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بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأ�سدر 
الكرمية  اأوامره   - اهلل  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز 
�لعدل على خمتلف  بوز�رة  قا�سيًا  وتعيني )110(  برتقية 

درجات ال�سلك الق�سائي.
ق�ساة   )10( ترقية  �لكرمية  �الأو�مر  هذه  وت�سمنت 
وترقية  ��ستئناف  حمكمة  رئي�س  درجة  �إلى  ��ستئناف 
رئي�س حمكمة )�أ( �إلى درجة قا�سي ��ستئناف وترقية )7( 
وترقية  )�أ(  حمكمة  رئي�س  درجة  �إلى  )ب(  حماكم  روؤ�ساء 
وترقية  )ب(  حمكمة  رئي�س  درجة  �إلى  )�أ(  حمكمة  وكيال 
)21( قا�سيًا من درجة قا�سي )اأ( اإلى درجة وكيل حمكمة 
)ب( وترقية )62( قا�سي من درجة قا�سي )ب( �إلى درجة 
�إلى  )ج(  قا�سي  درجة  من  ق�ساة   )7( وترقية  )�أ(  قا�سي 
درجة قا�سي )ب( وتعيني )45( �سيخًا على درجة قا�سي 
)ب(  وترقية )6( ق�ساة من درجة مالزم ق�سائي �إلى درجة 

 )138( تعيني  �أي�سًا  �مللكية  �الأو�مر  وت�سمن  )ج(  قا�سي 
م�سايخ على درجة مالزم ق�سائي.

�لكرمي  عبد  بن  حممد  �لدكتور  �لعدل  وزير  و�أو�سح 
�إطار  يف  تاأتي  �لكرمية  �مللكية  �الأو�مر  هذه  �أن  �لعي�سى 
حفظه   - ال�سريفني  احلرمني  خادم  من  املتوا�سل  الدعم 
اهلل - لقطاع الق�ساء، ويوؤكد اهتمامه الكبري وامل�ستمر 
بال�سوؤون الوظيفية للق�ساة، مما ُي�سهم بعون اهلل وتوفيقه 
م�سروعه  م�سمول  يف  �ملهم  �ملرفق  هذ�  وتطور  رفعة  يف 
�مليمون لتطوير مرفق �لق�ساء ورعايته �لد�ئمة ملتطلبات 

واحتياجات ال�سلك الق�سائي.
احلرمني  خادم  يجزي  اأن  وعال  جل  املولى  و�ساأل 
�لكو�در  جهود  يف  يبارك  و�أن  �جلللز�ء،  خري  �ل�سريفني 
م�ستوى  على  بها  �لعهد  هو  كما  لتكون  �لق�سائية، 

�ال�سطالع بامل�سوؤولية �مللقاة على عاتقها.

 ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
�لرقم: �أ/268        

�لتاريخ: 1434/12/28هل          
بعون اهلل تعالى

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود     
ملك اململكة العربية ال�سعودية   

بعد الطلع على نظام الق�ضاء، ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/78( بتاريخ 1428/9/19هـ.
يف  املوؤرخة   )34/2/345( رقم  اإلى  رقــم)34/2/342(  من  للق�ساء  االأعلى  املجل�س  قرارات  على  وبناًء 
1434/6/26هـ، ورقم )34/3/414( ومن رقم )34/3/416( اإلى رقم )34/3/418( ورقم )34/3/420( 
ورقم  ـــــ،  1434/8/24ه يف  املــوؤرخــة   )34/3/447( ورقــم   )34/3/438( ورقــم   )34/3/437( ورقــم 
)34/3/497( ورقم )34/3/498( ورقم )34/3/505( ورقم )34/3/506( املوؤرخة يف 1434/9/13هـ، 

ورقم )34/4/567( ورقم )34/4/568( املوؤرخني يف 1434/11/4هـ.
�أمرنا مبا هو �آت: 

�لتالية  �مل�سايخ  يرقى  �أواًل:  
�أ�سماوؤهم من درجة قا�سي ��ستئناف 
��ستئناف  حمكمة  رئي�س  درجة  �إلى 

�عتبارً� من 1434/8/21هل:

1. �سعد بن علي �ل�سدي
2. حممد بن عبد�لعزيز �لق�سيبي

3. �سليمان بن �سالح �ملحمود
4. خالد بن �أحمد �لطليحي

5. علي بن �سالح �ل�سيف

6. �إبر�هيم بن علي �ل�سالع
7. حمد بن حممد �أبامني

8. حممد بن عبداهلل اللحيدان
9. حممد بن عبداهلل اجلاراهلل

10. �سالح بن اإبراهيم احلمود

اإثر �سدور االأوامر امللكية برقية وتعيني عدد من الق�ساة

وزير العدل ي�سدر القرارات التنفيذية الالزمة لرتقية 161 قا�سيًا على 
خمتلف درجات ال�سلك الق�سائي وتعيني 138
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�لتالية  �مل�سايخ  يرقى  ثانيًا:  
حمكمة  رئي�س  درجة  من  �أ�سماوؤهم 
)�أ(  حمكمة  رئي�س  درجة  �إلى  )ب( 

�عتبارً� من 1431/3/13هل:
1. عي�سى بن عبداهلل املطرودي
2. عبداهلل بن حمود الطريقي
3. مطرف بن �سليمان �لب�سر

�لتالية  �مل�سايخ  يرقى  ثالثًا:  
اأ�سماوؤهم من درجة وكيل حمكمة )اأ( 
�إلى درجة رئي�س حمكمة )ب( �عتبارً� 

من 1434/1/10هل:
1. نز�ر بن �سالح �ل�سعيبي

2. عبداهلل بن اإبراهيم العثمان
�لتالية  �مل�سايخ  يرقى  ر�بعًا:  
�إلى  )�أ(  قا�سي  درجة  من  �أ�سماوؤهم 
درجة وكيل حمكمة )ب( اعتبارًا من 

1434/8/21هل:
1. م�ساعد بن ر��سد �لعبد�ن

2. حممد بن جور �جلوهر
3. تراك بن هليل الرويلي

4. �سالح بن خمي�س �لغامدي
5. خالد بن عو�س �لغامدي
6. حمود بن عبداهلل امل�سعر

7. عبداهلل بن علي القرين
عبداهلل  ب��ن  عبدال�سالم   .8

�لغامدي
9. �إبر�هيم بن علي �للحيد�ن
10. ح�سني بن م�سوح �مل�سوح

11. حممد بن �سامل �لغامدي
12. ب�سام بن عبداهلل ال�سلطان

13. �إبر�هيم بن مبارك �ليو�سف
14. نايف بن ز�يد �لز�يد

15. بندر بن حمد �لتويجري
16. جرب�ن بن ح�سني لغبي

عبد�لكرمي  بن  عبد�الإله   .17
�لقني

18. �سالح بن عثمان �ملا�سي
19. حمود بن فهد �لع�سيمي

20. عبدالعزيز بن عبداهلل املقبل
21. مازن بن حممد �سندي

�لتايل  �ل�سيخان  يرقى  خام�سًا:  
�إلى  )ب(  قا�سي  درجة  من  ��سماهما 
درجة قا�سي )�أ( �عتبارً� من �لتاريخ 

املو�سح اأمام ا�سم كل منهما:
�ل�سبانات  �سعود  بن  خالد   .1

1434/10/24هل
العمرو  نا�سر  بن  عبداهلل   .2

1434/5/25هل
�لتالية  �مل�سايخ  يرقى  �ساد�سًا: 
)ب(  قا�سي  درجللة  من  �أ�سماوؤهم 
من  �عتبارً�  )�أ(  قا�سي  درجللة  �إلللى 

1434/8/21هل:
1. احل�سن بن علي الغامدي
2. ب�سام بن حممد �لنجيدي

3. ظافر بن حممد �ل�سهري
4. مبارك بن اأحمد احلارثي
5. حممود بن عوده �لعمر�ين
6. مزهر بن مربوك �لبارقي
7. علي بن �أحمد ع�سريي

8. فهد بن عبدالعزيز الدايل
9. �أحمد بن �سالح �ل�سقعبي
10. �أحمد بن �سعد �الأ�سمري

11. عبداهلل بن �سليمان ال�سويد
12. عبداهلل بن حمود الغفي�ص

13. عي�سى بن �سليمان �لفيفي
14. �سعد بن اإبراهيم احلميد

�سليمان  بن  عبد�لعزيز   .15
�ملحي�سن

16. حممد بن عبداهلل الطريقي
ر�سيد  بن  عبد�لرحمن   .17

ح�سن
18. عبداهلل بن حممد املقحم

19. عائ�س بن �سعيد �لقحطاين
عبداهلل  ب��ن  عبدالعزيز   .20

�لعتيق
21. �أحمد بن حممد �ليحيى

22. حمود بن دخيل اللحيدان
23. باين بن عون �ل�سهر�ين

24. عبداهلل بن حممد القرين
25. عمر بن عبدالعزيز احل�سني

�لتايل  �ل�سيخان  يعني  �سابعًا:  
)ب(  قا�سي  درجة  على  ��سماهما 

�عتبارً� من 1434/5/25هل:
�آل  علي  بن  حممد  بن  ه�سام   .1

�سميح
�سريف  بن  ح�سن  بن  حممد   .2

�مل�سيخي
�سالح  بن  علي  بن  �سد�د   .3

�لعي�سى
مهدي  بللن  �سامل  بللن  حممد   .4

�ل�سهري
�لق�سائي  �ملللالزم  يعني  ثامنًا:  
عبداهلل بن ماجد بن نا�سر القحطاين 
من  �عتبارً�  )ب(  قا�سي  درجة  على 

1434/8/21هل.
�لتالية  �مل�سايخ  يرقى  تا�سعًا:  
)ج(  قا�سي  درجللة  من  �أ�سماوؤهم 
من  �عتبارً�  )ب(  قا�سي  درجة  �إلى 

1434/8/21هل:
مو�سى  بللن  عبد�لرحمن   .1

�لغثيمي
2. عي�سى بن �أحمد �لفيفي

3. �أحمد بن م�سبب �لقحطاين
4. نو�ف بن نازل �لدغماين
5. حممد بن بادي �ل�سمري

6. �سلطان بن حن�س �لعتيبي
7. م�سفر بن عاي�س �لدو�سري

عا�سرً�:  يعني �ل�سيخ �إبر�هيم بن 
ثو�ب بن معي�س �ل�سلمي على درجة 

مالزم ق�سائي.
�لعدل  وزير  على  ع�سر:   حادي 

تنفيذ �أمرنا هذ�.
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 
�سعود
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�لتالية  �مل�سايخ  يرقى  �أواًل:  
رئي�س  قا�سي  درجة  من  �أ�سماوؤهم 
رئي�س حمكمة  �إلى درجة  حمكمة )ب( 

)�أ( �عتبارً� من 1433/7/21هل:
1. عبد�ل�سالم بن �أحمد �ليحيى

2. عبداحلكيم بن عبداهلل الدهي�سي
3. خالد بن عبد�لعزيز بن جريد

4. ر��سد بن مفرح �ل�سهري
�ملالزمون  �مل�سايخ  يعني  ثانيًا:  
على  �أ�سماوؤهم  �لتالية  �لق�سائيون 
من  �عللتللبللارً�  )ب(  قا�سي  درجللة 

1433/8/21هل:
1. �لرب�ء بن �سعيد بن م�سفر �لقحطاين
حروبي  بللن  فيا�س  بللن  بللدر   .2

�لعنزي
3. حز�م بن حممد بن مافع �ل�سهري

بن  ���س��ف��ر  ب���ن  احل��م��ي��د   .4
�سعد�ل�سهر�ين

�أحمد  بن  عاي�س  بن  �سعبان   .5
ع�سريي

6. �أن�س بن حممد بن عيا�س ها�سم
7. حممد بن �سالح بن مرزوق �لعامر
8. عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبداهلل 

اجلاراهلل
عبداهلل  ب��ن  زي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل   .9

�لتميمي

مر�سد  بن  �سعيد  بن  �سيف   .10
�ملطريي

�أحمد  بن  �سالح  بن  �أحمد   .11
�لع�سكر

بن  عبد�لرحمن  بن  �أحمد   .12
عبداهلل الثويني

بن  ح�سن  بللن  عبد�لكرمي   .13
ر��سي �ل�سمري

عبداهلل  بن  حمد  بن  عبداهلل   .14
�جلرباء

15. ظافر بن م�سعود بن �سامل عدرج
ذعار  بن  علي  بن  �سلطان   .16

احلربي
بن  �سعود  بن  عبد�لعزيز   .17

عبداملح�سن احلربي
18. عبدالعزيز بن عبداهلل بن حممد 

�لطبيب
مو�سى  بن  �سعود  بن  �أحمد   .19

�لتميمي
عبداهلل  بن  مزروع  بن  م�ساعد   .20

�ملزروع
�لتايل  �ل�سيخان  يعني  ثللالللثللًا:  
)ب(  قا�سي  درجللة  على  �أ�سماهما 

�عتبارً� من 1433/8/21هل:
1. عبدالعزيز بن ها�سم بن عبداهلل 

�لقا�سي

بن  حممد  بللن  عبد�لعزيز   .2
عبد�لعزيز �للحيد�ن

�لتالية  �مل�سايخ  يرقى  ر�بللعللًا:  
ق�سائي  مالزم  درجة  من  �أ�سماوؤهم 
من  �عتبارً�  )ج(  قا�سي  درجة  �إلى 

1433/8/21هل:
بن  حممد  بللن  عبد�لرحمن   .1

�سليمان �لعوده
2. فهيد بن عقالء بن فهيد �لزعبي
�أحمد بن �سالح بن عبد�لعزيز   .3

احلميد
4. �سالح بن علي بن عبد�لرحمن 

�ل�سريف
5. ماجد بن علي بن �أحمد �ل�سهري

نا�سر  بن  �سليمان  بن  نا�سر   .6
ق�سود

�لتايل  �ل�سيخان  يعني  خام�سًا:  
�أ�سماهما على درجة مالزم ق�سائي:

عبداهلل  ب��ن  عبيد  ب��ن  خالد   .1
�لدو�سري

�آل  حممد  بن  م�ساعد  بن  مرو�ن   .2
بوعينني

تنفيذ  �لعدل  وزير  على  �ساد�سًا:  
�أمرنا هذ�.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 
�سعود

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�لرقم: �أ/268         

�لتاريخ: 1434/12/28هل          
بعون اهلل تعالى

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود  
                    ملك اململكة العربية ال�سعودية

بتاريخ  )م/78(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لق�ساء،  نظام  من   )47( �ملادة  على  �الطالع  بعد 
1428/9/19هل.

ورقم   )33/20/2396( ورقم  رقللم)33/20/2393(  من  للق�ساء  �الأعلى  �ملجل�س  قر�ر�ت  على  وبناًء 
رقم  ومن   )34/3/419( ورقم  1433/8/6هللل،  يف  �ملوؤرخة   )33/20/2422( ورقم   )33/20/2419(
)34/3/451( �إلى رقم )34/3/453( ورقم )34/3/458( ورقم )34/3/468( �ملوؤرخة يف 1434/8/24هل.

�أمرنا مبا هو �آت:



391 العدد |61 | حمرم 1435هـ    

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�لرقم: �أ/268        

�لتاريخ: 1434/12/28هل          
بعون اهلل تعالى

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود  
ملك اململكة العربية ال�سعودية                       

بعد �الطالع على نظام �لق�ساء، �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/78( بتاريخ 1428/9/19هل.
 )32/13/1477( ورقم   )32/13/1470( رقم  من  للق�ساء  �الأعلى  �ملجل�س  قر�ر�ت  على  وبناًء 
ورقم   )32/13/1487( ورقم   )32/13/1483( ورقم   )32/13/1480( ورقم   )32/13/1479( ورقم 
�إلى  �ملوؤرخة يف 1432/4/11هل ، ومن رقم )32/14/1599(  )32/13/1496( ورقم )32/13/1502( 
رقم )32/14/1639( ومن رقم )32/14/1641( �إلى رقم )32/14/1660( �ملوؤرخة يف 1432/6/13هل 
، ومن رقم )32/15/1738( �إلى رقم )32/15/1741( ورقم )32/15/1749( �ملوؤرخة يف 1432/9/3هل 
، ورقم )32/16/1841( بتاريخ 1432/10/15هل ، ورقم )32/16/1854( بتاريخ 1432/12/23هل 
، ومن رقم )33/17/1871( �إلى رقم )33/17/1939( �ملوؤرخة يف 1433/2/2هل ، ورقم )34/1/103( 
رقم  ومن   ، 1434/4/17هل  يف  �ملوؤرخة   )34/1/147( ورقم   )34/1/146( ورقم   )34/1/106( ورقم 
رقم  �إلى   )34/2/346( رقم  ومن   ، 1434/6/6هل  يف  �ملوؤرخة   )34/2/336( رقم  �إلى   )34/2/334(
)34/2/353( ورقم )34/2/355( ورقم )34/2/356( ومن رقم )34/2/358( �إلى رقم )34/2/382( 
ورقم   )34/3/415( ورقم   ، 1434/7/3هل  بتاريخ   )34/2/383( ورقم   ، 1434/6/26هل  يف  �ملوؤرخة 

)34/3/444( �ملوؤرخني يف 1434/8/24هل.
�أمرنا مبا هو �آت:

�أواًل:  يرقى �ل�سيخ عثمان حممد �خل�سري من درجة 
�إلى درجة قا�سي ��ستئناف �عتبارً�  )�أ(  رئي�س حمكمة 

من 1431/5/10هل.

من  �أ�سماوؤهم  �لتالية  �مل�سايخ  يرقى  ثانيًا:  
من  �عتبارً�  )�أ(  قا�سي  درجة  �إلى  )ب(  قا�سي  درجة 

1434/5/25هل:
1. عبد�ملجيد بن حممد �ل�سويهي

2. �سليمان بن حممد �ل�سويد
3. خالد بن ب�سري معافا

4. عبداهلل بن نا�سر العمرو
5. اأحمد بن عبدالرحمن احلمد

6. حممد بن هز�ع �لفهيدي

7. حممد بن يو�سف �لقليطي
8. �سلمان بن فوز�ن �لفوز�ن

9. عبد�لعزيز بن �أحمد �ل�سالمة
10. من�سور بن عبد�لرحمن �لقحطاين

11. عبد�لعزيز بن �أحمد �ل�سمحان
12. عبد�لعزيز بن �سعيد �ل�سر�ري

13. اأ�سرف بن عبداهلل ال�سويحي
14. حممد بن متيم �لدو�سري
15. حممد بن يحيى حد�دي

16. عبد�الإله بن عو�س �لقحطاين
17. نا�سر بن �إبر�هيم بن عنيق

18. عبدالرحمن بن عبداهلل العمرو
19. حممد بن �سعد احلجري
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20. �إبر�هيم بن عبد�لرحمن �لبعيجان
21. عبد�لعزيز بن �سالح �ل�سحيمان

22. عبد�لرحمن بن �سالح �لفنيخ
23. حممد بن علي بن هديان

24. عبد�لعزيز بن �سامل �لهذيلي
25. عبداهلل بن اإبراهيم املزروع

26. عبد�خلالق بن عبد �لرحمن �لقحطاين
27. حممد بن �سعد �لعبديل

28. خالد بن �سالح �لنجيدي
29. علي بن ربيع �لرويثي

30. علي بن حممد �ل�سعوي
31. في�سل بن اإبراهيم الزبن
32. عبداهلل بن �سالح احلربي
33. عبداهلل بن اأحمد دايلي

34. عبد�لهادي بن علي �خل�سري
35. خالد بن �سالح �لدوي�س

بن  �إبر�هيم  بن  �أحمد  �ل�سيخ  يعني  ثالثًا:  
من  �عتبارً�  )ب(  قا�سي  درجة  على  �لعود  عي�سى 

1432/8/15هل.

ر�بعًا:  يعني �ملالزمون �لق�سائيون �لتالية �أ�سماوؤهم 
�ملو�سح  �لتاريخ  من  �عتبارً�  )ب(  قا�سي  درجة  على 

اأمام ا�سم كل منهم:
�الأ�سمري  عبده  بن  علي  بن  عبد�لعزيز   .1

1432/10/12هل
�لللغللامللدي  نللا�للسللر  بللن  بللن حمللمللد  2. طلللارق 

1432/10/14هل
�لرومي  عبد�لرحمن  بن  فهد  بن  عبد�لرحمن   .3

1432/10/29هل
�جلللديللع  �سليمان  بللن  ر��للسللد  بللن  حمللمللد   .4

1432/10/29هل
5. نايف بن عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن �خل�سريي 

1432/11/4هل

ال�سويل  حم��م��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن  حم��م��د   .6
1432/11/10هل

�سعد  �للللن  حللمللد  بللن  حللمللد  بللن  فللهللد   .7
1432/11/13هل

�لعنزي  ر��للسللي  بللن  ملل�للسللوح  بللن  �سعد   .8
1432/11/14هل

�ل�سمري  نلللو�ف  بللن  عللبللا�للس  بللن  �سقر   .9
1432/11/28هل

املحيميد  عبدالرحمن  بن  �سالح  بن  مالك   .10
1432/12/18هل

�أحمد  �سايع  بن  �سعيد  بن  علي  بن  �سعيد   .11
1432/12/19هل

�لعتيق  �سليمان  بن  د�ود  بن  عبد�لعظيم   .12
1432/12/19هل

�ل�سياحي  عبد�لعزيز  بن  �إبر�هيم  بن  �سعود   .13
1432/12/25هل

خام�سًا:  يعني �مل�سايخ �لتالية �أ�سماوؤهم على درجة 
قا�سي )ب( �عتبارً� من 1433/1/8هل:

1. حممد بن �سالح بن عبداهلل الدروي�ص
2. �سعد بن �أحمد بن علي �لكا�سف

3. عبداهلل بن �سعد بن عبدالعزيز الع�سكر
4. فهد بن ح�سن بن �سريف �مل�سيخي

�ساد�سًا:  يعني املالزم الق�سائي عبدامللك بن ه�سام 
�عتبارً� من  قا�سي )ب(  �لعقالء على درجة  بن عقال 

1434/5/25هل.

�سابعًا:  يعني �مل�سايخ �لتالية �أ�سماوؤهم على درجة 
مالزم ق�سائي:

1. بندر بن يحيى بن حم�سن �لدو�سان
2. عي�سى بن علي بن جرب�ن �لفيفي

3. ماجد بن جر�دي بن يحيى مر�وري
4. �سعد بن علي بن �سايع �لقحطاين
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5. حممد بن ح�سن بن �سورة �ل�سهري
6. خالد بن حممد بن فني�س �لقحطاين

7. عبداملجيد بن �سامل بن عبداهلل ال�سبعان
8. بندر بن م�سبب بن عبداهلل القحطاين

9. مبارك بن �سامل بن مبارك �آل قا�سم
10. �أن�س بن �إبر�هيم بن حممد �ل�سبيحي

11. ب�سام بن عبد�لرحمن بن عبد�لعزيز �ل�سرثي
12. بركات بن حممد بن ح�سن �لكال�س

13. ه�سام بن حممد بن جمعان �لغامدي
14. �أن�س بن حممد بن علي �لعمار

عبد�لرحمن  بن  �إبر�هيم  بن  عبد�لرحمن   .15
�لرزق

16. خليل بن حممد بن عبداهلل ال�سمراين
17. �سليمان بن عبد�لرحمن بن علي �ل�سمري

18. �إبر�هيم بن �سليمان بن علي �لنا�سر
19. عو��س بن ح�سن بن علي �ملالكي

20. ح�سام بن حممد بن علي �لعثيم
21. طارق بن فهد بن حممد �خلنيني

22. عبداهلل بن حممد بن عبداهلل العتيق
23. يو�سف بن �سالح بن �سليمان �ليو�سف

24. عبداهلل بن عبدالرحمن بن را�سد الرومي
25. عبدالوهاب بن نا�سر بن عبداهلل اجلربوع

26. �سليمان بن عثمان بن عبداهلل العريني
27. �أحمد بن عبد�لعزيز بن حممد �ل�سحيمان

28. اأ�سامة بن �سالح بن عبداهلل امل�سيان
29. عدنان بن اأحمد بن عبداهلل الع�سريي
30. �سليمان بن عو�د بن ر��سد �ل�سمري

31. �أحمد بن حممد بن �أحمد �خلمي�س
32. عبداهلل بن �سليمان بن ع�سبان العنزي

33. من�سور بن عبداهلل بن �سليمان اليو�سف
34. �سالح بن عبد�لرحمن بن �سعد �ل�سربمي

35. يون�س بن �سليمان بن علي �ل�سالع
36. عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالرحمن الربعي

37. عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز ال�سامل

38. حمد بن عبداهلل بن �سالح النغيم�سي
39. عبدالعزيز بن عبداهلل بن حمد ال�سكاكر

40. فهد بن عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن �لبليهد
41. عبداهلل بن حبيب بن عبداهلل احلبيب

42. �سليمان بن عمر بن �سليمان �آل ر�سيد
43. حممد بن عبداهلل بن احلميدي املطريي

44. �سليمان بن علي بن حمد �جلربوع
45. �إبر�هيم بن فهد بن حو��س �ل�سمري
46. زكريا بن يو�سف بن عي�سى �ل�سعيد
47. حممد بن عبدامللك بن حممد القا�سم

عبد�لرحمن  بن  �إبر�هيم  بن  عبد�لرحمن   .48
�لعجيان

49. �سامل مب حممد بن حممد �لدو�سري
50. علي بن �سعد بن علي �لتميمي

51. حممد بن عبداهلل بن عبدالعزيز العجاجي
52. عبداهلل بن ع�ساف بن فالح ال�سراري

53. عبداهلل بن حممد بن خلف املطريي
54. عبدالرحمن بن عبداهلل بن دخيل الفهيد

55. منري بن عو�ص بن عبداهلل ال�سمري
56. فهد بن �أحمد بن ح�سن �آل د�غر

57. عمر بن �أحمد بن حممد �لر�سودي
58. حممد بن حمد بن حممد املالك

59. �أحمد بن جمال بن حممد �ملجحد
60. عمر بن �سعود بن عبداهلل الع�سكر
61. �سالح بن حممد بن �سالح �لعثمان

62. �سليمان بن حماد بن �سليم �لعطوي
63. فهد بن �سليمان بن حممد �لر��سد

64. عا�سم بن بندر بن عبد�لعزيز بن عيد
65. علي بن حممد بن علي احلربي

66. عبداهلل بن مبارك بن زيد الزويد
67. علي بن دغ�ص بن �سعيد احلارثي

68. متعب بن عبد�ملح�سن بن مناحي �لقحطاين
69. عثمان بن عقال بن حمود �ملر�سد

70. مربوك بن عبداهلل بن �سامل ال�سيعري
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71. مالك بن عبدالعزيز بن �سالح املحيميد
72. �سعد بن عبداهلل بن عبدالعزيز الهوميل

73. عبد�لرحمن بن عبد�لعزيز بن �سالح �ملحيميد
74. عبداهلل بن عدنان بن عبدالرحمن ال�سليمي

75. عبداملجيد بن عبداهلل بن حممد الوين
76. عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبداهلل العمرو

77. �سالح بن عبداهلل بن �سالح الذياب
78. حمود بن ر��سد بن �سيف �ل�سمري

79. اإبراهيم بن حمد بن اإبراهيم احلبيب
80. درع بن عبداهلل بن حممد الدرع

81. حممد بن �إبر�هيم بن عبد�لعزيز �لقا�سم
82. عواد بن دخيل اهلل بن رابح الر�سيدي

83. حممد بن �سعود بن فالح �لعبيد
84. بدر بن عبد�لرحمن بن �سالح �ل�سعوي

85. حممد بن م�سعد بن حممد �لقرين
86. رامي بن في�سل بن وني�ص الربيع

87. �سلطان بن عبداهلل بن �سعد القحطاين
88. عماد بن �أحمد بن عطيف بن عبده عطيف

89. بدر بن �سعد بن ناحي �لعتيبي
90. عبدامللك لن مفلح بن هليل امل�سياين

91. عبداهلل بن اإبراهيم بن علي ال�سحيمان
92. فو�ز بن م�ساعد بن �أحمد �ملطري

93. يو�سف بن عبدالرحمن بن عبدالكرمي احلبري
94. �إبر�هيم بن حممد بن ز�هر �ل�سهري
95. عبداهلل بن زويد بن عبداهلل الزويد

96. عا�سم بن عبدالعزيز بن عبداهلل الوهيبي
97. مازن بن �أحمد بن عو�د �جلهني

98. �أحمد بن م�سيب بن �أحمد �مل�سيب
99. عبداهلل بن حممد بن نا�سر القعيمي
100. مانع بن حممد بن عبداهلل الودعاين

101. اإبراهيم بن حممد بن عبداهلل الطالب
102. عبداهلل بن زيد بن اإبراهيم ال�سبل

103. عبدالرحمن بن اأحمد بن حممد ال�سماعيل
104. هادي بن حممد بن ح�سن �آل م�سيار

105. عبد�لعزيز بن علي بن حممد ع�سريي
106. حممد بن مذكر بن م�سرع �لقحطاين
107. �سلطان بن �سلمان بن جابر قا�سمي

108. علي بن �سعيد بن حممد �لغامدي
109. �أحمد بن ح�سني بن جابر �لفيفي

110. علي بن مو�سى بن يحيى �لقحطاين
111. ح�سن بن �أحمد بن يحيى عطيف

112. عبد�الإله بن عادل بن عبد�للطيف �ملقرن
113. �أحمد بن يو�سف بن �أحمد �لعوي�س

114. فهد بن �سعود بن عبد�لرحمن �ل�سمحان
115. بدر بن حممد بن عبد�للطيف �لعبد�للطيف

116. فهد بن �سعود بن عبد�لرحمن �ل�سمحان
117. نايف بن فهد بن جاراهلل اجلاراهلل

118. نبيه بن خالد بن �سالح �ل�سعيب
119. فهد بن عطا اهلل بن مفلح العنزي

120. ريان بن حممد بن عبداهلل املهيد
121. في�سل بن حمدان بن حممد العتيبي

122. �سامي بن �سالح بن عياد �لبلوي
123. معاذ بن را�سد بن عبداهلل العبودي

124. �إبر�هيم بن ممدوح بن مبارك �ل�سمري
125. �سليمان بن عبداهلل بن حممد اجلوي�سر
126. حممد بن ر��سد بن �سليمان �ل�سييفي

127. عبد�لعزيز بن �أحمد بن معي�س �لزهر�ين
128. عمر بن زيد بن عبداهلل العتيبي

�أحمد  بن  �لدين  جمال  علي  بن  �أ�سامة   .129
هيجان

130. متعب بن �سالح بن جباره �ل�سلمي
131. خالد بن عبد�لو�يف بن ر�بح �ل�سلمى

132. حممد بن �أحمد بن جابر �لفاهمي
133. جابر بن �سلمان بن قعبان �لقحطاين
134. حممد بن عبد�لعزيز بن يحي ع�سريي
ثامنًا:  على وزير �لعدل تنفيذ �أمرنا هذ�.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود
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قللال معللايل وزيللر �لعللدل 
�الأعلللى  �ملجل�للس  ورئي�للس 
للق�سللاء �ل�سيخ �لدكتور حممد 
�لعي�سللى،  عبد�لكللرمي  بللن 
اإن اإق��رار ه��ذه االأنظم��ة ُتع��د 
يف طليعللة مكمللالت منظومللة 
�لتطويللر و�لتحديث �لق�سائي 
يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 
و�أهم ر�فد لدعم م�سروع خادم 
لتطوي��ر  ال�سريف��ني  احلرم��ني 
�سيتم  �لق�ساء، حيللث  مرفللق 
من خاللهللا �لتحديد �لنهائي 
�لعدليللة،  �لبيئللة  ملتطلبللات 
�لعليللا  �ملحكمللة  ومبا�سللرة 
لكام��ل اخت�سا�ساتها امل�سماة 
و�الإذن  �لق�سللاء،  نظللام  يف 
�ملحاكللم  �إن�سللاء  يف  بالتو�سللع 
املتخ�س�سة الت��ي ُيعول عليها 
يف ت�سريع �إجللر�ء�ت �لتقا�سي 
من خالل �لتخ�س�س �لنوعي يف 

نظر �لق�سايا.
با�سملله،  معاليلله  و�سكللر 
�لعدليللة  �لقطاعللات  و��سللم 
كافة، خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك عب��داهلل ب��ن عبدالعزيز 
اآل �سع��ود � حفظ��ه اهلل � �سدور 
�لالزمللة  �مللكيللة  �ملر��سيللم 
باملو�فقة على �أنظمة �ملر�فعات 
�جلز�ئية  و�الإجر�ء�ت  �ل�سرعية 
�أمام ديو�ن �ملظامل،  و�ملر�فعات 
�إثر �طالعلله – اأيده اهلل – على 
مللا �نتهى �إليه جمل�س �لوزر�ء يف 
جل�ستلله �ملنعقللدة بتاريخ 8/ 

1/ 1435هل.
و�أو�سللح معاليه �أنلله �سيتم 
�إثر �سللدور نظامللي �ملر�فعات 
و�الإجللر�ء�ت  �ل�سرعيللة 
�ملرحلللة  يف  �لبللدء  �جلز�ئيللة 
النطللالق  �لثانيللة  �النتقاليللة 
وفللق  �ال�ستئنللاف  حماكللم 
�الإجر�ئية �جلديدة،  �سيغتهللا 
ل��كل من  والف��رة االنتقالي��ة 
�ملحاكللم �جلز�ئيللة، و�الأحو�ل 
و�لتجاريللة،  �ل�سخ�سيللة، 
و�خت�سا�للس  و�لعماليللة، 
�للجان �سبلله �لق�سائية �ملبينة 
يف اآلية العمل التنفيذية لنظام 

�لق�ساء.

وبللنينَّ معاليلله �أن �لنظامني 
�ملتطلبللات  �سيللاق  يف  جللاء� 
�لعدليللة، م�ستفيدة مللن �أهم 
�لتجللارب �لعامليللة �لناجحللة 
�ل�سمانللات  مللع  �ملتو�فقللة 
�ل�سرعيللة يف �ملر�فعة �لق�سائية 
يف �ملادتللني �ملدنيللة و�جلز�ئية، 
م�سريًا اإلى اأن تفعيل النظامني 
�ملنجللز�ت  مللع  �سيتز�مللن 
االأخ��رى مل�سروع خادم احلرمني 
مرفللق  لتطويللر  �ل�سريفللني 
�لتقنيللة  �ملحللاور  يف  �لق�سللاء 
و�لهند�سللة  و�لتدريبيللة 
االإجرائي��ة والتوا�س��ل املحلي 
و�لدويل، موؤكللدً� حر�س خادم 
احلرم��ني ال�سريف��ني � حفظ��ه 
عل��ى  وامل�ستم��ر  الدائ��م   � اهلل 
دعللم مرفللق �لعد�لللة وتلم�س 
�ملولللى  �سائللاًل  �حتياجاتلله، 
ج��ل وع��ال اأن يجزي��ه على ما 
قدم ويقللدم للوطللن و�ملو�طن 
خري �جلللز�ء و�أن تكون �لكو�در 
�لعدليللة علللى م�ستللوى �لثقة 

و�لطموح.

وزير العدل ي�سكر خادم احلرمني ال�سريفني 
مبنا�سبة �سدور اأنظمة املرافعات والإجراءات اجلزائية 

واملرافعات اأمام ديوان املظامل
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الع�دل ت�سجل عقارات حمافظة الأفالج
 بالنظام الإلكرتوين للعقار

وز�رة  فللعلللللت 
�للللعلللدل �لللنللظللام 
�الإلكرتوين  �لعقاري 
حمافظة  عدل  كتابة  يف 
مبنطقة  �الأفللللللالج 
حيث  �للللريلللا�لللس  
عدل  كتابة  �سغلت 
�لرثوة  بنظام  �الأفالج 
�اللكرتوين  �لعقارية  
والذي ي�سجل وير�سد 
�لعقارية  �ملوؤ�سر�ت 
ا  �نخفا�سً �أو  �رتفاًعا 
زمنية  لفرت�ت  وفًقا 
حمللللددة، كللمللا �أنلله 
عملية  ُي��ح�����س��ي 
�لتي  �الإفلللر�غلللات 
�لعقار  وحركة  تتم 
يتم  حيث  �أ�سبوعًيا، 
تقنية  �إد�رة  �إ�سد�ر 
تقريًر�  �ملعلومات 
للموؤ�سر  �أ�سبوعًيا 

�لعقاري.
�الإد�رة  وذكللرت 
لتقنية  �لللعللامللة 
بللوز�رة  �ملعلومات 

�لنظام  �أن  �لللعللدل 
�الإلكرتوين  �لعقاري 
كتابة   )75( يف  �ُسغل 
عللللدل بللاملللملللللكللة 
املكرمة  )مكة  ت�سمل 
و�ملدينة  و�لريا�س 
�مللللنلللورة و�لللدمللام 
وحفر  وبريدة  و�خلرب 
�لللبللاطللن وجللللاز�ن 
واجل��ب��ي��ل وجن���ران 
وينبع  و�لللقللطلليللف 
و�لدرعية  و�الأح�ساء 
ورفلللحلللاء وعللرعللر 
باالأح�ساء  و�جلللفللر 
م�سيط  وخ��م��ي�����ص 
وحرميالء  و�لقريات 
و�لللزلللفللي وتللبللوك 
و�ملز�حمية  وعنيزة 
وجدة  عري�س  و�أبللي 
وريا�س �خلرب�ء و�سبيا 
واحلريق  والبكريية 
وبللقلليللق و�للللقلللو�رة 
و�لبد�ئع  و�لعيون 
و�ملللخللو�ة و�جلللمللوم 
ور��س  رفيده  و�أحللد 

تللنللورة و�خلللفللجللي 
و�مللللذنلللب ودومللللة 
و�لعر�سية  �جلندل 
و�سكاكا  �جلنوبية 
و�خلرج  و�سمد  و�أبها 
وعلللليللللون �جللللللو�ء 
و�لللقللنللفللذة و�للسللر�ة 
عللبلليللدة، وعللرقللة 
و�سقر�ء  و�ملجمعة. 
متيم  بللنللي  وحللوطللة 
وو�دي  و�للسللامللطللة 
وتيماء  �لللدو��للسللر 
عدل  وكتابة  وحائل 
عدل  وكتابة  الغاط 
بالطائف،  �الأوللللى 
رجال  عللدل  وكتابة 
عدل  وكتابة  �أمللللع. 
عدل  وكتابة  �ملجاردة 
عدل  وكتابة  �لعيينة 
ا  و�أي�سً ببي�سة  �الأولى 
لدى  النظام  ت�سغيل 
عدد من كتاب �لعدل 
بالغرف  �لعاملني 
و�لدو�ئر  �لتجارية 
وت�سغيل  احلكومية 

احللوة  عدل  كتابتي 
و�حللللد �مللل�للسللارحللة 
وتفعيل كتابتي عدل 
وبقعاء   �سدير  حوطة 
ت�سغيل  اإل��ى  اإ�سافة 
حمافظة  عللدل  كتابة 

�الأفالج.  
�إد�رة  و�أو�سحت 
�ملعلومات  تقنية 
�لعقاري  �لنظام  �أن 
ي�ستخدم  �الإلكرتوين 
�الإلكرتونية  �لتقنية 
�لعملية  �إجر�ء  �سمن 
حيث  �لتوثيقية، 
ي�سجل كل ما يتعلق 
�لعقارية  بللالللرثوة 
�سواء  امللكية  ونقل 
كامال  بيعا  كللانللت 
هبة  �أو  جزئيا  �أو 
ل�سناديق  رهنا  �أو 
احلكومية  االإق��را���ص 
)�لزر�عي، �لعقاري، 
وكذلك  ال�سناعي( 
منح  �إجللر�ء�ت  �إنهاء 

�الأر��سي باأنو�عها.
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1- �الأمري د/عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن بن عبد�لعزيز �آل 
�سعود

2- حازم بن عبد�لوهاب بن عبد رب �لر�سول كرم
3- نا�سر بن مانع بن علي �آل ر�يح �الأحمري

4-هيزع بن علي بن �سعد احل�سيني ال�سريف
5-فهد بن نو�ر بن �سالح �لوذيناين �لعتيبي

6-عادل بن عبداهلل بن حممد العبداجلبار
7-عبدالعزيز بن عطيه بن �سالح احل�سيكي احلارثي

8- طالل بن عبداهلل بن اأحمد العثمان
 9- حممد بن علي بن عوي�س �لنفاعي �لعتيبي
10- الدكتور عبداهلل بن �سالح بن حممد احلمود

11- ح�سن بن جمعان بن رم�سان �آل ن�سيب �لزهر�ين
12- نو�ف بن �سالح بن حممد �ملربعي

13-عادل بن يو�سف بن عبدالعزيز العطا اهلل
14- الدكتور �سالح بن حممد بن اإبراهيم احل�سن

15- عبد�لعزيز بن بن حممد بن بن عبد�لعزيز �أبابطني
16-حممد بن نايف بن ثقل ال�سيباين العتيبي

17-عبداهلل بن �سالح بن عبداهلل اللحيدان
18- ماهر بن عثمان بن عبد �لعزيز �ل�سعيد

19- اأحمد بن �سعد بن زايد ال�سعابي احلارثي
20-ناجي بن عزيز بن نائف �لذيابي �لعتيبي

21-�أحمد بن يحيى بن ح�سني موجان �ل�سعدي
22-علي بن حممد بن علي �ل عاي�س �لعمري

23- مر�د بن فار�س بن �سليمان �ل�سبيح
24-غرم اهلل بن عبداهلل بن �سالح العلي الغامدي
25- يا�سر بن دخيل بن عبداهلل الرفاعي اجلهني
26-عبداهلل بن عليثه بن ثامر االأحمدي احلربي

27- فوؤ�د بن عبد�ل�سالم بن حممد �سريف فار�سي
28-معاذ بن م�سفر بن عبداهلل البواردي
29- �أحمد بن حامد بن حممد �لطلحي

30-عبد�لعزيز بن �سعود بن عبد�لعزيز �لدحيم
31-عبدالعزيز بن عبداهلل بن زيد العقيلي اخلالدي

32- د.�سعود بن عبد�لعزيز بن ح�سني جمعان �ملري�سد
33- �سعيد بن �أحمد بن حممد �آل مو�سى �لقحطاين

34-يو�سف بن عبداهلل بن اأحمد بالبيد
35-�أحمد بن حممد بن �أحمد �ل�سقريي

36-عبداهلل بن اأحمد بن عبدالرحمن الفحام
37-فهد بن عو�س بن عبد �لرحمن �ملعافى �ملالكي

38-حممد بن م�سلم بن �سامل احل�سيكي احلارثي
39-طارق بن عبد�لعزيز بن عو�د حادي

40-موفق بن كامل بن عبده �سفي
41-عبد�لكرمي بن �سالح بن عبد�لكرمي �ملخ�سي �ملالكي

42-�لدكتور حممد بن ر��سد بن علي �لعثمان �لهز�ين
43-�سالح بن �سليمان بن �سالح �لزنيدي

44- حممد بن �سند بن عبد�لعزيز �آل �سند
45- فريح بن علي بن تركي �لعقالء

46-عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبداهلل الفندي
47-خالد بن ماجد بن زايد احلابوط

48- مهنا بن هالل بن مغام�س �ل�سعدون
49- د.عبد�لعزيز بن �سالح بن �إبر�هيم �ل�ساوي

50- عبد�لعزيز بن حممد بن طلق ن�سار
51- فهد بن علي بن حممد �ل�سدي

52- يا�سر بن عبداهلل بن حماد اآل حماد
53- ماجد بن حممد طلعت بن عثمان �ملدين

54-عمر بن عبداهلل بن اإبراهيم بن عياف
55-طارق بن اأحمد بن عبداهلل املامون خفاجي

56-حممد بن حمود بن عبداهلل امل�سعلي القحطاين
57-حممد بن جمال بن ح�سني عقيل

58-خالد بن �سعد بن منيف الر�سام احلمايل
59-حممد بن �سعد بن حممد �ل�سيخ

60- ح�سن بن حممد بن �إبر�هيم عطيه عبريي
61-عبد�لرحمن بن حممد بن عبد�لرحمن �لرميح

62- علي بن �سعيد بن حمد �ل �سامل �لوعله �ليامي
63-�سالح بن عبداهلل بن اإبراهيم املبارك

64- في�سل بن رميح بن �سعود الرميح
65-حممد بن عبداهلل بن عبدالرحمن الدخيل

66-غ�سان بن غازي بن ح�سن عنرب
67-عبدالرحمن بن م�سعل بن عو�ص الوذيناين العتيبي
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68-طر�د بن �سبيب بن فهد �لوجعان �ل�سمري
69-�أحمد بن ��سامه بن �أحمد �لقر�سي

70-جمال بن مربوك بن علي �ل عطية �لغامدي
71- مو�سى بن �إبر�هيم بن حممد �آل رقيب

72-م�سارى بن حممد بن ر�سدي �لعظمه
73-اأن�ص بن عبدالعزيز بن �سعد احلالف

74-حممد بن عبد�للطيف بن عبد�ملح�سن �مللحم
75-حممد بن عبد اهلل بن اإبراهيم امل�سفر

76-منيع بن مرزوق بن فهد �لذيابي �لعتيبي
77- حممد بن حممد بن ح�سن زغبي

78-حممد بن جربين بن �سليمان �مل�سهر
79-يحي بن �أحمد بن يحي �لعلوي �لزهر�ين
80-عبد �ملح�سن بن حممد بن عثمان �ملحرج

81-هيثم بن حمد بن علي �مللحم
82- د .عبداهلل بن نادر بن حممد الع�سيمي

83-ماجد بن عائ�س بن عي�سه �جلعيد
84- فر��س بن من�سور بن علي حجازي

85-�سعد بن عبد اهلل بن حممد عي�سى
86- �سعد بن مناحي بن �سعد �ل �سعد �لقحطاين

87-حامد بن بخت بن عمر�ن �لعويف
88-عبد �لعزيز بن �سعد بن حممدبن عو�سن

89-�سعيد بن �سعد بن حممد �آل حافظ �لقرين
90-ب�سام بن �إبر�هيم بن عثمان �لعثيم
91-اأحمد بن اإبراهيم بن حممد احل�سني

92-حممد بن عثمان بن حممد �ل عثمان �لهز�ين
93-عبداهلل بن غازي بن نا�سر الع�سياين

94-اأحمد بن عبداهلل بن حممد التويجري
95-نا�سر بن مهيزع بن عبد�لرحمن �ملهيزع

96-�سلمان بن �سامل بن حميدي �لعياد
97-حممد بن �أحمد بن حممد �لنافع

98-عبد�لرحمن بن جمال بن حممد حكيم بخ�س
99-عبد�ملجيد بن خالد بن حممد �لنا�سر

100-عاي�ص بن حمود بن معيكل ال عاطف القحطانى
101- متعب بن ع�ساف بن عقيالن بن حمياء �لعتيبي

102- زيد بن علي بن حامد �ملح�سار
103-تركي بن عتيق بن عبد�لرحمن �لفو�ز

104-فهد بن عبد �لقادر بن ح�سني �لعبد �لقادر
105-مبارك بن حممد بن ذيب �ملهان �ل فطيح

106-متعب بن فواز بن ماجد العمري احلربي
107- بدر بن بخيت بن مبارك �ملدرع

108- تركي بن �إبر�هيمن حممد �ملهناء
109-ح�سني بن �إبر�هيمن علي بن حممد �آل �سنان

110-عادل بن حممد بن �سامل �لرب�ن �ليامي
111-حممد بن عبد�لكرمي بن بطاح �لدعيجي

112- عبد�لرحمن بن �سعد بن �سامل فته
113- في�سل بن بخيت بن عبداهلل اللهيبي احلربي

114- من�سور بن عبدالعزيز بن اإبراهيم احلقباين
115-عبد�لعزيز بن �إبر�هيم بن عبد�لعزيز بن قا�سم

116- �سامر بن �سامل بن م�ساعد بن �سعيد احلجيلي
117- ريان بن نز�ر بن حممد مغربي

118- عبداهلل بن حممد بن حممد حممود بن اأحمد ناجم
119-د. عي�سى بن عبد�لرحمن بن حممد �لعي�سى

120-�سعد بن �أحمد بن عبد�لوهاب �ل�سليمان
121- عبد�لرحمن بن م�سلح بن م�سلح �لر�سيد

122- عبد�ل�سالم بن ح�سن بن مفرح �لعبديل
123- �سر�ج بن حممد عمر بن عبد�لرحمن �سرتي

124- حممد بن علي بن فهد �مل�سردي �لقحطاين
125- هتان بن ح�سني بن حممود عزوين

126- نا�سر بن عبد�لعزيز بن يو�سف �لتومي
127- يزيد بن فهد بن �سليمان �لنز�وي �جلهني

128- �أحمد بن عبد�للة بن �سالح بن رجاء �ملوي�سري
129- خالد بن حممد بن عبد �لعزيز �آل �ل�سيخ

130- �سلطان بن ح�سني بن يحي �ل زيد �ل�سريف
131- عبد �جلابر بن عبد �ملانع بن ناحي �لرحيلي

132- عبداهلل بن حممد بن ح�سني موجان
 133- غالب بن عو�س بن غالب �لروقي �لعتيبي

 134-حممد بن �سعد بن حممد �ملز�رقه �ل�سهر�ين
135- بندر بن نا�سر بن �سعيد �آل حمد�ن �ل�سهر�ين

136- خالد بن عبد�لرحمن بن �أحمد �لعرفج
137-�أحمد بن ع�سام بن بكر �لطيار

138-عبد�لعزيز بن حممد بن حمد �ملا�سي �ل�سمري
139- خالد بن عبد النا�سر بن كامل ن�سار االأيوبي
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140- �سعود بن عبا�س بن نائف �لغويري �لعتيبي
141-م�ساعد بن ح�سن بن �سلطان �ل�سلطان

142-�سالح بن عوده بن فريج �لعطوى
143-عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبداهلل اآل فهيد

144-عبد اهلل بن �سامل بن حميد احلميد
145- �أجمد بن حممد بن حلي�س �لعروي �جلهني

146-عماد بن معي�س بن عوي�س �لنفيعي �لعتيبي
 147- علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبداهلل النمله

148-بديوي بن عبد اهلل بن �سالح البديوي
149-فهد بن نا�سر بن عبد �لعزيز �لعرفج

150-تركي بن حمي�سن بن مناحي �لع�سيمي
151- عبد�لرحمن بن حممد بن عبد�لرحمن �لعبد�للطيف

152- خالد بن فر�ج بن علي �لعقالء
153- جميل بن خالد بن اأحمد كابلي

154- عا�سم بن علي بن م�سعد �الأحمدي
155- �سعد بن حممد بن �سعد �ل كله �لدو�سري

156- �سعد بن عاي�س بن حممد �ل حميد �ل�سهر�ين
157- بدر بن حممد بن اإبراهيم احلمي�سي

158- حممد بن عبد �لعزيز بن حمد �خلريف
159- م�سلح بن �سعود بن هنيدي اخلمي�سي احلربي

160- حممد بن مرو�ن بن ح�سني قاروب
161- خملد بن مطر بن غثيث �ملعلومي �لظفريي

162- عبد�لرحيم بن خالد بن عبد�لرحيم بخ�س
163- عبد اهلل بن اأحمد بن عبد اهلل العيريي

164-�سالح بن عطيه بن �سالح احل�سيكي احلارثي
165- عبداهلل بن اإبراهيمنب عبداهلل ال�سعيد

166- د.حممد بن عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سعيبي
167-عبد�لعزيز بن �إبر�هيمن عبد�لعزيز �ملهناء
168-عبد�لرحمن بن عبد�لعزيز بن نا�سر �لرتكي

169-فهد بن عبداهلل بن عبدالعزيز احلمد
170-م�سعل بن عبد العزيز بن حممد اآل ال�سيخ

171- �أحمد بن موحد بن حممد �ل�سو�ف
172-�سليمان بن عبد الرحمن بن عبد اهلل الفنتوخ

173- �سليمان بن فوز�ن بن �سالح �لفوز�ن
174- حممد بن عبداهلل بن حممد الدعيلج

175- عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبداهلل بن عتيق

176-عبد�ملجيد بن حممد �لطيب بن حممد �ليو�سف
177-عبداهلل بن �سعيد بن عيد العرادي البلوي

178- عايد بن حممد بن عائد العويف احلربي
179-نا�سر بن �سعد بن حممد �لفقيه

180-زياد بن عناد بن جنر �لعجريف �لعتيبي
181- ر�يد بن حممود بن �أمني نوح

182- يحيى بن �أحمد بن عبده �لزياين �لع�سريي
183-عبد �لعزيز بن عبيد بن عاي�س �لغبيوي �لعتيبي

184- حممد بن فار�س بن عبد �لعزيز �لعبد �لوهاب
185- خالد بن ح�سن بن مفرح �لعبديل �لفيفي

186-حممد بن عطية بن عبداهلل عبريي املالكى
187- عماد بن عبداهلل بن اإبراهيم العجريف الغامدي

188-فهد بن �سلطان بن خ�سر ذوي عبد�لوهاب �الن�ساري
189-�أحمد بن عمر بن �أحمد بالبيد

190- عبد احلميد بن عبد اهلل بن فهد العودة
191-نز�ر بن حممد بن عبد �لو�حد مغربي

192- عبد اهلل بن عبا�ص بن حممد علي �سرقاوي
193-حممد بن �سعود بن عبداهلل اآل وردان ال�سلويل

194-يا�سر بن عبد�لعزيز بن عثمان �مل�سند
195-فاطمة بنت يو�سف بن حممد مليباري

196-�سفانة بنت ربيع بن �سادق دحالن
197- زياد بن عبداملح�سن بن عبداهلل ال�سليم

198-عبدالرحمن بن هليل بن دخيل اهلل املهلكي املطريي
�ل�سر�ب  عبد�لعزيز  بن  يو�سف  بن  199-عبد�لعزيز 

�لعي�سى
200-فواز بن نايف بن �سنت العويف احلربي

201-مبارك بن عائ�س بن مبارك �خلذ�مي �ل�سهر�ين
202-�سارة بنت عبداهلل بن عايل العمري
203- مقرن بن حممد بن طر�د �ل�سعالن

204-همام بن عبدالعزيز بن ف�سل اهلل قا�سي
205-جهان بنت حممد بن �سر�ج قربان
206- بيان بنت حممود بن علي زهر�ن

207- فر�ج بن حممد بن معي�س �لع�سيمي �لعتيبي
208- �سالح بن عثمان بن �إبر�هيم �لر��سد

209- عبد اهلل بن عبد الكرمي بن اإبراهيم احل�سني
210-حممد بن عبد �لعزيز بن حممد �لطال�س



  العدد | 61 | حمرم 1435هـ400

211-عبداهلل بن بنم�ساين بن عايد احللي�سي ال�سراري
212- ثامر بن �سعيد بن �أحمد �لثبيتي

213-عبداهلل بن خ�سران بن اأحمد احلبجي الزهراين
214- �أحمد بن حممد بن جمعان �لعوي�س �لزهر�ين

215- حممد بن �سمري بن ها�سم مياه �ل�سليماين
216-ه�سام بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن احلميدي

217-حممد بن عبداهلل بن حممد اجلمعه
218- حممد بن �إبر�هيم بن عبد �لرحمن بن قعود

219- حممد عبداهلل بن حممد االمني بن يو�سف ال�سنقيطي
220- عبد�للطيف بن �سالح بن حممد �ل�سويد

221-علي بن هالل بن مغام�س �ل�سعدون
222- حممد بن علي بن عزيز �لكرعان �لقرين

223- �سليمان بن حممد بن �سليمان �ل�سدي�س
224-عبداهلل بن حن�ص بن علي �ساهر

225- حمد بن عبد�لعزيز بن حمد �لدريهم
226- اأمين بن عبداهلل بن حممد الكناين الزهراين

227- �سالح بن حمد�ن بن ح�سن باخلزمر �لزهر�ين
228- مو�سى بن ح�سني بن �سيف اهلل الفيفي ال�سلماين

229- اأمريه بنت عبداهلل بن فدا حممد القوقاين
230- بدر بن معو�ص بن عائ�ص املخلفي احلربي

231-علي بن حممد بن عبداهلل املحيميد
232-فهد بن حممد بن عبداهلل املدمييغ

233-حممد بن عبد�لعزيز بن م�سفر �لب�سر
234-نا�سر بن عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ثنيان

235-اإبراهيم بن عبداهلل بن اإبراهيم ال�سليمان
236-حممد بن �سهيب بن هز�ع �ل�سامري �لعجمي

237-�أحمد بن هادي بن �أحمد معكفي عو�جي
238-�سامي بن حميد بن ح�سني �ل�سلمى

239- عثمان بن عبد�لكرمي بن �لعلي �ملطرودي
240-علي بن جمعان بن علي �آل حماد �لغامدي

241-عبداهلل بن �سالح بن عثمان الهزاين
242-علي بن ظافر بن حممد �آل �سلطان �لقحطاين
243- �أحمد بن �سقر بن غالب �لغويري �لعتيبي

244-علي بن خالد بن عبد�لعزيز �آل عتيق
245- نا�سر بن عيد بن عي�سى �لعرجي �لقحطاين
246- عبداهلل بن �سعد بن نا�سر اآل متيم القحطاين

247- خالد بن �سعد بن عبداهلل احلب�سان
248- عبد�لعزيز بن حممد بن علي بن زيد

249- م�ساعد بن �سعود بن معلث �مهيمزي �لر�سيدي
250-عبداهلل بن نا�سر بن عبداهلل الدهم�ص

251- حمود بن حممد بن عبد �للطيف �ل�سمحان
252- فهد بن عبد العزيز بن عبد اهلل الر�سود

253- د.عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن بن �سعد �ل�سربمي
254- حممد بن �سالح بن حممد �لغفيلي

255- ر�ية بنت حممد عا�سم بن حممد �خلطيب
256- �سعد بن حممد بن عبداهلل امل�ساييخ القرين

257- نورة بنت غازي بن �سليمان ال�سبحي احلربي
258- عيد بن بدر بن فانك املر�سدي العتيبي

259- حممد بن مقحم بن نا�سر �ملقحم
260- حممد بن فالح بن عبد اهلل الع�وي�م�ري ر�سيدي

261-اإبراهيمنب حمد بن اإبراهيمامل�سعل
262-عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل العبد اجلبار

263-من�سور بن �سليمان بن العبد اهلل العجالن
264-نو�ف بن فار�س بن فو�ز بن مقحم بن مهيد

265-دانا بنت و�سيم بن ف�سيل احللواين
266-اأحمد بن �سالح بن حممد احل�سني الزهراين

267- عبد�لعزيز بن حمود بن نا�سر �لفر�ج
 268- عادل بن عبداهلل بن عبدالكرمي ال�سنيرب

269-فر��س بن �إبر�هيم بن يو�سف طر�بل�سي
270-فا�سل بن عبد العزيز بن م�سعل الفار�ص اجلرباء

271-حممد بن عبد�لرحمن بن عو�س باعبيد
272- �إبر�هيم بن علي بن �سالح �خل�سريي
273-عبداهلل بن حممد بن عبداهلل العجالن

274-موؤيد بن عبد اهلل بن من�سور اجلطيلي
275-�سلطان بن من�سور بن علي �لروي�س

276-من�سور بن �سالح بن مبارك �آل مطلق �لدو�سري
277-�إبر�هيمن حمد بن �إبر�هيم �لهميلي

278-�لدكتور فالح بن �سامل بن بطي �ل�سحمه �لقحطاين
279- يو�سف بن �سالح بن عيد املر�سودي احلربي

280- �سمري بن �سلمان بن �سليمان �ملقعي �ل�سلمي
281- علي بن �سعيد بن �سايع �آل غائب �لقحطاين

282- ب�سمة بنت عمر بن بهاء �لدين خا�سقجي




