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

وزير العدل ي�صدر القرارات التنفيذية الالزمة لرتقية ()12
ً
قا�ضيا على خمتلف درجات ال�سلك الق�ضائي وتعيني ()29
�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود –حفظة اهلل�-أوامره الكرمية برتقية وتعيني
( )41قا�ضي ًا بوزارة العدل على خمتلف درجات ال�سلك الق�ضائي.
وت�ضمنت هذه الأوامر الكرمية ترقية (قا�ض) من رئي�س حمكمة (�أ) �إلى درجة قا�ضي ا�ستئناف وترقية (قا�ض) من
رئي�س حمكمة (ب) �إلى درجة رئي�س حمكمة (�أ) وترقية ( )9ق�ضاة من درجة (ج) �إلى درجة قا�ضي (ب) وتعيني ()29
قا�ضي ًا على درجة قا�ضي (ب).
و�أو�ضح معايل وزير العدل ورئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء الدكتور حممد بن عبدالكرمي العي�سى �أن هذه الأوامر 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

بعون اهلل تعالى الرقم �أ26/
التاريخ 1435/2/23هـ
				
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
بعد الإطالع على نظام الق�ضاء ,ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم ( م )78 /بتاريخ 1428/9/19ه��ـ .وبناء
على ق��رارات املجل�س الأعلى للق�ضاء رقم ( )34/1/14بتاريخ 1434/4/13ه��ـ ,ورقم ( )34/4/543ورقم
( )34/4/545ورقم ()34/4/551امل�ؤرخة يف 1434/11/3هـ ,ورقم ( )34/4/581بتاريخ 1434/11/18هـ,
ورقم ( )35/5/600ورقم ( )35/5/605ورقم ( )35/5/610ورقم ( )35/5/627امل�ؤرخة يف 1435/1/14هـ.
�أمرنا مبا هو �آت:
ث��ال��ث�� ًا :ي��رق��ى امل�����ش��اي��خ ال��ت��ال��ي��ة  -7عبداهلل بن حممد العليان.
�أو ًال :ي���رق���ى ال�����ش��ي��خ ���س��ع��د بن
ع��ل��ي ب��ن �سعد ال���ع���دواين م��ن درج��ة �أ���س��م��ا�ؤه��م م��ن درج���ة ق��ا���ض��ي (ب)  -8عبداهلل بن �سعد الوا�صل.
رئي�س حمكمة( �أ ) �إلى درجة قا�ضي �إل��ى درج��ة قا�ضي ( �أ ) اع��ت��ب��ار ًا من  -9ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ع��ب��دامل��ح�����س��ن
العبيكان.
ا�ستئناف اعتبار ًا من 1434/8/21هـ1434/10/28 ,هـ:
راب��ع�� ًا :يعني امل�لازم��ون الق�ضائيون
ويحال على التقاعد بناء على طلبه -1 ,يا�سر بن حممد الق�شعمي.
التالية �أ�سما�ؤهم على درج��ة قا�ضي
وذلك اعتبار ًا من تاريخ هذا الأمر.
 -2فهد بن مقحم املقحم.
(ب) اعتبار ًا من التاريخ املو�ضح �أمام
ث��ان��ي�� ًا :ي��رق��ى ال�شيخ حممد بن  -3مقبل بن حممد املقبل.
ا�سم كل منهم:
عبدالرحمن البعيجان من درجة رئي�س  -4ح�سن بن علي الفقية.
 -1م��ب�روك ب���ن ع���ب���داهلل ب���ن ���س��امل
حمكمة (ب) �إلى درجة حمكمة ( �أ )  -5رائد بن �إبراهيم �أبوزيد.
 -6عبدالرحمن بن عبدالعزيز املو�سى .ال�صيعري 1433/2/17هـ.
اعتبار ًا من 1435/ 10/27هـ.
أول 1435هـ
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 -2م��ب��ارك ب��ن ���س��امل ب��ن م��ب��ارك �آل
قا�سم 1433/10/21هـ.
 -3ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن �إب���راه���ي���م بن
عبدالرحمن الرزق 1433/11/9هـ.
خام�س ًا :يرقى ال�شيخ خالد بن �سعيد
ال��ق��ح��ط��اين م��ن درج����ة ق��ا���ض��ي (ج)
�إل��ى درج��ة قا�ضي (ب) اع��ت��ب��ار ًا من
1433/3/21هـ.
ً
�ساد�سا :تعيني املالزمون الق�ضائيون التالية
ً
اعتبارا
�أ�سما�ؤهم على درجة قا�ضي (ب)
من التاريخ املو�ضح �أمام ا�سم كل منهم:
� -1سليمان بن عبدالرحمن بن علي
ال�سمري 1434/5/6هـ.
� -2صالح ب��ن عبدالرحمن ب��ن �سعد
ال�شربمي 1434/5/18هـ.
 -3رام��ي بن في�صل بن وني�س الربيع
1434/5/19هـ.
 -4عبدامللك بن مفلح هليل امل�ضياين
1434/5/19هـ.
 -5عثمان بن عقال بن حمود املر�شد
1434/5/28هـ.

 -6حممد بن �إبراهيم بن عبدالعزيز
القا�سم 1434/6/18هـ.
 -7حممد بن �سعود بن ف�لاح العبيد
1434/6/27هـ.
� -8أن�����س ب��ن حممد ب��ن علي العمار
1434/6/28هـ.
 -9من�صور ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن �سليمان
اليو�سف 1434/8/13هـ.
 -10ع��ب��داهلل ب��ن م�سعد ب��ن حممد
القرين 1434/8/22هـ.
��� -11س��ل��ط��ان ب��ن ن��ا���ص��ر ب��ن حممد
العمري 1434/8/24هـ.
 -12خالد ب��ن عمر ب��ن عبدالرحمن
التويجري 1434/8/28هـ.
 -13علي بن حمد بن عبداهلل الناجم
1434/8/29هـ.
� -14سليمان بن دعف�س بن �سليمان
الدعف�س 1434/8/29هـ.
 -15عماد بن �أحمد بن عطيف عبده
عطيف 1434/9/6هـ.
 -16جناء بن طلق بن جناء العتيبي

1434/9/9هـ.
 -17ع��ب��داهلل ب��ن �سعود ب��ن عبداهلل
التميمي 1434/9/23هـ.
 -18حممد ب��ن �إب��راه��ي��م ب��ن حممد
الفنتوخ 1434/10/7هـ.
 -19ه�����ش��ام ب��ن حم��م��د ب��ن جمعان
الغامدي 1434/10/8هـ.
 -20حممد بن �صالح بن عبدالرحمن
الع�ضيبي 1434/10/11هـ.
 -21عبداللطيف بن حممد بن عبداهلل
ال�شويهي 434/10/12هـ.
 -22عوا�ض بن ح�سن بن علي املالكي
1434/10/18هـ.
 -23ب���رك���ات ب���ن حم��م��د ب���ن ح�سن
الكال�س 1434/10/19هـ.
 -24ع��ب��داهلل ب��ن �سليمان ب��ن علي
الغما�س 1434/10/21هـ.
 -25عا�صم بن بندر بن عبدالعزيز بن
عيد 1434/10/25هـ.
�سابع ًا :على وزي��ر ال��ع��دل تنفيذ
�أمرنا هذا.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

بعون اهلل تعالى الرقم � :أ27/
				
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية.
بعد االط�ل�اع على امل���ادة ( )49م��ن نظام الق�ضاء ,ال�����ص��ادر باملر�سوم امللكي رق��م (م )78/بتاريخ
1428/9/19ه��ـ .وبعد االطالع على املادتني ( )17,5من نظام ديوان املظامل ,ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
(م )78/بتاريخ 1428/9/19ه��ـ .وبن ًاء على قرار جمل�س الق�ضاء الإداري رقم( )41بتاريخ 1434/7/10ه��ـ,
وقرار املجل�س الأعلى للق�ضاء رقم ( )34/3/439بتاريخ 1434/8/24هـ.
�أمرنا مبا هو �آت:
�أو ًال :تنقل خدمات ال�شيخ عبداهلل بن �سعيد بن �صالح العمري الذي ي�شغل درجة (مالزم ق�ضائي) من ديوان
املظامل �إلى �سلك الق�ضاء (العام).
ثاني ًا :على وزير العدل ورئي�س ديوان املظامل تنفيذ �أمرنا هذا.
التاريخ 1435/2/23هـ
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بتوجيه من خادم احلرمني ال�شريفني..
وزير العدل ي�شهد توقيع ال�شراكة التحكيمية بني اململكة وبريطانيا
بتوجيه من خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز ـ حفظه اهلل ـ ومبقر �سفارة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني يف اململكة املتحدة ح�ضر معايل وزير العدل ورئي�س
املجل�س الأعلى للق�ضاء الدكتور حممد بن عبدالكرمي العي�سى
مرا�سم توقيع ال�شراكة التحكيمية بني اململكة العربية ال�سعودية
واململكة املتحدة وذلك يف يوم الأحد � 19صفر 1435هـ وتهدف
هذه ال�شراكة �إلى ت�سهيل ت�سوية الق�ضايا ذات ال�صلة ببنود هذا
التوافق الإط��اري يف �سياق �شراكته الأهلية وذلك عن طريق
احلل التحكيمي ،فيما يق�ضي نظام التحكيم يف اململكة العربية
ال�سعودية ب�إ�سناد اخت�صا�ص تدقيق الأحكام التحيكمية �إلى
حماكم اال�ستئناف التجارية والتي انتقلت مبوجب نفاذ نظام
املرافعات ال�شرعية اجلديد �إلى الق�ضاء العام بوزارة العدل،
ويعترب هذا التوافق الأهلي بني البلدين يف نطاق طريف االتفاق
لبنة مهمة يف بناء العمل التحكيمي.
وقد �أو�ضح معايل وزير العدل �أن هذه ال�شراكة الأهلية
والتي ح�ضرها بتوجيه من خادم احلرمني ال�شريفني تهدف
�إل��ى جت�سري التعاون بني البلدين يف جانب مهم ُتعنى به
العدالة من جهة �إ�شرافها الق�ضائي على القرارات التحكيمية
حمل الطعن بحيث تراقب �سالمة تطبيقها للإجراءات وعدم
خمالفتها لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.

و�أ�ضاف معايل وزير العدل �أن هذه ال�شراكة وغريها من
ال�شراكات التحكيمية الأهلية �ستكون مب�شيئة اهلل يف نطاق
الإ�شراف ال ّتحكيمي احلكومي يف اململكة العربية ال�سعودية
مبظلته املركزية حمكوم ًا يف جميع �أحواله ب�أنظمة وتنظيمات
ولوائح التحكيم يف اململكة يف دائ��رة تطبيقه على �أرا�ضي
اململكة ،وبنود هذه ال�شراكة التي وقع عليها الطرفان يف
�إطار خ�صو�صية اتفاقهم الأهلي كنواة �شراكة خا�صة ت�ستحق
مبادرتها التقدير حكومي ًا و�أهلي ًا ،مع ا�ست�شرافنا للمزيد من
�أمثالها املحكومة يف جميع الأحوال بالإ�شراف الق�ضائي يف
�أه��م عمليات الإ���ش��راف ،ثم الإ���ش��راف الإج��رائ��ي والإداري
ومتابعة ح�سن �سري عملها وعدم �إخاللها بالأنظمة واللوائح
وذل��ك من قبل مرجعيته احلكومية املخت�صة� ،أو م�ؤ�س�سة
جمعية نفعه ال�ع��ام امل�ن��وط بها م��رك��زي� ًا بح�سب النظام؛
لتكون هذه ال�شراكة بادرة �إيجابية يحتذى بها ،وتابع الوزير
العي�سى قائ ًال :وهذه ال�شراكة التي ح�ضرنا توقيعها بتوجيه
كرمي من خادم احلرمني ال�شريفني هي على هذا التف�صيل
الذي ذكرناه وفق ما مت �إحاطتنا به من بنودها .وقد وقع هذه
ال�شراكة الأ�ستاذ :عبد اهلل بن �سعيد املبطي رئي�س جمل�س
الغرف ال�سعودية ،ورئي�سة جمل�س �إدارة الغرفة العربية
الربيطانية التجارية البارونة �سيمنز.

الكويتيون يت�صدرون اخلليجيني يف متلك العقارات بال�سعودية
بلغ عدد العقارات اململوكة للمواطنني اخلليجيني
داخل اململكة ي�صل �إلى  ،481معظمها ملواطني الكويت
بعدد  ،418ثم قطر بعدد  33ع��ق��ار ًا ،ثم البحرين
بواقع  18عقار ًا ،والإمارات بـ 10عقارات ،يف حني جاء
مواطنو ُعمان بالن�سبة الأقل بتم ّلك عقارين.
وم���ن خ�ل�ال ال��ر���ص��د مل�ل�اك ال��ع��ق��ار م��ن م��واط��ن��ي
دول جم���ل�������س ال����ت����ع����اون اخل���ل���ي���ج���ي ،يف الإدارة
امل��رك��زي��ة ل��ل��إذن ب��ال��ت��وث��ي��ق ب�����وزارة ال���ع���دل� ،أظ��ه��رت
�أن امل��ج��م��وع ال��ك��ل��ي ل��ع��دد متملكي ال��ع��ق��ار ب��ل��غ 481

خ�ل�ال الأ���ش��ه��ر ال�����س��ت��ة الأول������ى م���ن ال���ع���ام اجل����اري.
ورفعت اململكة جميع القيود على مت ّلك مواطني دول
جمل�س التعاون اخلليجي العقار لغر�ض ال�سكن واال�ستثمار.
يذكر �أن ذلك التنظيم �سي�سهم يف حتقيق امل�ساواة
التامة يف املعاملة بني مواطني دول املجل�س يف التم ّلك
من دون �أي قيود ،وفق ًا ملا مت االتفاق عليه يف �إطار
ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة ،مع �إعطاء كل دولة من دول
املجل�س احلق يف ق�صر التم ّلك يف مناطق معينة على
مواطنيها.
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وزارة العدل توقع اتفاق تبادل املعلومات مع م�ؤ�س�سة التقاعد
وق��ع معايل وزي��ر العدل ورئي�س املجل�س الأعلى
للق�ضاء ال��دك��ت��ور حممد ب��ن ع��ب��دال��ك��رمي العي�سى
ومعايل حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد حممد بن
عبداهلل اخلرا�شي ،اتفاق ًا لتبادل البيانات بني الوزارة
وامل�ؤ�س�سة ،عقب زي��ارة املحافظ ملقر م�شروع امللك
عبداهلل لتطوير مرفق الق�ضاء بالريا�ض.
ويهدف االتفاق �إلى تهيئة البيئة الآلية املنا�سبة
التي ت�سمح لكال الطرفني احل�صول على البيانات التي
يحتاجها يف تنفيذ مهماته واخت�صا�صاته ،ما ي�ساعد
على تعجيل �إجن��از املعامالت الق�ضائية ويتكامل مع
برنامج احلكومة الإلكرتونية.
وا���س��ت��م��ع م��ع��ايل حم��اف��ظ م���ؤ���س�����س��ة ال��ت��ق��اع��د
ومرافقوه� ،إلى �شرح عن مراحل العمل التي �شهدها
م�شروع خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز لتطوير مرفق الق�ضاء واجلهات املرتبطة
به ،و�آليات هند�سة الإج���راءات يف املحاكم وكتابات

العدل ،وا�ستعر�ض امل�ؤ�شرات التفاعلية للق�ضايا ون�سبها
الكرتوني ًا جلميع الدوائر ال�شرعية ،وجتربة التفتي�ش
الق�ضائي عن بعد ،والرتجمة الفورية عرب ال�شبكة
الإلكرتونية العدلية ،واجلوانب التدريبية يف الوزارة،
و�أع��م��ال مركز املعلومات وغ��رف��ة التحكم واملراقبة
للمحاكم ،ومن ثم �أجروا ات�صا ًال مرئي ًا عرب الدوائر
التلفزيونية ال�شبكية الإلكرتونية مع عدد من ر�ؤ�ساء
املحاكم.
وع�ّب�رّ حم��اف��ظ م�ؤ�س�سة التقاعد ع��ن �سعادته
باالطالع عن قرب �إل��ى ما و�صل �إليه م�شروع تطوير
مرفق الق�ضاء ،وما مت �إجنازه يف هذا امل�شروع ،م�شيد ًا
مبا و�صل اليه امل�شروع يف ت�سهيل الإجراءات وفتح فروع
وت�سهيل الدخول على الأنظمة والربامج الإلكرتونية عن
بعد ،التي �ست�سهم يف خدمة املواطن لإجناز معاملته
ب�أ�سرع وقت و�أقل جهد ،داعي ًا �إلى ا�ستفادة القطاعات
احلكومية من جتربة وزارة العدل الرائدة.

�إطالق اخلدمة الذاتية الإلكرتونية للمراجعني باملحكمة العامة بربيدة
�أطلقت وزارة العدل اخلدمة الذاتية للمراجعني
يف املحكمة العامة بربيده حيث فعلت �إدارة تقنية
املعلومات بالوزارة خدمة اال�ستعالم الذاتي ووفرت
�أج���ه���زة تقنية ال��ك�ترون��ي��ة وخ�ص�صت ع����دد ًا من
احلوا�سب الآل��ي��ة التي ربطت بال�شبكة الإلكرتونية
للمحكمة ومت�صلة مبركز املعلومات بالريا�ض والتي
ميكن م��ن خاللها اال�ستعالم ع��ن طريق املراجعني
عن معاملتهم اخلا�صة بهم وتوجيه �إحالتها �إلى �أي
مكتب ق�ضائي بحيث يتوجه املراجع �سريع ًا �إليها لكي
يعرف كل تفا�صيل �إحالة معاملته و�أين موقعها داخل
املحكمة وبالتايل طباعة الإحالة اخلا�صة يف املعاملة
والتوجه للإدارة املخت�صة لإجنازها ،وميكن للمراجع
اال�ستف�سار عن املعاملة كاملة عن طريق �إدخال رقم
الهوية الوطنية عن طريق هذه الأجهزة ليو�ضح له رقم
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معاملته والإدارة املوجه �إليها.
وذك��رت �إدارة تقنية املعلومات �أن توفري خدمة
اال�ستعالم عن املعامالت �سوف يتم تدريجي ًا يف جميع
حماكم اململكة امل�شغلة لنظام املحاكم االلكرتوين .كما
�أو�ضحت �أن ت�شغيل املحاكم الكرتوني ًا �ساهم ب�شكل
فاعل يف �إجن��از العمل الق�ضائي مبينة �أن املحاكم
العاملة بنظام املحاكم االلكرتوين بلغت  194حمكمة
ودائرة تنفيذ يف جميع مناطق اململكة مبينة �أن النظام
يعمل على �ضمان �سالمة �إ�صدار ال�صكوك كما يوزع
الق�ضايا برتتيب يتنا�سب وحجم الق�ضايا مع كل مكتب
ق�ضائي كما يعمل على ت�سجيل بيانات تلك ال�صكوك
وفق �آلية منظمة ميكن الرجوع �إليها يف �أي وقت كما
يتيح معرفة ن�سب الإنتاجية التي ت�صدرها املحاكم
و�آليات العمل.

