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�حلمد هلل وحده و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه، �أما بعد:
فهذه ورقة �أعددتها بعنو�ن )�لتفتي�ش �لق�صائي وتطوره يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية( 
للم�صاركة بها يف �ملوؤمتر �لر�بع ع�رش لروؤ�صاء �أجهزة �لتفتي�ش �لق�صائي �لذي ُيعقد يف 
1431هـ   /7  /9 تاريخ  يف  بريوت  يف  و�لق�صائية  �لقانونية  للبحوث  �لعربي  �ملركز 

�ملو�فق 21/ 6/ 2010م.
�لتنظيم  مر�حل  خالل  وتطوره  �لق�صائي  �لتفتي�ش  حول  ملحات  �لورقة  وتت�صمن 
بع�ش  بني  �ملقارنة  عقد  مع  �لعام(  )�لق�صاء  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لق�صائي 

االأنظمة واللوائح ال�ستجالء نقاط التطور واإبرازها.
�أ�صاأل �هلل تعالى �أن ينفع بهذه �لورقات، و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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متهيد

بد�أ �لعهد �ل�صعودي يف دوره �لثالث عام 1319هـ با�صتعادة �مللك �ملوؤ�ص�ش عبد �لعزيز 
�حلكم  عودة  و�إعالنه  للريا�ش  تعالى-  �هلل  -رحمه  �صعود  �آل  �لفي�صل  عبد�لرحمن  بن 
ال�سعودي، وقد �رشع امللك عبدالعزيز يف ا�ستعادة ملك اآبائه ونازل حكام االأقاليم املجاورة 
له حتى دانت له االأمور بدخول مكة املكرمة يف حكمه عام 1343هـ، ويف هذ� �لعام بد�أت 
معامل احلكم ال�سعودي تربز، ودان النا�س يف اأقاليم جند واحلجاز وع�سري واالأح�ساء حلكم 
وق�سائياً، و�سعى يف  اإدارياً  وتنظيمها  الدولة  بناء  اإعادة  الذي �رشع يف  امللك عبدالعزيز 
تر�صيخ قو�عد و�أ�صول �إجر�ء�ت �لتقا�صي، وقد كان ملرفق �لق�صاء وموؤ�ص�صاته حٌظ و�فٌر 
من هذه العناية واالهتمام، حيث كان الق�ساء قبل ذلك ال يزال على �سفة من الب�ساطة، 
و�أعماله ت�صري وفق منط عادي يخلو يف كثري من جو�نبه �ل�صكلية عن �لتنظيم و�لرتتيب، 
وكانت االإجراءات الق�سائية مب�سطة ومي�رشة تالئم طبيعة املجتمع يف ذلك الوقت، ولئن 
وجد يف بع�س املناطق كاحلجاز واالأح�ساء �سيء من موروثات التنظيم ال�سابقة اإال اأنها مل 

تكن دقيقة اأو كافية، بل حتتاج اإلى مزيد تطوير وعناية ومراجعة وت�سحيح.
وقد �رشع امللك املوؤ�س�س عبد العزيز -رحمه اهلل تعالى- يف ترتيب وتنظيم اأو�ساع 
�ملحاكم و�تخذ عدد�ً من �لتد�بري و�خلطو�ت و�صدرت جملة من �لتنظيمات يف عهده 
الق�سائية حتى  التنظيمات  اأبنائه من بعده، وتتابعت  -رحمه اهلل تعالى- ثم يف عهود 
عام 1428هـ ب�سدور نظام الق�ساء اجلديد، وال�رشوع يف تعديل نظام املرافعات ليت�سق 

مع �لتعديالت �لكبرية يف �ملنظومة �لق�صائية.
وقد رافق كلَّ هذه التغيريات والتطورات تطوُر التفتي�س الق�سائي وحتديُث اآلياته.
وفيما يلي ملحات حول مر�حل �لتنظيم �لق�صائي وتطور �لتفتي�ش �لق�صائي خاللها.
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املرحلة الأولى من التنظيم الق�ضائي احلديث
يف اململكة العربية ال�ضعودية

�مللك  حكم  يف  �ملكرمة  مكة  دخول  تاريخ  من  تبد�أ  �ملرحلة  هذه  باأن  �لقول  ميكن 
عبد�لعزيز عام 1343هـ حتى �صدور نظام �لق�صاء عام 1395هـ، ومن اأبرز معامل هذه 

�ملرحلة:

اأ/ اإعالن هيمنة الق�ساء وا�ستقالله:

يف عام 1343هـ ويف مكة �ملكرمة �أعلن �مللك عبد �لعزيز -رحمه �هلل تعالى- هيمنة 
�سائر احلكومات  للف�سل يف  النزاعات واخل�سومات، و�سموله  الق�ساء على خمتلف 

اإقامة حلكم ال�رشع املطّهر يف عموم الق�سايا لدى جهة الق�ساء واحلكم.
وقد كان نظر امللك عبد العزيز -رحمه اهلل تعالى- يف االأحكام من ناحية املو�سوع 
�إلى عدم تقييد �ملحاكم مبذهب معنينّ مر�عاة مل�صلحة �لق�صاء، و�إفادة من �صعة  يتوجه 
األوان احلوادث والنوازل مبا  الدرا�سات الفقهية وتعدد االأقوال يف امل�سائل ال�ستيعاب 
ينا�سبها ويحقق م�ساحلها، ولذا اأعلن -رحمه اهلل تعالى- يف خطابه للجمعية العمومية 
على  وترتيبها  ال�رشعية  املحكمة  �سوؤون  يف  النظر  »باأن  1346هـ   /2  /7 يف  �ملن�صور 
الوجه املطابق لل�رشع على �رشط اأن يكون من وراء ذلك اإجناز االأمور وحمافظة حقوق 
�لنا�ش على مقت�صى �لوجه �ل�رشعي، �أما �ملذهب �لذي تق�صي به فلي�ش مقيد�ً مبذهب 
بني  فرق  وال  كان  املذاهب  اأي  من  لها  يظهر  ما  ح�سب  على  تق�سي  بل  خم�سو�س، 

مذهب و�آخر..«.
ومع اإف�ساح امللك عبد العزيز -رحمه اهلل تعالى- النظر للق�ساة الإعمال ما ترجح من 
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االأقوال من عموم املذاهب، فقد ر�سم قاعدة عامة لالأحكام باأن جتري يف العموم على 
وفق املفَتى به من مذهب االإمام اأحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى، ويف حال اخلروج اإلى 
قول �آخر يف مذهب غريه فيذكر دليله وم�صتنده، كما حدد -رحمه �هلل تعالى- �مل�صادر 

املعتمدة يف الفقه احلنبلي والتي تُراَعى كمرجع لالأحكام وهي: 
للبهوتي  972هـ(، وال�رشح  للفتوحي )ت  االإرادات )املنت  منتهى  1( كتاب �رشح 

)ت 1051هـ(.
2( ك�ساف القناع �رشح االإقناع )املنت للحجاوي )ت 948هـ( وال�رشح للبهوتي. 

فما �تفق عليه �ل�رشحان �أو �نفرد به �أحدهما فعليه �لعمل، وما �ختلفا فيه فيقدم ما يف �ملنتهي. 
3( الرو�س املربع �رشح زاد امل�ستقنع )املنت للحجاوي وال�رشح للبهوتي(. 

4( املغني للموفق ابن قدامة )ت 620هـ(. 
5( ال�رشح الكبري لعبدالرحمن ابن قدامة )ت 682هـ(. 

الفقه احلنبلي لغلبته يف  العزيز -رحمه اهلل تعالى- مراجع  وقد اعتمد امللك عبد 
البالد، و�سهولة مراجعة كتبه، وو�سوح اال�ستدالالت فيها. 

 
 ب/ ت�سكيل م�ؤ�س�سات الق�ساء:

ت�صكياًل  1344هـ   /7  /24 بتاريخ  تعالى-  �هلل  -رحمه  �لعزيز  عبد  �مللك  �أ�ص�ش 
ي�سدر  وما  والق�ساة  الق�ساء  على  االإ�رشاف  ليتولى  املكرمة  مبكة  الق�ساة  رئي�س  لدائرة 

عنهم من اأحكام، وا�ستمل الت�سكيل على م�سميات الوظائف التالية: 
 �أ( رئي�ش �لق�صاة.

 ب( رئي�ش �لكتنّاب.
 ج( رئي�س التدقيقات ال�رشعية.
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 د( �أع�صاء وكتاب وخدم.
وبهذا الت�سكيل خطا امللك عبدالعزيز خطوة رائدة نحو تاأليف جهاز ق�سائي متكامل، 
تاريخ 5/ 9/ 1344هـ ي�صدر �مللك عبد�لعزيز مو�فقته  �أي يف  باأربعني يوماً  وبعده 
على ما رفعه �إليه رئي�ش �لق�صاة من تنظيٍم لعمل �ملحاكم �ُصمي )مو�د �إ�صالحية موؤقتة 
للمحاكم �ل�رشعية(، وقد ت�صمن هذ� �لتنظيم خم�ش ع�رشة مادة تنظم �لعمل يف �ملحاكم 
الرئي�س  ح�رشة  من  الالزم  التفتي�س  )يجري  منه:  الثالثة  املادة  يف  ورد  وقد  ال�رشعية، 

والقا�سي يف كل �سهر مرتني(.
�لت�صكيالت  من  �ملزيد  عبد�لعزيز  �مللك  �أعلن  ـــ  1346ه  /2  /21 تاريخ  ويف 
للمحاكم ووظائفها، و�سمى عدداً من املحاكم يف عدد من املدن كمكة املكرمة واملدينة 
املنورة وجدة وغريها )حماكم م�ستعجلة يف الق�سايا الي�سرية وحماكم كربى يف الق�سايا 

اخلارجة عن اخت�سا�س امل�ستعجلة(.
�ملر�قبة  )هيئة  بتاأ�صي�ش  1346هـــ   /2  /21 تاريخ  يف  عبد�لعزيز  �مللك  �أمر  كما 
مكة  يف  ومركزها  العلماء،  كبار  من  وثالثة  ومعاون  رئي�س  من  امل�سّكلة  الق�سائية( 
فيها  الق�سايا  �سري  على  والتفتي�س  املحاكم  على  الهيئة:االإ�رشاف  هذه  ومهمة  املكرمة، 

وتدقيق �أحكامها.
وقد اأُرفق بقرار تاأ�سي�س )هيئة املراقبة الق�سائية( جملة من التعليمات املنظمة جلوانب 

من عمل �ملحاكم يف طريقة �لدعوى و�إجر�ء�تها.
قاعدة  ليكون  �ل�رشعية  �ملحاكمات  نظام �صري  تاريخ 15/ 3/ 1350هـ �صدر  ويف 

الإجراءات املحاكم واأعمالها ب�سيغة نظامية متكاملة.
ويف عام 1355هـ �أعيد �إ�صد�ر هذ� �لنظام بعد تعديالت و�إ�صافات و�صمي )نظام 

�ملر�فعات( يف )242( مادة ت�سمنت مزيداً من التفا�سيل واالإجراءات.
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بتحديد  عني  �لذي  �لق�صاء(،  م�صوؤوليات  )تركيز  نظام  �صدر  1357هـ  عام  ويف 
و�سوابط  مهماتهم  واإي�ساح  واأعوانهم  الق�سائي  ال�سلك  ملن�سوبي  االخت�سا�سات 
وظيفتهم، ثم اأعيد اإ�سدار هذين النظامني )نظام املرافعات، ونظام تركيز م�سوؤوليات 

�لق�صاء( عام 1372هـ مع بع�ش �لتعديالت و�لزياد�ت، و�صميا بـ:
 �أ( نظام تركيز م�صوؤوليات �لق�صاء �ل�رشعي.

 ب( تنظيم االأعمال االإدارية يف الدوائر ال�رشعية.
وب�سدور هذين النظامني ا�ستقرت اأو�ساع العمل الق�سائي يف املحاكم على تنظيم 

دقيق �سامل.

 ج/ رئا�سة الق�ساة:

خالل فرتة تاأ�صي�ش �لق�صاء وتنظيمه يف عهد �ملوؤ�ص�ش �مللك عبد�لعزيز -رحمه �هلل 
تعالى- ُوجدت رئا�صتان للق�صاء:

 اأ( رئا�سة الق�ساء يف املنطقة الغربية واجلنوبية.
 ب( رئا�صة �لق�صاء يف �ملنطقة �لو�صطى و�ل�رشقية و�ل�صمالية.

�أمره  تعالى-  �هلل  -رحمه  عبد�لعزيز  بن  �صعود  �مللك  �أ�صدر  1379هـــ  عام  ويف 
بتوحيد رئا�ستي الق�ساة حتت رئا�سة واحدة توالها مفتي الديار ال�سعودية ورئي�س ق�ساتها 
�سماحه ال�سيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�سيخ -رحمه اهلل تعالى-، وبذلك 
توحدت رئا�سة الق�ساة حتت نظٍر واحد مما كان له اأثر اإيجابي ظاهر يف ات�ساق االأوامر 
والتعليمات ال�سادرة لق�ساة املحاكم واحتاد النظر يف االإجراءات وتدقيق االأحكام يف 
عموم حماكم اململكة مما اأعطى فر�سة عملية نحو توحيد �سيغ العمل الق�سائي واأمناطه 

وفق منهجية واحدة. 
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بن  �إبر�هيم  بن  حممد  �ل�صيخ  ق�صاتها  ورئي�ش  �ل�صعودية  �لديار  مفتي  وفاة  وبعد 
اأعمالها،  العدل  با�رشت وزارة  1389هـ ويف عام 1390هـ  ال�سيخ عام  اآل  عبداللطيف 
و�ُسكلت )الهيئة الق�سائية العليا( موؤلفة من خم�سة من كبار الق�ساة لتتولى اخت�سا�سات 
رئا�سة الق�ساة من حيث االإ�رشاف الق�سائي وتدقيق االأحكام ودرا�سة املبادئ الق�سائية، 
وبا�رشت هذه الهيئة مهماتها مدة خم�س �سنوات، حتى �ُسكل جمل�س الق�ساء االأعلى 

عام 1395هـ.
العربية  اململكة  يف  الق�سائي  للتنظيم  االأولــى  )املرحلة  معامل  اأبرز  باخت�سار  هذه 

�ل�صعودية(.

اأما ما يتعلق بالتفتي�س الق�سائي يف هذه املرحلة فيمكن اإجماله يف االآتي:
1( ورد يف �ملادة �لثالثة من �لتنظيم �مل�صمى )مو�د �إ�صالحية موؤقتة للمحاكم �ل�رشعية( 
�ل�صادر يف تاريخ 5/ 9/ 1344هـ ما ن�سه: )يجري التفتي�س الالزم من ح�رشة 
الرئي�س والقا�سي يف كل �سهر مرتني(، علماً اأن هذا التنظيم مكون من خم�س 

ع�رشة مادة تنظم �لعمل يف �ملحاكم �ل�رشعية.
 وتخ�سي�س التفتي�س مبادة م�ستقلة يربز اأهميته واعتباره لدى املنظم ال�سعودي يف 

جمال الق�ساء يف تلك الفرتة املتقدمة من تاأ�سي�س الدولة احلديثة.
تاريخ  التي �ُسكلت يف  الق�سائية(  املراقبة  2( كان من مهمات واخت�سا�سات )هيئة 
21/ 2/ 1346هـ )من رئي�س ومعاون وثالثة من كبار العلماء( االإ�رشاف على 

�ملحاكم و�لتفتي�ش على �صري �لق�صايا فيها وتدقيق �أحكامها.
�لق�صاة  برئا�صة  ترتبط  �لق�صائي  للتفتي�ش  �إد�رة م�صتقلة  1351هـ  �ُسكلت يف عام   )3
افتتاح فرعني  املوظفني، وجرى  تتكون من مفت�س عام وم�ساعدين وعدد من 
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وزارة  مبا�رشة  وبعد  1369هـ،  عام  االأح�ساء وجازان  من  االإدارة يف كل  لهذه 
�لعدل �أعمالها عام 1390هـ انتقلت اإليها اإدارة التفتي�س الق�سائي.

�لتفتي�ش  و�خت�ش  �لق�صاء(،  م�صوؤوليات  )تركيز  نظام  �صدر  1357هـ  عام  يف   )4
�لق�صائي باأربع ع�رشة مادة )من مادة 56 �إلى 69(.

5( يف عام 1372هـ �أعيد �إ�صد�ر نظام )تركيز م�صوؤوليات �لق�صاء( مع تعديالت فيه، 
و�صمي: )نظام تركيز م�صوؤوليات �لق�صاء �ل�رشعي( و�خت�ش �لتفتي�ش �لق�صائي 
بباب كامل من �سمن ثمانية اأبواب ت�سمنها النظام، وجمموع مواد الباب اأربع 

ع�رشة مادة )من مادة 37 �إلى 50(، وفيما يلي ن�صها:
)املادة ال�سابعة والثالثون:

تفتي�س املحاِكم ال�رشعية يتاألف من: 
ُمفِت�س عام وُمفِت�سني وُكتاب ح�سب احلاجة واللزوم.

مفت�س املحاكم العام ــ اخِت�سا�سه و�سالحيته ــ:
املادة الثامنة والثالثون:

ال�رشعية  الوجهة  من  املال  وبيوت  العدل  وُكتَّاب  ال�رشعية  املحاِكم  عموم  تفتي�س 
واالإدارية.

املادة التا�سعة والثالثون:
املال  وبيوت  العدل  وُكتَّاب  املحاِكم  عموم  على  بالتفتي�س  العام  املُفِت�س  يقوم 
ق من ُمطابقِتها لالأواِمر واالأنِظمة اأو عدِمها، وتعقيب ق�سايا  و�سري الق�سايا فيها، والتحقُّ
ميتنع  اأو  �سجِنهم  يف  ت�سبَّب  من  يتغيب  الذي  وامل�سجونني  العام،  للحق  امل�سجونني 
باأن يُحث املحكمة املُخت�سة بالنظر يف  اإلى املحكمة لالإ�رشار ِبهم وذلك  عن احل�سور 

مة وجدة والطائف واملدينة. اأمِرهم، وعليه مواالة التفتي�س يف العا�سِ
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املادة االأربعون:
ُيراِقب عموم ال�سبط، ودفاتر وقيود ُكتَّاب العدل، وبيوت املال واملحاِكم ال�رشعية، 
لالأواِمر  جُمرياِتها  ُمطابقة  من  والتحقيق  وجلوِبها  جل�ساِتها  وجداول  قيوِدها  وجميع 
�سبَّباً يف �سياع  يكون  اأو  امل�سئولية  يوِجب  اأو خلل  ق�سور  ِبها  كان  اإذا  ا  م، وعمَّ والُنظُّ
حقوق الرعية. وعلى املحاِكم وُكتِّاب العدل وبيوت املال متكيُنه من ذلك، وتقدمي ُكل 

ُم�ساعدة اأو اإر�ساد مُيِكُنه من الوقوف على احلقائق
املادة احلادية واالأربعون:

ُمراقبة دوام موظفي املحاِكم ال�رشعية وُكتَّاب العدل وبيوت املال ِبها، والتحقيق عن 
ِفهم والتبليغ عن املُتخلِّف ِمنُهم يومياً اإلى رئا�سة الُق�ساة)1(. اأ�سباب تخلُّ

املادة الثانية واالأربعون:
املدينة، وحمكمة  الُكربى مبكة، حمكمة جدة، حمكمة  املحكمة  ِمن:  ُكل  ُيعنيِّ يف 
الطائف ال�رشعية كاِتب خا�س لقيد الدعاوى احلقوقية واجلنائية وجُمرياِتها يف دفاتِرها 
ُكل  اإليه  و�سلت  ما  ملعِرفة  اإفاداِتهم  الأخذ  يومياً  ال�سبط  بُكتَّاب  واالِت�سال  املُخت�سة، 
ق�سية، مع بيان التواريخ وتنظيم ك�سوف الق�سايا، مع تنظيم ك�سف بالق�سايا املُتاأِخرة 
من االأ�سُهر ال�ساِبقة وت�سليِمها لرئي�س الُكتَّاب ر�سمياً يف اآخر ُكل �سهر لبعِثها اإلى املُفِت�س. 

وعلى املحكمة بعث الك�سف املذكور يف حينه اإلى املُفِت�س.
املادة الثالثة واالأربعون:

تدقيق الك�سوف ال�سهرية املرفوعة اإليه من املحاِكم واإبداء ُمالحظاِته عليها بعد اإمتام 
اإن عليه  اأو غري ذلك، يرفع النتيجة لرئا�سة الُق�ساة. كما  ما يلزم باملُخابرة مع املحاِكم 
ب املحاِكم وحِثها يف رفع الك�سوف اإليه �سهرياً، وحث الُق�ساة على اإجناز الق�سايا  تعقُّ

املُتاأِخرة باأ�رشع وقت ممِكن.

الق�ضاة  اأع��وان  اأن  ذلك  �ضبب  ولعل  املحاكم،  موظفي  على  التفتي�ش  املفت�ش  من �ضالحية  اأن  هنا  يلحظ   (((
خا�ضعون لإ�ضراف رئا�ضة الق�ضاة، حيث مل تن�ضاأ بعد وزارة العدل.
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املادة الرابعة واالأربعون:
املُبادرة بالعر�س ر�سمياً لرئا�سة الُق�ساة مبا يظهر لُه يف املحاِكم وموظفيها من ق�سور 

اأو اإهمال اأو غري ذلك.
املادة اخلام�سة واالأربعون:

التفتي�س على املحاِكم وُكتَّاب العدل وبيوت املال يف املُلحقات ُكلما ق�ست ال�رشورة 
وامل�سلحة لذلك، على اأاّل يقل عن مرة يف ُكل �ستة اأ�سُهر.

املادة ال�ساد�سة واالأربعون:
�لتحقيق يف �ل�صكاوى �ملُحولة �إليه من رئا�صة �لُق�صاة.

املادة ال�سابعة واالأربعون:
فة ُفجائية)2(،  يجب اأن يكون التفتي�س يف املحاِكم وُكتَّاب العدل وبيوت املال ب�سِ
واملُخابرات التي جتري ب�ساأن التفتي�س بني املُفِت�س ورئي�س الدائرة يجب اأن تكون خطية. 
واإذا اأراد املُفِت�س اإجراء حتقيق مع اأحد املوظفني فيكون باإطالع رئي�س الدائرة، وتكون 

االأ�سئلة واالأجِوبة الواِقعة بني املُفِت�س وذلك املوظف خطية موقعاً عليها.
املادة الثامنة واالأربعون:

يجب على املُفِت�س اأاّل يتعر�س ال�سري ال�رشعي يف املُرافعات، واأن يكون يف �سلوِكه 
اأثناء  قا�ٍس  املُفِت�س خروج  ومتى الحظ  معُهم،  الُق�ساة  ك�سلوك  املُعامالت  اأرباب  مع 
اأن  املُرافعة، فعليه  ِمنه تطويل  د خروجاً يخ�سى  �سريه يف ق�سية من الق�سايا عن ال�سدَّ

يرفع عن ذلك لرئا�سة الُق�ساة وُيبنيِّ وجهة نظِره.
املادة التا�سعة واالأربعون:

يجب على املُفِت�س اأن يرفع اإلى رئا�سة الُق�ساة بياناً اأ�سبوعياً باأعماِله يف بحر االأ�سبوع.
�ملادة �خلم�صون:

ها وترتيب  يقوم مكتب التفتي�س: بقيد االأوراق الواِردة وال�ساِدرة وحفِظها وتبيي�سِ

يلحظ هنا الن�ش على كون التفتي�ش فجائيًا، وهذا ما اأُغفل يف الأنظمة الق�ضائية الالحقة.  (((
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خزائن  يف  ُمرتبة  ِبها  خا�سة  حماِفظ  يف  تناولُها  ي�سهل  بحيث  املحفوظة  االأوراق 
خم�سو�سة، وعليه القيام بُكل ما َيعهد ِبه اإليه املُفِت�س(.

ل قو�عد  6( �صدر مر�صوم ملكي يف تاريخ 12/ 1/ 1387هـ بكادر �لق�صاة، وف�صنّ
تعيني �لق�صاة وترقيتهم ونقلهم و�إعارتهم وتقاعدهم ومعاقبتهم، وقد ت�صمن مو�د تتعلق 
بالتفتي�ش معرفة كفاءة  �أن �ملق�صود  بالتفتي�ش �لق�صائي؛ حيث ورد يف �ملادة )19( منه 
يقوم  اأن  )يجب  منه:   )22( �ملادة  ويف  دون،  فما  )ب(  رئي�ش  من  ومقدرته  �لقا�صي 

بالتفتي�س ع�سو من درجة اأعلى من درجة الع�سو الذي يجري التفتي�س عليه(.
م�سوؤوليات  )تركيز  نظام  يف  ورد  ما  وفق  الق�سائي  للتفتي�س  الئحة  اأُ�سدرت   )7
�لق�صاء �ل�رشعي( وبعد �صدور كادر �لق�صاة يف تاريخ 12/ 1/ 1387هـ، يف )26( 

مادة، ومن �أبرز معاملها:

ن�ضها اأو م�ضمونهااملادة

»املق�سود من التفتي�س هو معرفة كفاءة القا�سي ومقدرته«1

التفتي�س على �ساغلي درجة )رئي�س حمكمة ب( فاأقل، وموؤدى ذلك اأن �ساغلي 1
الدرجات االأعلى )رئي�س حمكمة اأ/ قا�سي متييز/ رئي�س حمكمة متييز( غري 

خا�صعني للتفتي�ش

�أن يكون �ملفت�ش �أعلى درجة من �لقا�صي �لذي يفت�ش عليه2

بيان االأمور التي يفح�سها املفت�س من عمل القا�سي الذي يفت�س عليه4 ـ15

التاأكد من اإدراك القا�سي الخت�سا�سات عمله والقيام بواجباته وعدم التدخل 16
يف غري �خت�صا�صه

درجات �لتقييم: من 91ـ100 ممتاز/ من 76ـ90 جيد/ من 61ـ75 فوق �ملتو�صط22
من 50ـ60متو�صط/ ما دون �لـ50 دون �ملتو�صط
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املرحلة الثانية من التنظيم الق�ضائي ال�ضعودي
 1395ــ 1428هـ

تبد�أ هذه �ملرحلة من تاريخ �صدور نظام �لق�صاء يف تاريخ 14/ 7/ 1395هـ، وقد 
�لنحو  �لق�صائية وفق  للت�صكيالت  �لرتتيبات و�لتنظيمات  من  �لنظام عدد�ً  ت�صمن هذ� 

االآتي:
برتتيب  ويخت�س  ق�سائياً  املحاكم  على  ي�رشف  للق�ساء  اأعلى  جمل�س  ت�سكيل   اأ( 

ال�سوؤون الوظيفية للق�ساة من تعيني وترقية ونقل وتاأديب واإعفاء ونحو ذلك.
يتولى  كما  للمحاكم،  واملالية  ــة  االإداري ال�سوؤون  على  العدل  وزارة  اإ�ــرشاف   ب( 
وزير العدل تنفيذ قرارات جمل�س الق�ساء االأعلى فيما يتعلق بفتح املحاكم وال�سوؤون 

الوظيفية للق�ساة.
 ج( ت�سكيل املحاكم وفق النحو االآتي:

1/ جمل�س الق�ساء االأعلى
2/ حمكمة �لتمييز
3/ �ملحاكم �لعامة

4/ املحاكم اجلزئية.
�لباب  من  �لر�بع  �لف�صل  يف  �لق�صائي  بالتفتي�ش  يتعلق  ما  �لنظام  هذ�  عالج  وقد 
يف  �لق�صائي  للتفتي�ش  �إد�رة  ت�صكيل  ت�صمن  حيث   ،)70 حتى   62( �ملو�د  من  �لثالث 
وزارة العدل من رئي�س وعدد كاٍف من االأع�ساء الذين يختارون من بني ق�ساة حمكمة 

التمييز اأو ق�ساة املحاكم العامة، وترتبط هذه االإدارة بوزير العدل.
مادة   )266( يف  �ل�رشعية  �ملر�فعات  نظام  �صدر  1421هـــ   /5  /20 تاريخ  ويف 
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لينظم اآليات الرتافع واإجراءاته وحتديد االخت�سا�سات الق�سائية ونحو ذلك، وقد األغى 
 /1 /24 النظام تنظيم االأعمال االإدارية يف الدوائر ال�رشعية ال�ساِدر يف تاريخ  هذا 

1372هـ.

عام  ال�ضادر  الق�ضاء  نظام  يف  الق�ضائي  بالتفتي�ش  املتعلقة  الن�ضو�ش  يلي  وفيما 
1395هـ:

تتكون من رئي�ش وعدد  �لق�صائي  للتفتي�ش  �إد�رة  �لعدل  ت�صكل بوز�رة  )مادة 62/ 
ويكون  العامة  املحاكم  اأو  التمييز  ق�ساة حمكمة  بني  من  يختارون  االأع�ساء  من  كاٍف 
ندبهم للعمل بهذه االإدارة بقرار من جمل�س الق�ساء االأعلى ملدة �سنة قابلة للتجديد مبدد 

�أخرى.
مادة 63/ تتولى �إد�رة �لتفتي�ش �لق�صائي بوز�رة �لعدل �لتفتي�ش على �أعمال ق�صاة 
درجة  معرفة  اإلى  توؤدي  التي  البيانات  جلمع  وذلك  اجلزئية  واملحاكم  العامة  املحاكم 
بهذه  املخت�سة  اجلهات  واإمداد  وظيفتهم  واجبات  اأداء  على  حر�سهم  ومدى  كفايتهم 
املعلومات والتحقيق يف ال�سكاوى التي تقدم من الق�ساة اأو �سدهم. ويجب اأن يقوم 
بالتفتي�س ع�سو بدرجة اأعلى من درجة املفت�س عليه، اأو �سابق له يف االأقدمية اإن كانا يف 

درجة و�حدة.
فوق  كــفء،  االآتية:  الدرجات  باإحدى  القا�سي  كفاية  تقدير  يكون   /64 مــادة 

�ملتو�صط، متو�صط، �أقل من �ملتو�صط.
االأقل  على  مرة  الق�سائي  ال�سلك  اأع�ساء  على  التفتي�س  اإجــراء  يجب   /65 مادة 

ومرتني على االأكرث كل �سنة.
اإلى  الكفاية  تقدير  الق�سائية واالإدارية دون  املالحظات  تر�سل �سور من  مادة 66/ 
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القا�سي �ساحب ال�ساأن لالإطالع عليها واإبداء اعرتا�ساته حولها خالل ثالثني يوماً.
املفت�سني  من  اثنني  وع�سوية  برئا�سته  جلنة  التفتي�س  اإدارة  رئي�س  ي�سكل   /67 مادة 
الق�سائيني لفح�س املالحظات ثم االعرتا�سات التي يبديها القا�سي املعني وما تعتمده 
اللجنة من هذه املالحظات يودع يف ملف القا�سي مع االعرتا�س وما ال يعتمد يرفع 

من التقرير ويحفظ ويبلغ القا�سي بتقدير كفايته املعتمد من اللجنة.
من  اأقل  درجته  اأن  فيه  يثبت  تقدير  على  ح�سل  الذي  للقا�سي  يجوز   /68 مادة 
املتو�سط اأن يتظلم ملجل�س الق�ساء االأعلى خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإخطاره مب�سمون 

التقدير ويكون قرار املجل�س يف هذا ال�ساأن نهائياً.
مادة 69/ اإذا ح�سل القا�سي على تقدير اأقل من املتو�سط يف تقرير الكفاية ثالث 
مرات متوالية فيحال اإلى التقاعد باأمر ملكي بناء على قرار من جمل�س الق�ساء االأعلى.
مادة 70/ ت�سدر الئحة بقرار من وزير العدل بعد موافقة جمل�س الق�ساء االأعلى 

تبني قو�عد و�إجر�ء�ت �لتفتي�ش �لق�صائي.
مادة 95/ يخ�سع كتاب العدل للتفتي�س الق�سائي وفقاً الأحكام هذا النظام(.

وقد �سدرت الئحة التفتي�س الق�سائي مبوجب هذا النظام بقرار معايل وزير العدل 
ذي الرقم 5600 و�لتاريخ 24/ 7/ 1423هـ بعد موافقة جمل�س الق�ساء االأعلى بهيئته 

�لعامة، وتتكون هذه �لالئحة من )41( مادة يف ثالثة ف�سول:
 اأ( الف�سل االأول: قواعد عامة )10( مو�د.

 ب( �لف�صل �لثاين: �لتفتي�ش )24( مادة.
 ج( الف�سل الثالث: التحقيق )7( مو�د.
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ومن اأبرز معامل هذه الالئحة:

ن�ضها اأو م�ضمونهااملواد

ت�سكيل اإدارة التفتي�س الق�سائي يف وزارة العدل، وال تقل درجة املفت�س عن 1
)رئي�ش حمكمة ب( 

�أن يكون �ملفت�ش �أعلى درجة من �لقا�صي �لذي يفت�ش عليه3

املق�سود من التفتي�س معرفة كفاءة القا�سي ومدى حر�سه على اأداء واجبات وظيفته5

بيان االأمور التي يفح�سها املفت�س من عمل القا�سي الذي يفت�س عليه12 ـ23

�لتاأكد من تقيد �لقا�صي باخت�صا�صات عمله و�لقيام بو�جباته وعدم جتاوزها16

درجات �لتقييم: من 86ـ100 كفوؤ/ من 71ـ85 فوق �ملتو�صط29
من 56ـ70 متو�صط/ من 55 فاأقل دون �ملتو�صط

�لعنا�رش �لتي ير�عيها �ملفت�ش يف و�صع �لدرجة �لتي ي�صتحقها �لقا�صي )10( عنا�رش30
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املرحلة الثالثة للتنظيم الق�ضائي يف اململكة العربية ال�ضعودية:
من تاريخ 19/ 9/ 1428هـ

 تبداأ هذه املرحلة ب�سدور نظام الق�ساء اجلديد باملر�سوم امللكي ذي الرقم م/ 78 
ا�ستمل  القدمية واملعا�رشة  الق�سائية  و�لتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، وكغريه من االأنظمة 
هذا النظام على تفعيل وتنظيم التفتي�س الق�سائي يف ف�سل م�ستقل الأهميته يف �سبط 

م�صار �لتقا�صي وتقييم �لق�صاة.
ومن اأبرز معامل هذا النظام ف�سل اإدارة التفتي�س من وزارة العدل وربطها باملجل�س 
االأعلى للق�ساء لتكون من اأهم االإدارات التي يتاألف منها املجل�س، واخت�سا�س املجل�س 

باإ�سدار الئحة التفتي�س الق�سائي )مادة 6/ ج(.
كما رافق �سدوَر نظام الق�ساء اجلديد �سدوُر اآلية تنفيذية للنظام، وقد ن�ست هذه 
االآلية يف )البند االأول/ فقرة1( من الق�سم االأول على تويل جمل�س الق�ساء االأعلى 
)امل�سكل مبوجب نظام الق�ساء ال�سابق( بع�س مهمات واخت�سا�سات املجل�س االأعلى 
االأعلى  املجل�س  ت�سكيل  حني  اإلى  اجلديد(  النظام  مبوجب  �سي�سكل  )الذي  للق�ساء 

للق�ساء اجلديد، وقد �ُسكل هذا املجل�س و�رشع يف اأعماله بتاريخ 3/ 3/ 1430هـ.

وفيما يلي ذكر املواد التي ا�ستملت على ما يتعلق بالتفتي�س الق�سائي يف هذا النظام:
�ملادة �خلام�صة و�خلم�صون:

1- توؤلف يف املجل�س االأعلى للق�ساء اإدارة للتفتي�س الق�سائي من رئي�س وم�ساعد 
اال�ستئناف  ق�ساة حماكم  املجل�س من بني  املتفرغني يختارهم  الق�ساة  وعدد كاٍف من 

وحماكم الدرجة االأولى.
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2- تتولى �إد�رة �لتفتي�ش �لق�صائي ما يلي:
اأ- التفتي�س على اأعمال ق�ساة حماكم اال�ستئناف وحماكم الدرجة االأولى، وذلك 
واجبات  اأداء  على  حر�سهم  ومدى  كفايتهم  معرفة  اإلى  تــوؤدي  التي  البيانات  جلمع 

وظيفتهم.
ب- �لتحقيق يف �ل�صكاوى �لتي يقدمها �لق�صاة، �أو تقدم �صدهم يف �مل�صائل �ملت�صلة 

باأعمالهم بعد اإحالتها اإليها من املجل�س االأعلى للق�ساء.
بو�صاطة  �لفقرة  هذه  من  و)ب(  )�أ(  يف  �إليهما  �مل�صار  و�لتحقيق  �لتفتي�ش  ويكون 
ع�صو ق�صائي درجته �أعلى من درجة �لقا�صي �ملفت�ش عليه �أو �ملحقق معه، �أو �صابق له 
يف االأقدمية اإن كانا يف درجة واحدة. ويح�سل التحقيق والتفتي�س يف اإدارة التفتي�س 

الق�سائي اأو باالنتقال اإلى املحكمة بناًء على ما يقرره رئي�س املجل�س االأعلى للق�ساء.
3- يجب اإجراء التفتي�س على اأع�ساء ال�سلك الق�سائي مرة على االأقل ومرتني على 

االأكرث كل �سنة.
�ملادة �ل�صاد�صة و�خلم�صون:

يكون تقدير كفاية القا�سي باإحدى الدرجات االآتية:
متميز ــ فوق �ملتو�صط ــ متو�صط ــ �أقل من �ملتو�صط.

�ملادة �ل�صابعة و�خلم�صون:
اإدارة التفتي�س الق�سائي القا�سي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما  1- تبلغ 
يودع يف ملفه. وله اأن يقدم الإدارة التفتي�س اعرتا�سه على ذلك خالل )ثالثني( 

يوماً من تاريخ تبليغه، ما مل يوجد عذر مقبول.
م�سفوعاً  للق�ساء  االأعلى  املجل�س  اإلى  الق�سائي االعرتا�س  التفتي�س  اإدارة  2- حتيل 

مبذكرة بالر�أي فيه خالل )خم�صة ع�رش( يوماً من تاريخ تقدميه.



81
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

3- يف�سل املجل�س يف االعرتا�س بعد االطالع على االأوراق، ويبلغ املعرت�س بقرار 
املجل�س كتابة. ويكون قرار املجل�س يف هذا ال�ساأن نهائياً.

�ملادة �لتا�صعة و�ل�صبعون:
يخ�سع كتاب العدل للتفتي�س الق�سائي، وفقاً الأحكام هذا النظام(.

1428هـ ونظام �لق�صاء �ل�صادر عام 1395هـ فيما  مقارنة بني نظام الق�ساء اجلديد 
يتعلق بالتفتي�ش �لق�صائي

نظام الق�ضاء القدمينظام الق�ضاء اجلديد

يالحظاملادةيالحظاملادةع

م6/ ج1
ي�سدر املجل�س االأعلى 
للق�ساء الئحة التفتي�س 

�لق�صائي

اإ�سدار املجل�س 
لالئحة �لتفتي�ش

م70
ي�صدرها وزير �لعدل 
بعد موافقة جمل�س 

الق�ساء االأعلى

م247
وال يجوز اأن يرقى 

ع�صو �ل�صلك �لق�صائي 
اخلا�سع للتفتي�س اإال اإذا 

فت�ش عليه
م55/ 2/ �أ

�لتفتي�ش على �أعمال 
ق�ساة حماكم اال�ستئناف 
وحماكم الدرجة االأولى

�سمول التفتي�س 
جلميع الق�ساة 

عد� غري 
�خلا�صعني

م/ 53
وال يجوز اأن يرقى 

ع�صو �ل�صلك �لق�صائي 
من درجة رئي�ش حمكمة 
)ب( فما دون اإال اإذا...

�قت�صار �لتفتي�ش 
على رئي�ش 

حمكمة )ب( فما 
دون
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نظام الق�ضاء القدمينظام الق�ضاء اجلديد
يالحظاملادةيالحظاملادةع

م55/ 31
توؤلف يف املجل�س 

االأعلى للق�ساء اإدارة 
للتفتي�ش �لق�صائي 
من رئي�ش وم�صاعد 

وعدد كاف من الق�ساة 
�ملتفرغني يختارهم 

املجل�س من بني ق�ساة 
حماكم اال�ستئناف 

وحماكم الدرجة االأولى.

1( االإدارة يف 
املجل�س.

2( �ملفت�صون 
يختارون، وال 

يندبون
3( مل حتدد مدة 

لعملهم

م62
1( االإدارة يف الوزارة
2( �ملفت�صون يندبون 
ملدة �سنة قابلة للتجديد

م55/ 2/ ب4
ب - �لتحقيق يف 

�ل�صكاوى �لتي يقدمها 
�لق�صاة، �أو تقدم �صدهم 

يف �مل�صائل �ملت�صلة 
باأعمالهم بعد �إحالتها 

اإليها من املجل�س االأعلى 
للق�صاء.

�لن�ش على 
�لتحقيق يف 
ال�سكاوى ال 
يكون اإال بعد 
�إحالتها من 

املجل�س

مل ين�س على 
من يحيل طلب 

�لتحقيق لالإد�رة، 
وجرى �لعمل 
على �أن �لذي 

يطلب �لتحقيق 
هو �لوزير �أو 

املجل�س

م55/ 52
ويكون �لتفتي�ش 

و�لتحقيق.. بو�صاطة 
ع�صو ق�صائي درجته 

�أعلى من درجة �لقا�صي 
�ملفت�ش عليه �أو �ملحقق 
معه، �أو �صابق له يف 
االأقدمية اإن كانا يف 

درجة و�حدة.

�لن�ش على �أن 
يتولى �لتحقيق 

و�لتفتي�ش من هو 
�أعلى من �ملفت�ش 
عليه �أو �ملحقق 

معه

تابع م63
ن�ش على �أن يكون 
�ملفت�ش �أعلى درجة
و�سكت عن حالة 

�لتحقيق
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نظام الق�ضاء القدمينظام الق�ضاء اجلديد
يالحظاملادةيالحظاملادةع

م55/ 62
ويح�صل �لتحقيق 
و�لتفتي�ش يف �إد�رة 

�لتفتي�ش �لق�صائي �أو 
باالنتقال اإلى املحكمة 

بناًء على ما يقرره رئي�ش 
املجل�س االأعلى للق�ساء.

حدد مكان 
�لتفتي�ش 
و�لتحقيق

مل ي�رش اإلى مكان 
�لتفتي�ش و�لتحقيق

م756
يكون تقدير كفاية 
�لقا�صي باإحدى 
الدرجات االآتية: 

متميز/ فوق 
�ملتو�صط/ متو�صط/ 

�أقل من �ملتو�صط

�أبدل تقدير 
»كفء« ب 

»متميز«

م64
التقدير بـ: كفء، فوق 
�ملتو�صط، متو�صط، �أقل 

من �ملتو�صط

81 /57
تبلغ �إد�رة �لتفتي�ش 

�لق�صائي �لقا�صي بالتقرير 
وتقدير كفايته، كما تبلغه 

بكل ما يودع يف ملفه.

1( يبلغ �لقا�صي 
بالتقرير ودرجة 

�لكفاية
2( ويبلغ بكل ما 

يودع يف ملفه

مادة 66
يبلغ �لقا�صي 

بامللحوظات دون تقدير 
�لكفاية

 

9
م57/ 2

حتيل اإدارة التفتي�س 
الق�سائي االعرتا�س اإلى 
املجل�س االأعلى للق�ساء 
م�صفوعاً مبذكرة بالر�أي 

فيه خالل )خم�صة ع�رش( 
يوماً من تاريخ تقدميه.

االإدارة تذكر راأيها
وال متلك البت 
يف �عرت��صات 

�ملفت�ش عليه

67

ت�صكل يف �إد�رة �لتفتي�ش 
جلنة لفح�س املالحظات 
ثم االعرتا�سات وتعتمد 

ما تر�ه
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نظام الق�ضاء القدمينظام الق�ضاء اجلديد
يالحظاملادةيالحظاملادةع

م57/ 101
وله اأن يقدم الإدارة 

�لتفتي�ش �عرت��صه
م57/ 3

يف�سل املجل�س يف 
االعرتا�س بعد االطالع 

على االأوراق.

للمفت�ش عليه 
االعرتا�س مطلقاً 

دون تقييده 
بتقدير حمدد

م68
حق �لتظلم فقط 

للقا�صي �لذي ح�صل 
على تقدير �أقل من 

�ملتو�صط

اأبرز معامل الئحة التفتي�س الق�سائي اجلديدة ال�سادرة يف تاريخ 2/ 11/ 1430هـ:
بعد �سدور نظام الق�ساء اجلديد �رشع جمل�س الق�ساء االأعلى )ال�سابق( يف ت�سكيل 
جلان حت�سريية الإعداد م�ساريع اللوائح والقواعد املن�سو�س عليها يف املادة ال�ساد�سة من 
نظام الق�ساء اجلديد، ومنها الئحة التفتي�س الق�سائي، وبداأت هذه اللجان التح�سريية 

يف عملها.
وقد ت�رشفت مب�ساركتي يف اأعمال اللجنة التح�سريية املكلفة من قبل املجل�س بالعمل 
يف اإعداد اللوائح التي ورد ذكرها يف نظام الق�ساء، ومنها الئحة التفتي�س الق�سائي، 
التفتي�س  اإعداد الئحة  املتاحة يف  اللجنة على االإفادة من جميع امل�سادر  وقد حر�ست 

�لق�صائي، ومن تلك �مل�صادر:
1( االأنظمة والتعليمات الق�سائية ال�سعودية.

2( الئحة التفتي�س الق�سائي ال�سادرة بقرار معايل وزير العدل يف 24/ 7/ 1423هـ 
بعد موافقة جمل�س الق�ساء االأعلى.

3( الئحة التفتي�س يف ديوان املظامل.
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4( م�رشوع النظام املوحد للتفتي�س الق�سائي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
5( م�رشوع النظام املوحد للتفتي�س الق�سائي يف الدول العربية.

6( االأنظمة واللوائح الق�سائية يف اأغلب الدول العربية.
7( الكتب والبحوث واملقاالت املتعلقة باملو�سوع.

8( اآراء اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة الذين �ساركوا يف ور�س العمل التي ُعقدت ملناق�سة 
اللوائح، ومنها الئحة التفتي�س الق�سائي.

9( اآراء اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة الذين �ساركوا يف اللقاءات الت�ساورية التي ُعقدت 
ملناق�سة اللوائح يف جميع مناطق اململكة.

واال�ستكتابات  اال�ستبيانات  بتعبئة  قاموا  الذين  الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  اآراء   )10
التي بُعثت ملحاكم اململكة.

وبعد انتهاء اللجنة من اإعداد امل�رشوع رفعته اإلى جلان اأعلى لدرا�سة امل�رشوع، ثم 
اللجان  راأتها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  للق�ساء  االأعلى  املجل�س  اإلى  امل�رشوع  ُقدم 
العليا، وبعد درا�سة املجل�س مل�رشوع الالئحة �سدر قرار املجل�س ذو الرقم )30/ 5/ 

364( و�لتاريخ 2/ 11/ 1430هـ باعتماد الئحة التفتي�س الق�سائي.
وتتكون هذه �لالئحة من �صتني مادة.

 وفيما يلي عر�س الأبرز معامل الئحة التفتي�س الق�سائي اجلديدة.



86
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

اأبرز معامل الئحة التفتي�س الق�سائي اجلديدة )2/ 11/ 1430هـ( 
�مل�صمون�ملو�د�لف�صل
االأول

)تعريفات 
و�أحكام عامة( 

1ــ6
تعريفات/ كون �ملفت�ش �أعلى درجة من �لقا�صي �لذي يفت�ش عليه �أو يحقق 

معه/ مكان �لتفتي�ش �أو �لتحقيق/ �إبالغ �ملحكمة باملهمة

�لف�صل �لثاين
)االإدارة العامة 

للتفتي�ش 
�لق�صائي( 

7 ــ10

ت�سكيل اإدارة التفتي�س الق�سائي يف املجل�س من رئي�س وم�ساعد ال تقل درجتهما 
عن قا�سي ا�ستئناف، وعدد كاٍف من االأع�ساء املتفرغني، ال تقل درجة الع�سو 

عن رئي�س حمكمة )ب( وال بد من توفر )3( �رشوط فيمن يختار مفت�ساً/ 
اخت�سا�سات االإدارة ورئي�سها وم�ساعده/ اإعداد خطة �سنوية للتفتي�س

�لف�صل �لثالث
)�لتفتي�ش 

28 واالعرتا�س( 
ــ   

 11

وجوب اإجراء التفتي�س على الق�ساة اخلا�سعني للتفتي�س مرة على االأقل كل �سنة، 
ومرتني على االأكرث/ يفح�س املفت�س ما ال يقل عن �ستني باملائة )60%( من �لق�صايا �لتي 

با�رشها القا�سي املفت�س عليه خالل مدة التفتي�س، ب�رشط اأال يقل عددها عن )ثالثني( 
ق�سية خمتلفة النوع واحلكم/ املعايري التي ُيقيَّم القا�سي من خاللها/ لكل معيار 

جزء من درجة التقومي البالغة )مائة(، كما يحدد لذلك موؤ�رشات ا�سرت�سادية لكل معيار 
وتق�سيم درجة التقومي عليها وفق منوذج يعد لذلك/ م�ستمالت قرار املفت�س/ للمفت�س 

ح�سور جل�سات التقا�سي/ ت�سكيل جلنة )فح�س تقارير التفتي�س واالعرتا�سات(/ 
يكون تقدير كفاية املفت�س عليه باإحدى الدرجات االآتية :
ـ متميز، ملن ح�صل على درجة تقومي من )90 �إلى 100( 

ـ فوق �ملتو�صط، ملن ح�صل على درجة تقومي من )80 �إلى 89( 
ـ متو�صط، ملن ح�صل على درجة تقومي من )60 �إلى 79( 

ـ �أقل من �ملتو�صط، ملن ح�صل على درجة تقومي من )59( فما دون.
/ اعرتا�س القا�سي/ رفع التقرير اإلى املجل�س للف�سل فيه/ و�سع اإجراءات للتفتي�س 

على عمل الع�سو الق�سائي اخلا�سع للتفتي�س الذي ال يبا�رش عمل الق�ساء يف املحاكم
�لف�صل �لر�بع
)�ل�صكاوى 
46و�لتحقيق( 

 ــ  
اآلية تقدمي ال�سكاوى �سد الق�ساة/ �رشوط قبول ال�سكوى/ درا�سة 29

ال�سكوى/ التكليف بالتحقيق واآليته/ 

�لف�صل �خلام�ش
60)�أحكام ختامية( 

  ــ 
للمفت�سني االّطالع على الوثائق وال�سبوط وال�سّجالت وامللفات املتعلقة مبهمات 47

عملهم/ اإعداد تقرير عن املحكمة عند االقت�ساء/ اإعداد مدونة بامللحوظات 
املعتمدة كل �سنة وتزويد املحاكم بها/ اعتماد املجل�س النماذج الالزمة 

و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.


