيل  يتم 
رهناً  اأو  هــبــًة  اأو  جــزئــيــاً  اأو  كــامــاًل  بيعاً  �ــشــواء  امللكية 
العقاري   ، الزراعي   ( احلكومية  الإقــرا�ــس  ل�شناديق 
اإجــــراءات منح الأرا�ــشــي  اإنــهــاء  ، ال�شناعي ( وكــذلــك 

باأنواعها .
العقاري  النظام  اأن  املعلومات  اإدارة تقنية  واأكملت 
اأو  اللــكــرتوين ير�شد املــوؤ�ــشــرات الــعــقــاريــة ارتــفــاعــاً 
انخفا�شاً  وفقاً لفرتات زمنية حمددة كما انه ُيح�شي 
اأ�شبوعياً  العقار  وحركة  تتم  التي  الفــراغــات  عملية 
اأ�شبوعي  تقرير  املعلومات  تقنية  اإدارة  ت�شدر  حيث 

للموؤ�شر العقاري.



متابعات 
�إخبارية 

  العدد 60 - �شوال 1434هـ - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة318ـ ــ 

اأكرث من مليوين �ضك ت�ضدرها كتابات العدل باململكة
»خالل العام املا�ضي«

اململكة  عـــدل  كــتــابــات  اأجنـــــزت 
الأولــــــــــــى والــــثــــانــــيــــة اأكـــــــــرث مــن 
الــعــام  خــــالل  �ــشــكــاً   )2162735(

املن�شرم 1433هـ.  
الإح�شائي  التقرير   واأو�شح 
لــعــام 1433هــــــ اأن هـــذه الــ�ــشــكــوك 
�ـــــشـــــمـــــلـــــت �ــــــشــــــكــــــوك انـــــتـــــقـــــال 
املــــلــــكــــيــــة)الفــــراغــــات( و�ــشــكــوك 
الــــرهــــن،  ـــكـــوك  الـــــوكـــــالت ، و�ـــش
وفـــ�ـــشـــخ   ، الـــــكـــــفـــــالت  و�ــــشــــكــــوك 

الــــــوكــــــالت والإقـــــــــــــــرارات وعـــــدد 
مـــن الــ�ــشــكــوك الأخـــــــرى . وبــني 
التقرير اأن حجم الفراغات بلغت 
�ــشــكــوك  بــلــغــت  فــيــمــا   )326040(
بينما  �شك   )1508351( الوكالت 
 )49791( الــرهــن  �شكوك  و�شلت 
�ــشــكــاً وبــلــغــت �ــشــكــوك الــكــفــالت 
بــلــغــت  حـــــني  ،يف  )1944(�ــــــشــــــكــــــاً 
 )21736( الــوكــالــة  ف�شخ  �ــشــكــوك 
الإقـــرارات  �شكوك  وو�شلت  �شكاً، 

اإلى )141252( �شكاً .
اأن  الـــعـــدل  وزارة  واأو�ـــشـــحـــت 
باململكة  الأولــــــى  الـــعـــدل  كــتــابــات 
تــقــوم بــعــمــلــيــة اإ�ـــشـــدار الــ�ــشــكــوك 
ـــراء  والـــ�ـــش والفــــــراغــــــات  للبيع 
بنظام  مــا يخت�س  وكــل  والــرهــون 
الــــــــرثوة الــــعــــقــــاري حـــيـــث تــعــمــل 
اأكـــرث مــن 56 كتابة  بــهــذا الــنــظــام 
العديد من مناطق  اأولــى يف  عدل 
املـــمـــلـــكـــة، فــيــمــا تــخــتــ�ــس كــتــابــات 

وكيل وزارة العدل: مبان م�ضتقلة و132 قا�ضيًا لت�ضريع تنفيذ الأحكام
ك�شف وكيل وزارة العدل ل�شوؤون 
احلـــجـــز والــتــنــفــيــذ الــ�ــشــيــخ خــالــد 
قــرار  داود عــن �ــشــدور  اآل  بــن علي 
املجل�س الأعلى للق�شاء باإن�شاء 132 
للتنفيذ وتكليف 132 قا�شيا  دائــرة 
للعمل بها، اإ�شافة اإلى 165 حمكمة 
فيها  الفرد  القا�شي  يتولى  فردية 
اإجــــــــراءات الــتــنــفــيــذ، مــو�ــشــحــا اأن 
دوائر احلجز والتنفيذ تعمل حاليا 
يف املــحــاكــم الــعــامــة بــ�ــشــكــل مــوؤقــت 
م�شتقلة. مبان  يف  ت�شتقل  اأن   على 
دوائـــــر  اأن  داود  اآل  اأكــــــد  وفـــيـــمـــا 
قريبا  �شتنتقل  جـــدة  يف  الــتــنــفــيــذ 
اإلـــى املــقــر اجلــديــد كـــاأول خــطــوة يف 
ا�ــشــتــقــالل قــ�ــشــاة الــتــنــفــيــذ، علمت 
اإلى  اأنه مت تاأجيل النتقال  م�شادر 
بانتظار  جدة  �شمال  امل�شتقل  املبنى 
ــتــكــمــالــه وجتـــهـــيـــزه، وذلــــــك يف  ا�ــش
ال�شكوك  لأ�شحاب  مطالبات  ظل 
يف  بالت�شريع  وقانونيني  وحمامني 

ق�شاء التنفيذ والتو�شع فيه.
وقـــــــــــدرت مــــ�ــــشــــادر حـــقـــوقـــيـــة 
وعدلية حجم الق�شايا التي ميتنع 
باأكرث  تنفيذها  عن  عليهم  املدعى 
مـــن 40% مـــن حــجــم الــقــ�ــشــايــا، ل 

�ــشــيــمــا الحـــكـــام الــتــي تــ�ــشــدر على 
ـــركـــات كـــــربى وبــــنــــوك ورجـــــال  �ـــش
وممــاطــلــني  مــتــغــيــبــني  اأو  اأعــــمــــال 
ا�شتخدام  يتطلب  مــا  ومــتــهــربــني، 
الــتــنــفــيــذ مـــن حجز  اأي مـــن طـــرق 
على الأموال واملمتلكات وا�شتخدام 
وذلــك  لتنفيذها،  اجلــربيــة  الــقــوة 
عرب ق�شاة خمت�شني يتولون مهمة 
تــنــفــيــذ الحــــكــــام املـــتـــعـــرثة واإلــــــزام 

املماطلني.
ويــتــوقــع النــتــقــال جــزئــيــا اإلـــى 
�شيطلق  الــتــي  التنفيذ  دوائـــر  مقر 
تنفيذ الحكام(  عليها )مقر دوائر 

خالل اليام القليلة املقبلة.
اأن نظام  الــداود  ال�شيخ  واأ�شاف 
امللكي  بــاملــر�ــشــوم  الــ�ــشــادر  التنفيذ 
الـــــكـــــرمي نـــ�ـــس عـــلـــى اخــتــ�ــشــا�ــس 
التنفيذ  ب�شلطة  الــتــنــفــيــذ  قــ�ــشــاء 
ـــيـــه.  اجلـــــــــــربي والإ�ـــــــــــشـــــــــــراف عـــل
وحــــــدد الـــنـــظـــام اأنــــــــواع الــ�ــشــنــدات 
ـــفـــيـــذيـــة وهـــــــي )الأحـــــــكـــــــام،  ـــن ـــت ال
الـــقـــرارات، الأوامــــر( الــ�ــشــادرة من 
املذيلة  املحكمني  واأحــكــام  املحاكم، 
باأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم، 
ت�شدرها  الــتــي  الــ�ــشــلــح  وحمــا�ــشــر 

الــتــي  اأو  بـــذلـــك  املــخــولــة  اجلـــهـــات 
والأوراق  املــحــاكــم،  عليها  تــ�ــشــدق 
املوثقة،  واملــحــررات  والعقود  املالية 
الق�شائية،  الأوامــــــر  و)الأحــــكــــام، 
ـــــحـــــررات(  اأحـــــكـــــام املـــحـــكـــمـــني، وامل
اأجنبي،  بلد  مــن  الــ�ــشــادرة  املــوثــقــة 
يــقــر  الــــتــــي  الـــــعـــــاديـــــة  والأوراق 
با�شتحقاق حمتواها كليا او جزئيا، 
والعقود والأوراق الأخرى التي لها 
النظام. التنفيذ مبوجب  �شند   قوة 
واأو�شح ال�شيخ الداود اأنه يتم تنفيذ 
احلكم والأمر الأجنبي على اأ�شا�س 
التحقق من  وبــعــد  بــاملــثــل  املــعــامــلــة 
بع�ص ال�صروط املن�صو�ص عليها يف 

نظام التنفيذ.
من جهة اأخرى، اأو�شح املتحدث 
الــر�ــشــمــي بــــــوزارة الـــعـــدل فــهــد بن 
عبداهلل البكران اأنه مت اإحلاق عدد 
مـــن اأ�ـــشـــحـــاب الــفــ�ــشــيــلــة الــقــ�ــشــاة 
بالعديد من ور�س العمل والربامج 
مت  حــيــث  املتخ�ش�شة،  الــتــدريــبــيــة 
جتــاريــة،   3( بــرامــج؛  �شبعة  تنفيذ 
للق�شاء  واحد  وبرنامج  جزائية،   3
لكل  اأ�شابيع  ثمانية  ملــدة  العمايل( 

برنامج، والتحق بها 176 قا�شيا.
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الأعمال  من  بعدد  الثانية  العدل 
واجلزئية  العامة  الوكالت  ومنها 
واخلا�شة  والكفالت  والإقرارات 
الأعـــــمـــــال  والتي  مــــن  وغــــريهــــا 
تــ�ــشــجــل يف نــظــام الـــــــوزارة بــنــظــام 
الوكالت اللكرتوين والتي تعمل 
به اأكرث من 141 كتابة عدل ثانية.
ــادر عن    وبـــني الــتــقــريــر الــ�ــش
كتابات  اأعــمــال  بـــاأن  الــعــدل  وزارة 
الــــعــــدل مبــنــطــقــة الـــريـــا�ـــس هــي 
�شك،   )  649304 بــواقــع)  الأعــلــى 
يف حــــني �ــشــجــلــت كــــتــــابــــات عـــدل 
مـــنـــطـــقـــة مـــكـــة املــــكــــرمــــة بـــواقـــع 
و�شلت  �ــشــكــاً  بينما   )  402490(
كـــتـــابـــات عـــــدل مــنــطــقــة املـــديـــنـــة 
املنورة اإلى )140225 ( �شكاً  بينما 
�ــشــجــلــت  كـــتـــابـــات عـــــدل مــنــطــقــة 
فيما  �ــشــكــاً،   )  147480( الق�شيم 
�ــشــجــلــت كـــتـــابـــات عـــــدل املــنــطــقــة 
(�شكاً،  فيما   324438( ال�شرقية 
اأجنــــــــزت كـــتـــابـــات عـــــدل مــنــطــقــة 
ع�شري )146660( �شكاً  ،  وو�شلت 
عــــــدد الـــ�ـــشـــكـــوك الــــ�ــــشــــادرة مــن 
يف  (�ــشــكــاً   58392( تــبــوك  منطقة 
حــني بلغت �ــشــكــوك كــتــابــات عــدل 
كتابات  (�شكاً  اأما   66893( حائل 
فوثقت  ال�شمالية  احلــــدود  عـــدل 
)25753 ( �شكاً فيما بلغت �شكوك 
)44015( جــــــازان  عــــدل  كـــتـــابـــات 
، اأما جنران فبلغت �شكوكها  �شكاً 
كتابات  و�شجلت  �شكاً  ،   )53202(
الــبــاحــة ) 49354 (�ــشــكــاً يف  عـــدل 
من  اجلـــوف  حــني  بلغت  منطقة 
ا�ــــشــــدار �ــشــكــوك كـــتـــابـــات الــعــدل 

)54529 ( �شكاً.
جــديــُر بــالــذكــر اأن عــدد دوائــر 
كـــــتـــــابـــــات الــــــعــــــدل الــــعــــامــــلــــة  يف 
اململكة  بلغ )141( كتابة عدل فيما 
بــلــغ عـــدد كــتــاب الــعــدل  يف جميع 
كــتــابــات الـــعـــدل الأولـــــى والــثــانــيــة 

باململكة ) 826( كاتب عدل .

وزارة العدل تنظم 
ور�ضتي عمل ق�ضاة التنفيذ

 ) التنفيذ  قــ�ــشــاة   ( بــعــنــوان  عــمــل  ور�ــشــتــي  الــعــدل  وزارة  نظمت 
مب�شاركة عدد من اأ�شحاب الف�شيلة الق�شاة يف كل من اأبها والطائف.
وتــنــاولــت ور�ــشــتــي الــعــمــل والــتــي قــدمــهــا مبــحــافــظــة الــطــائــف قا�شي 
ال�شتئناف م�شاعد رئي�س املحكمة اجلزئية بربيدة ف�شيلة ال�شيخ /ابراهيم 
بن  عبدالعزيز  الدكتور  اأبها  مدينة  ويف  احل�شني  عبدالكرمي  عبداهلل  بن 
عبدالرحمن ال�شربمي اخت�شا�س قا�شي التنفيذ املكاين والنوعي وال�شند 
والأوامــــر  والـــقـــرارات  الق�شائية  والأحـــكـــام  وحكمه  وتعريفه  التنفيذي 
ال�شادرة من املحاكم واأحكام املحكمني وحما�شر ال�شلح والأوراق التجارية 
والأوراق  العادية  والأوراق  الأجنبية  والأحكام  املوثقة  واملحررات  والعقود 

والعقود التي لها قوة ال�شند التنفيذي مبوجب النظام.

افتتاح كتابة عدل مبركز الدائر بني مالك
للق�شاء  الأعــلــى  املجل�س  رئي�س  الــعــدل  وزيــر  معايل  قــرار  �شدر 
الـــدكـــتـــور حمــمــد بـــن عــبــد الـــكـــرمي الــعــيــ�ــشــى رقــــم 14554 وتــاريــخ 
1433/9/10هـ  يق�شي باملوافقة على افتتاح كتابة عدل يف  الدائر بني 

مالك مبنطقة جازان.

افتتاح كتابة عدل
 يف البدع بتبوك

للق�شاء  الأعــلــى  املجل�س  رئي�س  الــعــدل  وزيــر  معايل  قــرار  �شدر 
الـــدكـــتـــور حمــمــد بـــن عــبــد الـــكـــرمي الــعــيــ�ــشــى رقــــم 14553 وتــاريــخ 
البدع  يف   عــدل  كتابة  افتتاح  على  باملوافقة  يق�شي  1433/9/10هــــــ  

مبنطقة تبوك.


