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املعتمد  التنظيمي  للهيكل  تفعياًل 
لــــــوزارة الـــعـــدل ودعـــمـــاً ملــ�ــشــروع املــلــك 
عــبــد اهلل لــتــطــويــر مـــرافـــق الــقــ�ــشــاء، 
وملــــا حتــتــاجــه املــحــاكــم مـــن تــنــظــيــم يف 
الــنــواحــي املــالــيــة الإداريـــــة والإ�ـــشـــراف 
مــا حتتاجه  وتــقــدمي  العمل  �شري  على 
عمل  لت�شهيل  وتقنيات  جتهيزات  من 
الــقــ�ــشــايــا مبـــا يـــواكـــب رفــــع مــ�ــشــتــوى 
الوزارة  ت�شهده  الذي  والتطوير  الأداء 
وقــطــاعــاتــهــا، فــقــد مت اإنـــ�ـــشـــاء وكــالــة 
مـــ�ـــشـــاعـــدة لــــ�ــــشــــوؤون املـــحـــاكـــم لــتــقــوم 
بــواجــبــهــا �ــشــمــن مــنــظــومــة الـــوكـــالت 
والإدارات الأخرى التابعة لوزارة العدل 
ومــ�ــشــروعــهــا الــتــطــويــري وارتــبــاطــهــا 
الق�شائية  لــلــ�ــشــوؤون  الــــــوزارة  بــوكــيــل 
وزير  معايل  من  بقرار  الإن�شاء  وجــاء 
العدل رقم 7191 وتاريخ 1432/5/27هـ 
الإداري  التنظيمي  الهيكل  على  بــنــاء 
الــــ�ــــشــــادر مــــن مــــعــــايل وزيـــــــر الـــعـــدل 
اللجنة  ورئي�س  املدنية  ووزير اخلدمة 
الفرعية للجنة الوزارية الإداريــة رقم 
10/179/164/4/31 يف 1432/3/19هـ.

ومــــن ذلــــك الـــتـــاريـــخ وهــــي تــــوؤدي 
دورهــــــــا يف بــــنــــاء قــــاعــــدة تــاأ�ــشــيــ�ــشــيــة 
تنطلق  املحاكم  واإح�شائية  وتاريخية 
مــنــهــا مــعــطــيــات الــتــطــويــر والـــتـــوازن 
و�شد احلاجة واملعاجلة الفورية لكثري 
الأداء  تـــواجـــه  الـــتـــي  املــعــ�ــشــالت  مـــن 
الطموحات  وحتقيق  العمل  وم�شرية 
التي ت�شاهم يف خدمة املواطن واملقيم 
املــعــمــورة،  اأقــطــاب  يف  الــعــدالــة  وتن�شر 

ويتبعها عدد من الإدارات العامة:
املــحــاكــم  لــ�ــشــوؤون  الــعــامــة  الإدارة 
العامة والإدارة العامة ل�شوؤون املحاكم 
ل�شوؤون  الــعــامــة  والإدارة  املتخ�ش�شة 

حماكم ال�شتئناف.

الهدف العام:
 الــقــيــام مبــعــاونــة وكـــيـــل الــــــوزارة 

�ــشــوؤون  اإدارة  يف  الــقــ�ــشــائــيــة  لــلــ�ــشــوؤون 
لها  املقررة  ال�شيا�شات  وتنفيذ  املحاكم 
مبا يكفل اأداء ر�شالتها على اأكمل وجه 
مبا يحقق �شري العدالة النافذة وتهيئة 
بعيد  الق�شائي  للعمل  املنا�شب  املــنــاخ 
ع��ن ال�����ض��غ��وط الإداري������ة وامل��ال��ي��ة مبا 
باأعمالهم  القيام  الق�شاة  على  ي�شهل 

بكل ي�شر و�شهولة.
املهام واالخت�صا�صات:

1- الإ�ـــشـــراف املــبــا�ــشــر عــلــى اإعـــداد 
الــتــابــعــة  الـــعـــامـــة  الإدارات  خـــطـــط 
لإ�شرافه يف اإطار الهداف وال�شيا�شات 
العامة للوزارة والإ�شراف على تنفيذها 

بعد اعتمادها.
والتوجيهات  التعليمات  اإ�شدار   -2
تنفيذ  عــلــى  ي�شاعد  مبــا  لــلــمــروؤو�ــشــن 
الوقت  ويف  املنا�شبة  بــاجلــودة  الأعــمــال 

املنا�شب.
واملـــقـــرحـــات  الآراء  تـــقـــدمي   -3
الق�شائية  لــلــ�ــشــوؤون  الــــــوزارة  لــوكــيــل 
العمل  اأداء  تــطــويــر  عــلــى  ي�شاعد  مبــا 

باملحاكم.
4- اإبـــــداء الـــــراأي فــيــمــا يــقــدم من 
رفعها  قبل  ودرا�ــشــات  وبــحــوث  تقارير 

لوكيل الوزارة لل�شوؤون الق�شائية.
يتعلق  فــيــمــا  الــــــــوزارة  متــثــيــل   -5
بطبيعة عمله يف حال كون التمثيل يف 
م�شتواه ورفعها لوكيل الوزارة لل�شوؤون 

الق�شائية.
لل�شوؤون  الـــوزارة  لوكيل  الرفع   -6
الــقــ�ــشــائــيــة عـــن كـــل مـــا يــحــتــاج اإلـــى 

التن�شيق مع املجل�س الأعلى للق�شاء.
7- ا�شتقبال الوفود الر�شمية التي 
يتطلب عملها زيارة املحاكم والتن�شيق 
يف ذلــــك مـــع وكــيــل الـــــــوزارة لــلــ�ــشــوؤون 

الق�شائية واجلهات املخت�شة.
8- املــ�ــشــاركــة مـــع وكــــالء الـــــوزارة 
الـــــرامـــــج  اإعــــــــــــداد  املــــ�ــــشــــاعــــديــــن يف 
الــتــفــ�ــشــيــلــيــة لــتــنــفــيــذ مـــهـــام الــــــوزارة 

ومتابعة تنفيذ ما يخ�شه.
الر�شمية  الــوفــود  بعث  اقـــراح   -9
اإلـــــى اخلــــــارج لـــالطـــالع عــلــى جتـــارب 

وكالة ال�زارة امل�صاعدة ل�ص�ؤون املحاكم
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الآخرين.
الأداء  تقييم  تــقــاريــر  اعــتــمــاد   -10
امل�شاعدة  للوكالة  التابعن  للموظفن 

وحتديد احتياجاتهم التدريبية.
الدورية  التقارير  رفع  متابعة   -11

وال�شنوية عن الإدارات التابعة له.
يــقــدم من  الــــراأي فيما  اإبــــداء   -12
تـــقـــاريـــر وبـــحـــوث قــبــل رفــعــهــا لــوكــيــل 

الوزارة لل�شوؤون الق�شائية.
13- القيام باأي اخت�شا�شات اأخرى 
يــتــم اإ�ـــشـــنـــاده لـــه مبــقــتــ�ــشــى الأنــظــمــة 
لــلــ�ــشــوؤون  الـــــــوزارة  اأو تــفــويــ�ــس وكـــيـــل 

الق�شائية.

مكتب ال�كيل امل�صاعد ل�ص�ؤون 
املحاكم

الرت�����ب�����اط ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي: ي��رت��ب��ط 
بوكيل الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون املحاكم

�ــشــوؤون مكتب  اإدارة  الــعــام:  الــهــدف 
الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون املحاكم وتقدمي 
التي  واملتابعة  الإداريـــة  اخلدمات  كافة 
اأداء  امل�شاعد على  الــوزارة  ت�شاعد وكيل 

عمله بكفاءة وفاعلية
املهام:

1- اإدارة الأعمال اليومية يف املكتب.
ترتيب وجدولة  الإ�ــشــراف على   -2
املـــــواعـــــيـــــد والـــــــــزيـــــــــارات والـــــلـــــقـــــاءات 
والجتماعات واملهام الر�شمية اخلا�شة 

بالوكيل امل�شاعد ل�شوؤون املحاكم.
املخت�شة  اجلــهــات  مــع  التن�شيق   -3
على  للح�شول  الـــــوزارة  وخــــارج  داخـــل 
املعلومات التي يحتاج لها عمل الوكيل 
امل�شاعد ل�شوؤون املحاكم وتنظيم طريقة 

تداولها وحفظها.
4- الإ�ــــشــــراف عــلــى اتـــخـــاذ الـــالزم 
تقدم  التي  والتظلمات  ال�شكاوي  حــول 
عــلــى وكــيــل الــــــوزارة املــ�ــشــاعــد لــ�ــشــوؤون 

املحاكم مع اجلهات املخت�شة.
الــــتــــقــــاريــــر  ــــى  عــــل الطــــــــــــالع   -5
ملكتب  املرفوعة  واخلطابات  والدرا�شات 
املحاكم  ل�شوؤون  امل�شاعد  الـــوزارة  وكيل 

واإبداء املالحظات متهيداً لعتمادها.

الـــــقـــــرارات واملــكــاتــبــات  اإعـــــــداد   -6
امل�شاعد  الــوزارة  وكيل  مبكتب  اخلا�شة 

ل�شوؤون املحاكم.
وحـــاجـــات  مــتــطــلــبــات  تــنــظــيــم   -7
املـــراجـــعـــن يف مــكــتــب وكـــيـــل الـــــــوزارة 
امل�شاعد ل�شوؤون املحاكم واتخاذ الإجراء 
الالزم حيالها قبل عر�شها على الوكيل 

امل�شاعد.
الوكيل  8- ح�شر احتياجات مكتب 
املـــ�ـــشـــاعـــد لــــ�ــــشــــوؤون املـــحـــاكـــم واتـــخـــاذ 
الإدارات  مــن  طلبها  حــيــال  الإجـــــراءات 

املخت�شة.
جلـــهـــات  املــــعــــامــــالت  تـــوجـــيـــه   -9

الخت�شا�س.
املــعــامــالت عــلــى وكيل  10- عــر�ــس 

الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون املحاكم.
الإدارات  مـــدراء  مــع  التن�شيق   -11
ل�شوؤون  امل�شاعد  الــوزارة  لوكيل  التابعة 

املحاكم يف جميع الأعمال.
12- الإ�شراف على موظفي املكتب.

موظفي  عــلــى  الــعــمــل  تـــوزيـــع   -13
املكتب ومتابعة التنفيذ.

14- تقييم اأداء العاملن باملكتب.
تــــ�ــــشــــاوؤلت  عــــلــــى  الإجـــــــابـــــــة   -15
املـــراجـــعـــن واملــتــ�ــشــلــن هــاتــفــيــاً وحــل 
الــــوزارة  لــوكــيــل  اإحــالــتــهــا  اأو  م�شاكلهم 

ل�شوؤون املحاكم.
ال�شيوف  ومــرافــقــة  ا�شتقبال   -16

الر�شمين من داخل وخارج الوزارة.
الــــدوريــــة  الـــتـــقـــاريـــر  اعـــــــداد   -17
وال�شنوية لإجنازات الإدارة ومقرحات 

تطويرها.
وحتديد  املوظفن  اأداء  تقييم   -18

احتياجاتهم.
التكليف  يتم  اأخـــرى  مهام  اأي   -19

بها.
االإدارات التابعة لل�كالة 

امل�صاعدة
املحاكم  ل�شوؤون  العامة  الإدارة   -1

العامة
الرتباط التنظيمي: ترتبط بوكيل 
امل�شاعد ل�شوؤون املحاكم ون�شاأت  الوزارة 

بقرار معايل وزارة العدل )برقم 7196 
وتاريخ 1432/5/27هـ(.

الهدف العام: 
اإجــــراء الــدرا�ــشــات وو�ــشــع معايري 
يف  الدوائر  لأعمال  القيا�س  وموؤ�شرات 
املحاكم العامة والتو�شع يف ن�شر املحاكم 
الناحية  مــن  �شوؤونها  وتنظيم  العامة 
�شري  والإ�ــشــراف على  والإداريــــة  املالية 
الــعــمــل بــهــا ومـــدهـــا مبـــا حتــتــاجــه من 
ت�شهل  الــتــي  والــتــقــنــيــات  الــتــجــهــيــزات 
التطور  الق�شايا مبا يواكب  �شري عمل 

القت�شادي والجتماعي.

املهام واالخت�صا�صات للإدارة:
لأعمال  ال�شنوية  اخلطة  و�شع   -1
وال�شيا�شات  الأهــــداف  اإطـــار  يف  الإدارة 
تنفيذها  على  والعمل  لــلــوزارة  العامة 

بعد اعتمادها.
املخت�شة  الإدارات  مع  التن�شيق   -2
الق�شايا  تراكم  اأ�شباب  وبحث  لدرا�شة 
واقــراح  ذلك  اأو وجد  العامة  باملحاكم 

احللول املنا�شبة لها.
املخت�شة  الإدارات  مع  التن�شيق   -3
لــو�ــشــع مــعــايــري ثــابــتــة وعــادلــة لتقييم 

اأعمال املحاكم العامة.
اإدخـــال احلا�شب  الإ�ــشــراف على   -4

الآيل باملحاكم العامة.
املــحــاكــم  احـــتـــيـــاجـــات  5- حتـــديـــد 

العامة من مباين وجتهيزات.
املخت�شة  اجلــهــات  مــع  التن�شيق   -6
ت�شهيل  �شاأنه  من  ما  كل  يف  للم�شاهمة 
التي  اخلدمات  على  املواطنن  ح�شول 

تقدمها املحاكم العامة.
املـــواطـــنـــن  �ـــشـــكـــاوي  مـــتـــابـــعـــة   -7
باملحاكم  الإداريـــــة  بــــــالإدارات  املتعلقة 
املحاكم  روؤ�ــشــاء  مــع  بالتن�شيق  الــعــامــة 
والعمل على اإيجاد احللول املنا�شبة لها 

وفقاً لالأنظمة والتعليمات.
الــعــمــل  �ـــشـــري  8- مـــراقـــبـــة حــ�ــشــن 
الإداري يف املحاكم العامة والعمل على 
وحــدات  كــافــة  يف  العمل  اآلــيــات  تطوير 



اإدارات
حمدثة
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واأق�شام اإدارة املحاكم العامة.
املحاكم  يف  العمل  اإدارات  درا�ــشــة   -9
الــــعــــامــــة واقــــــــــراح الـــ�ـــشـــبـــل الــكــفــيــلــة 
احلديثة  التقنية  وا�شتخدام  بتب�شيطها 

فيها.
10- درا�شة مدى احلاجة اإلى تعزيز 
زيــادة  خــالل  مــن  العامة  املحاكم  طاقة 
اأعداد املوظفن بها ح�شب حاجة العمل.
11- املتابعة امل�شتمرة حلاجة املحاكم 
العامة من التجهيزات واإعداد الدرا�شات 
الــالزمــة مبــا يــخــدم املــحــاكــم الــعــامــة يف 

القيام بعملها على الوجه املطلوب.
يتم  مو�شعية  معايري  اقـــراح   -12
ال�شر�شاد بها يف حتديد مدى احلاجة 

اإلى اإن�شاء حماكم عامة جديدة.
لتحديد  املــيــداين  امل�شح  اإجـــراء   -13
املحاكم  انت�شار  يف  التو�شع  اإلــى  احلاجة 

العامة.
الــعــامــة  الإدارة  مــع  التن�شيق   -14
الــوزارة لت�شمن م�شروع  للتخطيط يف 
اخلــطــة مــا يــتــقــرر مــن املجل�س الأعــلــى 
لــلــقــ�ــشــاء بــ�ــشــاأن اإنـــ�ـــشـــاء حمـــاكـــم عــامــة 

جديدة.
الأعــلــى  املجل�س  مــع  التن�شيق   -15
الــ�ــشــادرة منه  الـــقـــرارات  للق�شاء حــول 

ب�شاأن اإن�شاء حماكم عامة وتعزيزها.
التدريبية  الحتياجات  تقدير   -16
رفع  يكفل  مبــا  العامة  املحاكم  ملوظفي 
الــتــنــ�ــشــيــق  الــوظــيــفــي  الأداء  مــ�ــشــتــوى 
للتطوير  الــعــامــة  الإدارة  مـــع  ذلـــك  يف 

الإداري.
الــــدوريــــة  الـــتـــقـــاريـــر  اإعــــــــداد   -17
الإدارة  اإجنــــــــــازات  حـــــول  والـــ�ـــشـــنـــويـــة 

ومقرحات تطوير اأدائها.
تــقــيــيــم  تـــــقـــــاريـــــر  اإعــــــــــــــداد   -18
وحتـــديـــد  الإدارة  يف  املـــوظـــفـــن  اأداء 

احتياجاتهم التدريبية.
اأخـــرى لها عالقة  اأعــمــال  اأيــة   -19

بطبيعة عمل الإدارة تكلف بها.

اخت�صا�صات الق�صاء العام 
حدد نظام الق�شاء اجلديد ال�شادر 

باملر�شوم امللكي ذي الرقم م/78 وتاريخ 
1428/9/19هـ اخت�شا�شات املحاكم يف 
على  التقا�شي  وجــعــل  الــعــام  الق�شاء 
درجـــتـــن.. الأولـــــى: حمــاكــم الــدرجــة 
واملحاكم  العامة  املحاكم  وهي  الأولــى 
واملحاكم  التجارية  واملحاكم  اجلزائية 
العمالية وحماكم الأحوال ال�شخ�شية، 
والثانية: حماكم ال�شتئناف يف جميع 

مناطق اململكة.
ــيــا وهـــي  ثــــم تــــاأتــــي املـــحـــكـــمـــة  الــعــل
العديد  تــتــولــى  ق�شائية  �شلطة  اأعــلــى 
املــادة  حددتها  التي  الخت�شا�شات  من 
احلــــاديــــة عــ�ــشــرة مـــن نـــظـــام الــقــ�ــشــاء 
مــــن مـــراجـــعـــة الأحـــــكـــــام والـــــقـــــرارات 
تـــوؤيـــدهـــا حمــاكــم  اأو  تــ�ــشــدرهــا  الـــتـــي 
الرجم  اأو  القطع  اأو  بالقتل  ال�شتئناف 
دونها  فيما  اأو  النف�س  يف  الق�شا�س  اأو 
وكــذلــك مــراجــعــة الأحـــكـــام والـــقـــرارات 
كان  الــتــي  الق�شايا  وقــائــع  تــنــاول  دون 
خمالفة  احلكم  على  العــرا�ــس  حمل 
اأحكام ال�شريعة وما ي�شدره ويل الأمر 
اأنــظــمــة ل تــتــعــار�ــس معها �ــشــدور  مــن 
احلــــكــــم مــــن حمـــكـــمـــة غــــري خمــتــ�ــشــة 
وغــري  �شليم  غــري  ت�شكياًل  م�شكلة  اأو 
عمل  اإن  وحيث  اخت�شا�شات  مــن  ذلــك 
ال�شتئناف  وحماكم  املخت�شة،  املحاكم 
املرافعات  نظامي  �شدور  على  متوقف 
بعد  اجلــزائــيــة  والإجــــــراءات  ال�شرعية 
التعديل، ومن اأنواع الق�شايا احلقوقية 
اخت�شا�س  ومن  والإنهائية  واجلنائية 

املحكمة العامة:
العينية  الــدعــاوى  جميع  نظر   -1

املتعلقة بالعقار.
2- اإ�شدار حجج ال�شتحكام واإثبات 
الوقف و�شماع الإقرار به واإثبات الزواج، 
والن�شب،  والطالق، واخللع،  والو�شية، 

والوفاة، وح�شر الورثة.
3- اإقـــامـــة الأو�ـــشـــيـــاء، والأولـــيـــاء، 
والنظار، والإذن لهم يف الت�شرفات التي 
عند  وعــزلــهــم  القا�شي  اإذن  ت�شتوجب 

القت�شاء.
4- فر�س النفقة واإ�شقاطها.

5- تزويج من ل ويل لها من الن�شاء.

6- احلجز على ال�شفهاء واملفل�شن.
احلـــــدود  قــ�ــشــايــا  يف  الــفــ�ــشــل   -7

مبختلف اأنواعها.

2- االإدارة العامة ل�ص�ؤون املحاكم 
املتخ�ص�صة

وزيــر  معايل  بــقــرار  الإدارة  اأن�شئت 
الــعــدل رقــم )7198( يف 1432/5/27هـــــ 
لــ�ــشــوؤون  الــعــامــة  الإدارة  م�شمى  حتــت 
املحاكم املتخ�ش�شة وارتباطها بالوكيل 

امل�شاعد ل�شوؤون املحاكم.
الهدف العام:

اإجــــراء الــدرا�ــشــات وو�ــشــع معايري 
ومـــوؤ�ـــشـــرات الــقــيــا�ــس لأعـــمـــال املــحــاكــم 
املحاكم  ن�شر  يف  والتو�شع  املتخ�ش�شة 
املــتــخــ�ــشــ�ــشــة وتــنــظــيــم �ـــشـــوؤونـــهـــا مــن 
الــنــاحــيــة املــالــيــة الإداريـــــــة والإ�ـــشـــراف 
على �شري العمل بها ومدها مبا حتتاج 
ت�شهل  التي  والتقنيات  التجهيزات  من 
التطور  الق�شايا مبا يواكب  �شري عمل 

القت�شادي والجتماعي.
املهام واالخت�صا�صات:

لأعــمــال  ال�شنوية  اخلــطــة  و�ــشــع   -
وال�شيا�شات  الأهــــداف  اإطـــار  يف  الإدارة 
تنفيذها  على  والعمل  لــلــوزارة  العامة 

بعد اعتمادها.
املخت�شة  الإدارات  مــع  التن�شيق   -
الق�شايا  تراكم  اأ�شباب  وبحث  لدرا�شة 
احللول  واقـــراح  املتخ�ش�شة  باملحاكم 

املنا�شبة لها.
املخت�شة  الإدارات  مــع  التن�شيق   -
لــو�ــشــع مــعــايــري ثــابــتــة وعــادلــة لتقييم 

اأعمال املحاكم املتخ�ش�شة.
اإدخــــال احلا�شب  الإ�ـــشـــراف عــلــى   -

الآيل باملحاكم املتخ�ش�شة.
املـــحـــاكـــم  احــــتــــيــــاجــــات  - حتــــديــــد 

املخ�ش�شة من مباين وجتهيزات.
املخت�شة  اجلــهــات  مــع  التن�شيق   -
للم�شاهمة يف ت�شهيل ح�شول املواطنن 
املحاكم  تقدمها  الــتــي  اخلــدمــات  عــلــى 

املتخ�ش�شة.



ــ 351 العدد 59 - رجب 1434هـ - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة  

املــــواطــــنــــن  �ــــشــــكــــاوي  مـــتـــابـــعـــة   -
املتخ�ش�شة  باملحاكم  بــالإدارات  املتعلقة 
والعمل  املحاكم  روؤ�ــشــاء  مــع  بالتن�شيق 
وفقاً  لها  املنا�شبة  احلــلــول  اإيــجــاد  على 

لالأنظمة والتعليمات.
- مراقبة ح�شن �شري العمل الإداري 
على  والــعــمــل  املتخ�ش�شة  املــحــاكــم  يف 
وحــدات  كــافــة  يف  العمل  اآلــيــات  تطوير 

واأق�شام اإدارة املحاكم املتخ�ش�شة.
باملحاكم  العمل  اإجـــراءات  درا�ــشــة   -
الكفيلة  الــ�ــشــبــل  واقــــــراح  املــخــ�ــشــ�ــشــة 
التقنية احلديثة  وا�شتخدام  بتب�شيطها 

فيها.
اإلــى تعزيز  - درا�ــشــة مــدى احلاجة 
طــــاقــــة الــــقــــوى الـــبـــ�ـــشـــريـــة بــاملــحــاكــم 
املــتــخــ�ــشــ�ــشــة مـــن خــــالل زيـــــادة اإعــــداد 

املوظفن بها ح�شب حاجة العمل.
املحاكم  حلاجة  امل�شتمرة  املتابعة   -
واإعــــداد  الــتــجــهــيــزات  مــن  املتخ�ش�شة 
املحاكم  الــالزمــة مبا يخدم  الــدرا�ــشــات 
املتخ�ش�شة يف القيام بعملها على الوجه 

املطلوب.
يتم  مو�شوعية  معايري  اقـــراح   -
ال�شر�شاد بها يف حتديد مدى احلاجة 
املحاكم  اإن�شاء حماكم جديدة من  اإلــى 

املتخ�ش�شة.
املـــيـــداين لتحديد  املــ�ــشــح  اإجـــــراء   -
املحاكم  انت�شار  التو�شع يف  اإلى  احلاجة 

املتخ�ش�شة.
الــعــامــة  الإدارة  مــــع  الــتــنــ�ــشــيــق   -
الــوزارة لت�شمن م�شروع  للتخطيط يف 
اخلــطــة مــا يــتــقــرر مــن املجل�س الأعــلــى 
للق�شاء ب�شاأن اإن�شاء املحاكم املتخ�ش�شة.
- الــتــنــ�ــشــيــق مـــع املــجــلــ�ــس الأعـــلـــى 
لــلــقــ�ــشــاء حـــــول الـــــقـــــرارات الـــ�ـــشـــادرة 
املتخ�ش�شة  املحاكم  اإنــ�ــشــاء  ب�شان  منه 

وتعزيزها اأو دجمها اأو اإلغائها.
التدريبية  الحــتــيــاجــات  تــقــديــر   -
يكفل  مبا  املتخ�ش�شة  املحاكم  ملوظفي 
رفع امل�شتوى الأداء الوظيفي والتن�شيق 

يف ذلك مع الإدارة العامة للتدريب.
- اإعداد التقارير الدورية وال�شنوية 

ومــقــرحــات  الإدارة  اإجنــــــــازات  حــــول 
تطوير اأدائها.

الزيارات امليدانية:
واأخــــــرة  فـــــرة  مــــن  الإدارة  تـــقـــوم 
املتخ�ش�شة  للمحاكم  ميدانية  بزيارات 
باململكة. حيث مت اإجــراء م�شح ميداين 
ال�شخ�شية  الأحــــوال  حمكمة  مــن  لكل 
بريدة،  اجلزائية  واملحكمة  بالريا�س، 

واملحكمة اجلزائية بالطائف.

املحاكم التابع للإدارة:
حمــــاكــــم الأحــــــــــــوال الــ�ــشــخــ�ــشــيــة 
العمالية  واملحاكم  اجلزائية  واملحاكم 
واملحاكم التجارية واملحكمة املتخ�ش�شة 

وحماكم الأحداث.
وقد ن�شت املادة ال�شاد�شة الع�شرون 
من نظام الق�شاء ال�شادرة عام 1395هـ 
على اأنه يجوز اإن�شاء حماكم متخ�ش�شة 
املجل�س  اقـــراح  على  بــنــاًء  ملكي  بــاأمــر 

الأعلى للق�شاء.

3- االإدارة العامة ل�ص�ؤون حماكم 
اال�صتئناف:

الرتباط التنظيمي: ترتبط بوكيل 
الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون املحاكم واأن�شئت 
بــقــرار مــن مــعــايل وزيـــر الــعــدل )برقم 

7197 يف 1432/5/27هـ(.
الـــهـــدف الـــعـــام: درا�ـــشـــة اإجــــــراءات 
الـــعـــمـــل بـــاملـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا وحمـــاكـــم 
الكفيلة  الــ�ــشــبــل  واقـــــراح  ال�ــشــتــئــنــاف 
التقنية احلديثة  وا�شتخدام  بتب�شيطها 
امل�شتمرة حلاجة حماكم  واملتابعة  فيها 
الالزمة  الدرا�شات  واإعـــداد  ال�شتئناف 
مبــــا يــــخــــدم حمــــاكــــم ال�ـــشـــتـــئـــنـــاف يف 
من  حتتاجه  مبا  ومدها  بعملها  القيام 

موظفن وجتهيزات وخالفها.

املهام واالخت�صا�صات:
ال�شنوية  م�شروع اخلطة  اإعــداد   -1
الأهــــداف  اإطــــار  يف  الإدارة  لــنــ�ــشــاطــات 
وال�شيا�شات العامة للوزارة والعمل على 

تنفيذها بعد اعتمادها.
اإدخـــال احلا�شب  الإ�ــشــراف على   -2

الآيل يف حماكم ال�شتئناف.
حمــاكــم  ـــيـــاجـــات  احـــت حتــــديــــد   -3
ال�ـــشـــتـــئـــنـــاف مـــــن مــــبــــاين و�ـــشـــيـــانـــة 

وخدمات.
الــعــمــل  �ـــشـــري  4- مـــتـــابـــعـــة حـــ�ـــشـــن 
ال�شتئناف  حمــاكــم  يف  واملـــايل  الإداري 
والعمل على تطوير اآليات العمل يف كافة 

وحدات واأق�شام حماكم ال�شتئناف.
الـــعـــمـــل يف  اإجـــــــــــراءات  5- درا�ــــشــــة 
ال�شبل  واقــــــراح  ال�ــشــتــئــنــاف  حمــاكــم 
التقنية  وا�شتخدام  بتب�شيطها  الكفيلة 

احلديثة فيها.
6- درا�شة مدى احلاجة اإلى تعزيز 
طــاقــة حمــاكــم ال�ــشــتــئــنــاف مــن خــالل 
اإعداد املوظفن بها ح�شب حاجة  زيادة 

العمل.
7- املتابعة امل�شتمرة حلاجة حماكم 
ال�ــشــتــئــنــاف مـــن الــتــجــهــيــزات واإعـــــداد 
الــدرا�ــشــات الــالزمــة مبــا يخدم حماكم 
ال�شتئناف يف القيام بعملها على الوجه 

املطلوب.
الــعــامــة  الإدارة  مـــع  الــتــنــ�ــشــيــق   -8
الأعــلــى  املج�س  مــع  واملتابعة  للتن�شيق 
من  الــ�ــشــارة  الـــقـــرارات  حـــول  للق�شاء 
املجل�س ب�شان زيادة اأعداد دوائر حماكم 
الدوائر  احتياجات  وتاأمن  ال�شتئناف 

اجلديدة مبحاكم ال�شتئناف.
التدريبية  الحتياجات  تقدير   -9
يكفل  مبــا  ال�شتئناف  حماكم  ملوظفي 
رفع م�شتوى الأداء الوظيفي والتن�شيق 
للتطوير  الــعــامــة  الإدارة  مــع  ذلـــك  يف 

الإداري.
الــــدوريــــة  الـــتـــقـــاريـــر  اإعــــــــداد   -10
الإدارة  اإجنــــــــــازات  حـــــول  والـــ�ـــشـــنـــويـــة 

ومقرحات تطوير اأدائها.
تــقــيــيــم  تـــــقـــــاريـــــر  اإعــــــــــــــداد   -11
وحتـــديـــد  الإدارة  يف  املـــوظـــفـــن  اأداء 

احتياجاتهم التدريبية.
12 - اأيــة اأعــمــال اخــرى لها عالقة 

بطبيعة عمل الإدارة تكلف بها.


