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برقم  ق�ضائيًا  تعميمًا  العدل  وزيــر  معايل  اأ�ضدر 
يق�ضي  1434/10/14هـــــــــ  وتــاريــخ  13/ت/5084 
اجلزء  لرهن  الزراعية  الأر�ــض  �ضك  على  بالتهمي�ض 
العقارية  التنمية  �ضندوق  ل�ضالح  عليه  البناء  املــراد 

واإليكم ن�ض التعميم:

تعميم ق�ضائي 
على كافة املحاكم وكتابات العدل

»اإ�ضارة اإلى ما ورد للوزارة من بع�ض كتابات العدل 
الزراعية  الأرا�ضي  �ضكوك  رهن  حول  ا�ضتف�ضار  من 
القرو�ض  على  بناًء  العقارية  التنمية  �ضندوق  ل�ضالح 

املمنوحة لأ�ضحابها.
ــر عــام  ــادة مــدي ــع ــض ــاب � ــت فــقــد ورد لـــلـــوزارة ك
 34701/24953 رقـــم  الــعــقــاريــة  التنمية  �ــضــنــدوق 
باب  من  ال�ضندوق  اأن  املت�ضمن  1434/8/1هـــــ  يف 
رهن  مــن  مانع  ل  ــه  اأن يــرى  املواطنني  على  الت�ضهيل 
للجزء  ال�ضك  يف  واأطــوال  حدود  وجود  �ضريطة  ذلك 
من الأر�ض الزراعية املراد البناء عليها مع ا�ضتخراج 
رخ�ضة بناء وتثبيت احلدود والأطوال مبوجب كروكي 
معتمد من اأحد املكاتب الهند�ضية املعتمدة لدى البلدية 
وباإحداثيات حمددة جلميع اأركان الأر�ض املراد رهنها 
لل�ضندوق مو�ضحًا بها الرتدادات واملجاورين وعر�ض 

ال�ضوارع ودليل ا�ضرت�ضادي للموقع من اأقرب نقطة.
مراعاة  مــع  مبوجبه  يلزم  مــا  واإكــمــال  لــاإطــاع 
يف  13/ت/3356  رقــم  الــــوزارة  بتعميمي  �ــضــدر  مــا 
1429/4/6هـ ورقم 13/ت/4311 يف 1432/7/11هـ 

وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�ضى

التهمي�ش بالرهن على �ضكوك الأرا�ضي 
الزراعية ل�ضالح �ضندوق التنمية العقارية

اإفراغ املنح ال�ضامية 
للمواطنني

ــًا بــرقــم  ــي ــم ــع ــــدر مـــعـــايل وزيــــــر الــــعــــدل ت اأ�ــــض
باإفراغ  يق�ضي  1434/9/15هـــ  وتاريخ  13/ت/5092 
املنح ال�ضامية للمواطنني، واأن الإيقاف للمنح املوزعة 
عن طريق الأمانات والبلديات، واإليكم ن�ض التعميم: 

تعميم ق�ضائي 
على كافة املحاكم

يف  13/ت/3909  رقم  الــوزارة  لتعميمي  »اإ�ضارة 
1431/2/22هـ، ورقم 3/ت/4939 يف 1434/6/11هـ 
يف   20562 رقم  الكرمي  امللكي  الأمــر  اإلــى  فيه  امل�ضار 
ال�ضوؤون  وزارة  تتوقف  ــاأن  ب القا�ضي  1434/6/2هـــــ 
التي  البلدية  املنح  توزيع  عن  فــورًا  والقروية  البلدية 
تعليمات  من  لديها  ما  مبوجب  الأمانات  قبل  من  تتم 
املعدة  احلكومية  الأرا�ــضــي  جميع  ت�ضليم  يتم  واأن 
لل�ضكن مبا يف ذلك املخططات املعتمدة للمنح �ضالفة 
كافة اخلدمات  اإي�ضال  ا�ضتكمال  يتم  والتي مل  الذكر 
لتتولى  الإ�ضكان  وزارة  اإلى  اإليها  التحتية  البنى  وباقي 
توزيعها  ثم  ومن  لها  التحتية  البنى  وتنفيذ  تخطيطها 

على املواطنني ح�ضب اآلية ال�ضتحقاق.
امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  كــتــاب  ــوزارة  ــل ل ورد  فقد 
ــوؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة رقـــم 47036 يف  ــ�ــض ـــر ال وزي
الكرمي  ال�ضامي  الأمــر  اأن  املت�ضمن  1434/9/14هــــ 
خا�ض  اإلــيــه  امل�ضار  1434/6/2هــــــ   يف   20562 رقــم 
من  الأرا�ضي  منح  تعليمات  مبوجب  توزع  التي  باملنح 
قبل الأمانات والبلديات، اأما املنح ال�ضامية فا ي�ضملها 
ذلك الأمر وياأمل �ضموه توجيه اأ�ضحاب الف�ضيلة كتاب 

العدل باإفراغ املنح ال�ضامية للمواطنني.
لذا نرغب اإليكم الطاع واإكمال الازم. 

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�ضى
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�ضرعة البت يف احلق اخلا�ش 
لال�ضتفادة من تعليمات العفو يف احلق العام

برقم  ق�ضائيًا  تعميمًا  العدل  وزيــر  معايل  اأ�ضدر 
13/ت/5013 وتاريخ 1434/10/6هـ يق�ضي ب�ضرورة 
�ضرعة البت يف احلق اخلا�ض لإمكانية ال�ضتفادة من 

تعليمات العفو يف احلق العام، واإليكم ن�ض التعميم:

تعميم ق�ضائي على كافة املحاكم
»فقد تلقينا برقية �ضاحب ال�ضمو امللكي وزير الداخلية 
رقم 54212 يف 1434/8/23هـــ ون�ضها: )اإحلاقًا لربقية 
الوزارة رقم 47728/2/5/1 يف 1428/5/18هـ املت�ضمنة 
الق�ضايا  اإجنــاز  يف  التاأخر  بعدم  للمحاكم  الإيعاز  طلب 
املحالة لها �ضواًء ما يتعلق منها باحلقوق العامة اأو اخلا�ضة 
اأو غريها مما يرتبط مب�ضالح املواطنني اإنفاذًا للتوجيهات 
ال�ضامية ال�ضادرة بهذا اخل�ضو�ض التي حتث على اإجناز 

معامات املواطنني وعدم تاأخريها.
نبعث ملعاليكم برقية معايل رئي�ض هيئة التحقيق والإدعاء 
امل�ضار  وم�ضفوعاتها  1434/7/24هــــ  يف   27304 رقم  العام 
العام  والإدعـــاء  التحقيق  هيئة  فرع  رئي�ض  خطاب  اإلــى  فيها 
ب�ضاأن/  املكرمة رقم 38805 يف 1434/7/9هـــ  مبنطقة مكة 
.... ورفاقه ال�ضادر ب�ضاأن دعوى احلق العام القرار ال�ضرعي 
ب�ضجن  القا�ضي  رقم 3412699 يف 1434/1/14هـــ  النهائي 
كل واحد منهم �ضتة اأ�ضهر واجللد خم�ضني جلدة مكررة �ضت 
منهم  بدر  ما  ملثل  العودة  بعدم  عليهم  التعهج  واأخــذ  مــرات، 
ول يزالون موقوفني على ذمة احلق اخلا�ض.. وي�ضري معاليه 
اإلى ما ت�ضمنه خطاب رئي�ض فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة 
امل�ضار اإليه اأن عدم ف�ضل اأ�ضاحب الف�ضيلة الق�ضاة يف طلبات 
املدعي باحلق اخلا�ض احلا�ضر اأثناء نظر دعوى احلق العام 
بحجة الت�ضدي للف�ضل يف دعوى احلق العام اأوًل من الأ�ضباب 
التي حتول دون ا�ضتفادة املحكوم عليه من تعليمات العفو التي 
التي  الغايات  حتقق  دون  يحول  عما  الأمــر  ويل  من  ت�ضدر 
يق�ضدها ويل الأمر من العفو ويتمخ�ض عنها تاأخر بقاء املتهم 
يف ال�ضجن على ذمة احلقوق اخلا�ضة ملدد طويلة على الرغم 
من انتهاء حمكوميته يف دعوى احلق العام، واأن ذلك خمالف 

للمادتني )148-174( من نظام الإجراءات اجلزائية.
ناأمل الإطاع والإيعاز للمحاكم باتخاذ الازم وفقًا 
لربقية الوزارة امل�ضار اإليها ووفقًا ملا تن�ض عليه املادتان 

)148-174( من نظام الإجراءات اجلزائية( اأ.هـ.
لذا نرغب اإليكم الطاع واعتماد موجبه.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�ضى

�ضرعة اإجناز ق�ضايا ال�ضجناء
برقم  ق�ضائيًا  تعميمًا  ــعــدل  ال ـــر  وزي مــعــايل  ــدر  ــض اأ�
ب�ضرعة  يق�ضي  1434/10/14هــــــ  وتــاريــخ  13/ت/5085 

اإجناز ق�ضايا ال�ضجناء، واإليكم ن�ض التعميم:
يف  13/ت/4464  رقـــم  الـــــوزارة  لتعاميم  ــًا  ــاإحلــاق »ف
1432/7/24هـــــ  يف  13/ت/4319  ورقــم  1433/1/24هــــــ 
ورقم 13/ت/4260 يف 1432/5/23هـ ورقم 13/ت/3113 
يف 1428/5/16هـ ورقم 13/ت/3002 يف 1427/11/14هـ 
ورقم 13/ت/2833 يف 1427/2/14هـ ورقم 13/ت/3260 
ــــ ورقــم 13/ت/2255 يف 1424/6/4هــــ  يف 1424/12/2ه
ورقم 13/ت/2096 يف 1423/10/10هـ ورقم 13/ت/1912 
يف 1422/12/21هـ ورقم 13/ت/1785 يف 1422/5/22هـ 
البت  �ضرعة  ب�ضاأن  1422/1/13هــــ  يف  13/ت/1710  ورقم 
�ضاحب  برقية  من  ن�ضخة  تلقينا  فقد  ال�ضجناء.  ق�ضايا  يف 
ال�ضمو امللكي وزير الداخلية رقم 102019 يف 1434/9/2هـ 
واملت�ضمنة تاأخر البت يف ق�ضايا ال�ضجناء من بع�ض املحاكم 

وتاأخر بعث املعامات بعد النتهاء منها و�ضدور اأحكام بها. 
ق�ضايا  اإجنــاز  �ضرعة  واعتماد  الطــاع  اإليكم  نرغب  لذا 
ال�ضجناء وتزويد اجلهات املخت�ضة مبا يلزم بعد �ضدور اأحكام 

�ضرعية بها.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�ضى
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ـــعـــدل تــعــمــيــمــًا بــرقــم  اأ�ــــضــــدر مـــعـــايل وزيـــــر ال
يق�ضي  1434/10/14هـــــــــ  وتــاريــخ  13/ت/5081 
مبعاجلة البناء باخلطاأ على اأر�ض حكومية واأكرث طبقًا 

للحاجة وال�ضكن الفعلي، واإليكم ن�ض التعميم: 
الـــوزارة رقــم 70/12/ت يف  اإلــى تعميم  »اإ�ــضــارة 
1405/4/15هـ املبني على الأمر ال�ضامي رقم 571/م 
منه  الثانية  الفقرة  يف  والقا�ضي  1405/3/26هــــ  يف 
يف  له  منزل  اإقامة  من  املواطنني  اأحد  متكن  اإذا  باأنه 
وعدم  املنزل  لذلك  حاجته  وثبت  مملوكة  غري  اأر�ــض 
املنزل  ذلك  اأمــر  يف  فينظر  �ضواه  لديه  م�ضكن  وجــود 
يف  يكن  ومل  التنظيم  خلطوط  معرت�ضًا  يكن  مل  ف��اإن 
اأر�ض املرافق العامة بحاجة اإليها ولي�ض يف بقائه �ضرر 
يكن  ومل  مل�ضاكل جماعية  اإثــارة  اأو  اأحد  على  اأو خطر 
ل�ضاحبه  فيبقى  جديدة  هجرة  اإحــداث  منه  الق�ضد 
القيمة  ح�ضب  م�ضاعفة  الأر�ـــض  قيمة  منه  وتــوؤخــذ 

الفعلية لها عند التقدير.
فقد تلقينا ن�ضخة من برقية معايل رئي�ض الديوان 
امللكي وال�ضكرتري اخلا�ض خلادم احلرمني ال�ضريفني 
اأ�ضلها ملعايل  رقم 33654 يف 1434/9/11هـــ املوجه 
برقيتي  اإلــى  )اأ�ضري  ون�ضها:  ال�ضورى  جمل�ض  رئي�ض 
م�ضروع  ب�ضاأن  1434/6/12هـــــ  وتاريخ   22113 رقــم 
التعديات.  واإزالــة  احلكومية  الأرا�ضي  مراقبة  لئحة 
ملجل�ض  الــعــام  الأمـــني  معايل  كتاب  ملعاليكم  واأبــعــث 
امل�ضار  ـــــ  وتــاريــخ 1434/7/17ه ـــوزراء رقــم 1624  ال
الداخلية  وزيــر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  برقية  اإلــى  فيه 
املرفق  1434/2/20هـــ  وتاريخ   21330/6/5/1 رقم 
ال�ضامي  الأمـــر  مبوجب  امل�ضكلة  اللجنة  تقرير  بها 
ما  لدرا�ضة  1432/10/21هــــــ  وتــاريــخ   47336 رقــم 
رفعته وزارة ال�ضوؤون البلدية والقروية عن قيام بع�ض 
اأكرث  لوجود  موقع  من  اأكرث  يف  بالإحداث  الأ�ضخا�ض 

مبوجب  عليه  بيعها  بطلب  يتقدم  ثم  لديه  زوجــة  من 
الأمر ال�ضامي رقم 571/م وتاريخ 1405/3/26هـ وما 
هيئة  اأن  معاليه  واأو�ضح  ال�ضاأن،  هذا  يف  اللجنة  راأتــه 
اخلرباء مبجل�ض الوزراء در�ضت هذا املو�ضوع مب�ضاركة 
املجتمعون  واأعــد  العاقة  ذات  اجلهات  من  مندوبني 
وانتهوا  وتاريخ 1434/6/20هـــ  املح�ضر رقم )357( 

اإلى ما يلي:
ال�ضامي رقم 571/م  بالأمر  يتعلق  ملا  1-بالن�ضبة 
لئحة  م�ضروع  يف  عولج  فقد  1405/3/26هــــ  وتاريخ 

مراقبة الأرا�ضي احلكومية واإزالة التعديات.
2-توجيه اجلهات املعنية مبنا�ضبة ما راأته اللجنة 
امل�ضكلة بالأمر ال�ضامي رقم 47336 يف 1432/10/21هـ 
- امل�ضار اإليه – باأن ي�ضمل الأمر ال�ضامي رقم 571/م 
وتاريخ 1405/3/26هـــ - امل�ضار اإليه – كل من لديه 
اأكــرث من موقع  ببناء منزل ي  وقــام  زوجــة  اأكــرث من 
لإيواء اأ�ضرته، وثبتت حاجته لذلك املنزل حيث يعترب 
ذلك يف حكم املنزل الواحد على اأن يراعى ما ت�ضمنه 
الأمر ال�ضامي رقم 14867 يف 1407/10/17هـ الذي 
ق�ضر امل�ضاحة على ال�ضكن الفعلي وبقدر احلاجة دون 
الأرا�ضي البي�ضاء والأحوا�ض ذات امل�ضاحات الكبرية، 
وذلك اإلى حني �ضدور م�ضروع لئحة مراقبة الأرا�ضي 
اللجنة  واأن  اإليها.  امل�ضار  التعديات  واإزالــة  احلكومية 
العامة مبجل�ض الوزراء اطلعت على هذا املو�ضوع خال 
اجتماعها يف 1434/7/8هـ كما اطلعت على املح�ضر 
املعد يف هيئة اخلرباء �ضالف الذكر وراأت املوافقة على 
ما تو�ضل اإليه املجتمعون يف هيئة اخلرباء، واأن حتال 

املعاملة اإلى جمل�ض ال�ضورى(اأ.هـ.
لذا نرغب اإليكم الطاع واعتماد موجبه.

وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�ضى

البناء باخلطاأ على اأر�ش حكومية واأكرث
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عدم بيع اأرا�ضي امل�ضاجد وبيوت 
الأئمة واملوؤذنني

اأ�ضدر معايل وزير العدل تعميمًا ق�ضائيًا على كافة 
وتاريخ  13/ت/5203  برقم  العدل  وكتابات  املحاكم 
املخ�ض�ضة  الأرا�ضي  بيع  بعدم  يق�ضي  1435/2/1هـــ 
هناك  يكن  مل  ما   واملوؤذنني  الأئمة  وبيوت  للم�ضاجد 

مقت�ضى �ضرعي يفيد تعطلها، واإليكم ن�ض التعميم: 
86/12/ت  ــم  رق ــــوزارة  ال تعميم  اإلـــى  "اإ�ضارة 
رقم  ال�ضامي  الأمــر  على  املبني  ـــــ  1406/4/26ه يف 

442/4/م يف 1406/3/6هـ.
الــ�ــضــوؤون  وزيـــر  مــعــايل  برقية  ــوزارة  ــل ل ورد  فقد 
ـــدعـــوة والإر�ــــضــــاد رقــم  ــة والأوقـــــــاف وال ــامــي ــض الإ�
2805/5/1 يف 1434/12/22هـ املت�ضمنة قيام بع�ض 
اأ�ضحاب املخططات اخلا�ضة ببيع الأرا�ضي املخ�ض�ضة 
املخططات  يف  واملوؤذنني  الأئمة  مل�ضاكن  اأو  للم�ضاجد 
وتغيري  تنظيمها  يــعــاد  ثــم  ومــن  ال�ضكنية  اخلــا�ــضــة 
التعليمات  واأن  لــه،  خ�ض�ضت  ما  لغري  ا�ضتخدامها 
ال�ضامية ومنها الأمر ال�ضامي رقم )442/4/م( املوؤرخ 
امل�ضاجد  اأرا�ضي  تكون  باأن  تقت�ضي  يف 1406/3/6هـــ 
عليه  حملت  كما  املخطط  على  حمملة  ومــرافــقــهــا 

احلدائق وال�ضوارع ول يجوز الت�ضرف بها لغري ذلك.
الق�ضاة  الف�ضيلة  اأ�ضحاب  توجيه  معاليه  وطلب 
ونحوه  بالبيع  ت�ضرف  اأي  اإجــازة  بعدم  العدل  وكّتاب 
الأئمة  وبيوت  للم�ضاجد  خم�ض�ضة  اأرا�ــضٍ  قطع  على 
واملوؤذنني واأن تبقى ملا خ�ض�ضت له، ما مل يكن هناك 
مقت�ضى �ضرعي يفيد تعطلها، وهذه يتم التعامل معها 
والدعوة  والأوقــاف  الإ�ضامية  ال�ضوؤون  وزارة  قبل  من 
الأوقاف ومبقت�ضى  على  م�ضوؤوليتها  والإر�ضاد مبوجب 

الأنظمة والتعليمات".
وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�ضى

تزويد اأطراف الدعوى بن�ضخة من احلكم
اأ�ضدر معايل وزير العدل تعميمًا ق�ضائيًا على كافة 
وتاريخ  13/ت/4967  برقم  للوزارة  التابعة  اجلهات 
التنفيذية  الائحة  ت�ضمني  املت�ضمن  1434/7/5هــــ 
الدعوى  اأطــراف  تزويد  اجلزائية  الإجــراءات  لنظام 

بن�ضخة من احلكم النهائي، واإليكم ن�ض التعميم:
»فقد تلقينا ن�ضخة من الأمر ال�ضامي الكرمي الربقي 
على  ]اطلعنا  ون�ضه:  1434/5/5هــــــ  يف   21019 رقــم 
رقم  الوزراء  رئي�ض هيئة اخلرباء مبجل�ض  خطاب معايل 
1378 يف 1434/5/4هـ امل�ضار فيه اإلى الأمر رقم 8083 
الأجنبية  ال�ضلطات  بع�ض  طلب  ب�ضاأن  1434/3/1هــــ  يف 
برعاياهم  تتعلق  التي  الأحكام  اأو  التحقيقات  من  �ضورًا 
باملوافقة  والقا�ضي  جنائي  جرم  يف  املدانني  اأو  املتهمني 
على ما تو�ضلت اإليه اللجنة امل�ضكلة بهيئة اخلرباء مبجل�ض 
الوزراء باملح�ضر رقم )28( يف 1434/1/24هـ ومن ذلك 
و�ضع اآلية وا�ضحة لكيفية اإجابة اأطراف الدعوى ت�ضليمهم 
�ضورة من احلكم النهائي يف الدعوى اجلزائية واإحالة هذا 
املقرتح اإلى جلنة مراجعة الأنظمة التي تاأثرت بالرتتيبات 
التنظيمية لأجهزة الق�ضاء لدرا�ضته. وما اأو�ضحه معاليه 
من اأن الهيئة اأعدت بهذا ال�ضاأن املح�ضر رقم )238( يف 

1434/5/4هـ الذي مت التو�ضل فيه اإلى ما يلي:
اأوًل: قيام املحكمة املخت�ضة تطبيقًا حلكم املادة )167( 
من نظام املرافعات ال�ضرعية بتزويد اأطراف الدعوى ذوي 
اأجانب  اأو  �ضعوديني  كانوا  �ضواء  على طلبهم  بناًء  امل�ضلحة 

بن�ضخة من احلكم النهائي يف الدعوى اجلزائية.
ثانيًا: توجيه اجلهة املعنية بت�ضمني الائحة التنفيذية 
لنظام الإجراءات اجلزائية الآلية امل�ضار اإليها يف البند اأوًل.
تزويد  مت  وقــد  ــك.  ذل على  مبوافقتنا  ونخربكم 
لاعتماد..  الأمـــر  هــذا  مــن  بن�ضخ  املعنية  اجلــهــات 

فاأكملوا ما يلزم مبوجبه. ا.هـ.
وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�ضى
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�ضرف مكافاأة ملن ُيبلغ عن 
عمليات غ�ضل اأموال

اإداريـــًا  تعميمًا  العدل  وزيــر  معايل  اأ�ــضــدر 
برقم 13/ت/35 وتاريخ 1435/1/23هـ يق�ضي 
ب�ضرف مكافاأة ملن يبلغ عن عمليات غ�ضل اأموال 

اأو متويل اإرهاب، واإليكم ن�ض التعميم:
رئي�ض  معايل  برقية  من  ن�ضخة  تلقينا  »فقد 
الـــديـــوان املــلــكــي والــ�ــضــكــرتــري اخلــا�ــض خلــادم 
احلرمني ال�ضريفني رقم 1074 يف 1435/1/8هـ 
قرار  على  الكرمية  املوافقة  متت  اأنــه  املت�ضمنة 
1435/1/1هـــــ،  يف   )1( رقــم  الـــوزراء  جمل�ض 
القا�ضي ب�ضرف مكافاأة مالية ملن ُيبلغ من داخل 
اململكة – من غري العاملني يف املوؤ�ض�ضات املالية، 
والأعمال واملهن غري املالية املحددة، واملنظمات 
اأموال  – عن عمليات غ�ضل  للربح  الهادفة  غري 
اأو متويل اإرهاب، وذلك وفقًا للتف�ضيل الوارد يف 

القرار« ا.هـ.
وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�ضى

�ضرورة اإرتداء امل�ضالح للم�ضوؤولني يف املنا�ضبات الر�ضمية 
واملقابالت التلفزيونية

اأ�ضدر معايل وزير العدل تعميمًا اإداريًا على كافة 
وتاريخ  13/ت/5190  برقم  للوزارة  التابعة  اجلهات 
للم�ضوؤولني  امل�ضالح  ارتداء  ب�ضرورة  1435/1/23هـــ 
يف املنا�ضبات الر�ضمية وخال املقابات التلفزيونية، 

واإليكم ن�ض التعميم:
2/137/ت  رقـــم  الـــــوزارة  لتعاميم  ـــًا  »اإحلـــاق

يف  131/12/ت  ورقــــــم  ـــــــــــــــ،  1391/8/13ه يف 
1407/7/18هـ، ورقم 158/8/ت يف 1408/8/15هـ، 

ورقم 13/ت/1011 يف 1418/1/6هـ.
الكرمي  ال�ضامي  الأمـــر  مــن  ن�ضخة  تلقينا  فقد 
1434/12/21هــــ  يف   45995 رقم  الربقي  التعميمي 
نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب  اأ�ضله  املوجه 
]اطلعنا  ون�ضه:  الدفاع  وزيــر  ــوزراء  ال جمل�ض  رئي�ض 
�ضمو  ديــوان  رئي�ض  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  كتاب  على 
ويل العهد وامل�ضت�ضار اخلا�ض ل�ضموكم رقم 64/6945 
من  �ضموكم  ما لحظه  ب�ضاأن  بتاريخ 1434/11/2هـــ 
املنا�ضبات  يف  اململكة  ميثلون  مــن  بع�ض  تقيد  عــدم 

الر�ضمية يف اخلارج بارتداء اللبا�ض الر�ضمي.
رقــم  التعميمي  الأمــــر  �ــضــدر  اأن  �ــضــبــق  وحــيــث 
من  على  بالـتاأكيد  1391/7/5هــــــ  بــتــاريــخ   14295
الر�ضمية  والجتماعات  املــوؤمتــرات  يف  اململكة  ميثل 
الت�ضاهل  وعدم  الر�ضمي  اللبا�ض  بارتداء  اخلــارج  يف 
الأمر رقم 492/7/م  الأمــور، كما �ضدر  يف مثل هذه 
رقم  �ضابقيه  على  التاأكيدي  ــــ  1417/11/24ه بتايخ 
1491/م  ورقـــم  1407/6/19هــــــــ،  بــتــاريــخ  992/م 
امل�ضوؤولني   ارتداء  ب�ضاأن �ضرورة  بتاريخ 1408/8/5هـ 
املقابات  اأثناء  ويف  الر�ضمية  املنا�ضبات  يف  للم�ضالح 
اجلميع  من  نرغب  دقــة.  بكل  به  والتقيد  التلفزيونية 
واإكمال  اإليها...  امل�ضار  الأوامــر  به  ق�ضت  مبا  التقيد 

الازم مبوجبه. ا.هـ.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�ضى    
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ق�ضر تداول الوثائق ال�ضرية على املخت�ضني 
والتوعية باأهمية احلفاظ على �ضريتها

 
اأ�ضدر معايل وزير العدل تعميمًا اإداريًا على كافة اجلهات التابعة للوزارة برقم 13/ت/5194 وتاريخ 
باأهمية  التوعية  و�ضرورة  فقط  املخت�ضني  على  ال�ضرية  الوثائق  تــداول  بق�ضد  يق�ضي  1435/1/23هــــ 

احلفاظ على �ضريتها، واإليكم ن�ض التعميم:
»اإ�ضارة اإلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4265 يف 1432/5/23هـ املبني على املر�ضوم امللكي الكرمي 
رقم )م/35( يف 1432/5/8هـ ال�ضادر بامل�ضادقة على نظام عقوبات ن�ضر الوثائق واملعلومات ال�ضرية 
واإف�ضائها، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/2715 يف 1426/8/9هـ ب�ضاأن املقرتحات التي ت�ضاعد يف احليلولة 

دون ت�ضرب الوثائق واخلطابات ال�ضرية.
فقد تلقينا ن�ضخة من الأمر ال�ضامي الكرمي التعميم الربقي رقم 46315 يف 1434/12/23هـ املوجه 
اأ�ضله ل�ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع ون�ضه: ]نظرًا ملا لوحظ 
من ت�ضريب عدد من الوثائق ال�ضرية ون�ضرا على �ضبكة الإنرتنت يف مواقع التوا�ضل الجتماعي وغريها، 
وملا يرتتب على ذلك من اآثار �ضلبية على الأمن الوطني، ولأهمية ردع كل من يحاول ن�ضر مثل هذه الوثائق 
املت�ضمن  وتاريخ 1424/3/20هــــ   �ــض/13725  رقم  التعميمي  الأمر  �ضدر  اأن  �ضبق  وحيث  وحما�ضبته، 
التاأكيد على اأن تكون كتابة الوثيقة ال�ضرية بخط اليد ما اأمكن ذلك، واأنه ل مينع من ا�ضتخدام احلا�ضب 
الآيل وفق عدد من ال�ضوابط، كما �ضبق اأن �ضدر قرار جمل�ض الوزراء رقم )113( وتاريخ 1426/5/6هـ 
واملعلومات  الوثائق  ن�ضر  نظام عقوبات  اأن  ال�ضرية، ومبا  الوظائف  �ضاغلي  اختيار  قواعد  باملوافقة على 
ال�ضرية واإف�ضائها امل�ضادق عليه باملر�ضوم امللكي رقم )م/35( وتاريخ 1432/5/8هـ قد ت�ضمن عقوبات 

�ضارمة بحق من ين�ضر وثائق اأو معلومات �ضرية اأو يف�ضيها.
نرغب من اجلميع التقيد بذلك وق�ضر تداول الوثائق ال�ضرية على املخت�ضني فقط، واأن تقوم كل جهة 
حكومية بتوعية موظفيها ومن�ضوبيها باأهمية احلفاظ على �ضرية املعلومات والوثائق والعقوبات املرتتبة 
وزارة  وعلى  واإف�ضائها،  ال�ضرية  واملعلومات  الوثائق  ن�ضر  نظام عقوبات  تطبيق  والعمل على  ن�ضرها  على 
توعوية  ر�ضائل  لن�ضر  املعلومات(  وتقنية  والت�ضالت  والإعام،  )الثقافة  وزارتي  مع  التن�ضيق  الداخلية 
عن العقوبات ال�ضارمة وامل�ضددة بحق كل من ين�ضر اأو يت�ضبب يف ت�ضريب وثائق ر�ضمية. فاأكملوا ما يلزم 

مبوجبه. ا.هـ.
وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�ضى


