�إدارات
حمدثة
وكالة الوزارة امل�ساعدة ل�ش�ؤون املحاكم
تفعي ً
ال للهيكل التنظيمي املعتمد
ل������وزارة ال���ع���دل ودع���م���اً مل�����ش��روع امل��ل��ك
ع��ب��د اهلل ل��ت��ط��وي��ر م���راف���ق ال��ق�����ض��اء،
ومل����ا حت��ت��اج��ه امل��ح��اك��م م���ن ت��ن��ظ��ي��م يف
ال��ن��واح��ي امل��ال��ي��ة الإداري�����ة والإ����ش���راف
على �سري العمل وت��ق��دمي م��ا حتتاجه
من جتهيزات وتقنيات لت�سهيل عمل
ال��ق�����ض��اي��ا مب���ا ي���واك���ب رف����ع م�����س��ت��وى
الأداء والتطوير الذي ت�شهده الوزارة
وق��ط��اع��ات��ه��ا ،ف��ق��د مت �إن�������ش���اء وك��ال��ة
م�������س���اع���دة ل���������ش�����ؤون امل���ح���اك���م ل��ت��ق��وم
ب��واج��ب��ه��ا ���ض��م��ن م��ن��ظ��وم��ة ال���وك���االت
والإدارات الأخرى التابعة لوزارة العدل
وم�����ش��روع��ه��ا ال��ت��ط��وي��ري وارت��ب��اط��ه��ا
ب��وك��ي��ل ال������وزارة ل��ل�����ش���ؤون الق�ضائية
وج��اء الإن�شاء بقرار من معايل وزير
العدل رقم  7191وتاريخ 1432/5/27هـ
ب��ن��اء على الهيكل التنظيمي الإداري
ال���������ص����ادر م����ن م����ع����ايل وزي�������ر ال���ع���دل
ووزير اخلدمة املدنية ورئي�س اللجنة
الفرعية للجنة الوزارية الإداري��ة رقم
 10/179/164/4/31يف 1432/3/19هـ.
وم����ن ذل����ك ال���ت���اري���خ وه����ي ت�����ؤدي
دوره��������ا يف ب����ن����اء ق����اع����دة ت���أ���س��ي�����س��ي��ة
وتاريخية و�إح�صائية املحاكم تنطلق
م��ن��ه��ا م��ع��ط��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر وال���ت���وازن
و�سد احلاجة واملعاجلة الفورية لكثري
م���ن امل��ع�����ض�لات ال���ت���ي ت���واج���ه الأداء
وم�سرية العمل وحتقيق الطموحات
التي ت�ساهم يف خدمة املواطن واملقيم
وتن�شر ال��ع��دال��ة يف �أق��ط��اب امل��ع��م��ورة،
ويتبعها عدد من الإدارات العامة:
الإدارة ال��ع��ام��ة ل�����ش���ؤون امل��ح��اك��م
العامة والإدارة العامة ل�ش�ؤون املحاكم
املتخ�ص�صة والإدارة ال��ع��ام��ة ل�ش�ؤون
حماكم اال�ستئناف.
الهدف العام:
ال��ق��ي��ام مب��ع��اون��ة وك���ي���ل ال������وزارة
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ل��ل�����ش���ؤون ال��ق�����ض��ائ��ي��ة يف �إدارة ���ش���ؤون
املحاكم وتنفيذ ال�سيا�سات املقررة لها
مبا يكفل �أداء ر�سالتها على �أكمل وجه
مبا يحقق �سري العدالة النافذة وتهيئة
امل��ن��اخ املنا�سب للعمل الق�ضائي بعيد
ع��ن ال���ض�غ��وط الإداري� � ��ة وامل��ال �ي��ة مبا
ي�سهل على الق�ضاة القيام ب�أعمالهم
بكل ي�سر و�سهولة.
املهام واالخت�صا�صات:
 -1الإ����ش���راف امل��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى �إع���داد
خ���ط���ط الإدارات ال���ع���ام���ة ال��ت��اب��ع��ة
لإ�شرافه يف �إطار االهداف وال�سيا�سات
العامة للوزارة والإ�شراف على تنفيذها
بعد اعتمادها.
� -2إ�صدار التعليمات والتوجيهات
ل��ل��م��ر�ؤو���س�ين مب��ا ي�ساعد ع��ل��ى تنفيذ
الأع��م��ال ب��اجل��ودة املنا�سبة ويف الوقت
املنا�سب.
 -3ت���ق���دمي الآراء وامل���ق�ت�رح���ات
ل��وك��ي��ل ال������وزارة ل��ل�����ش���ؤون الق�ضائية
مب��ا ي�ساعد ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �أداء العمل
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باملحاكم.
� -4إب�����داء ال�����ر�أي ف��ي��م��ا ي��ق��دم من
تقارير وب��ح��وث ودرا���س��ات قبل رفعها
لوكيل الوزارة لل�ش�ؤون الق�ضائية.
 -5مت��ث��ي��ل ال��������وزارة ف��ي��م��ا يتعلق
بطبيعة عمله يف حال كون التمثيل يف
م�ستواه ورفعها لوكيل الوزارة لل�ش�ؤون
الق�ضائية.
 -6الرفع لوكيل ال���وزارة لل�ش�ؤون
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ع���ن ك���ل م���ا ي��ح��ت��اج �إل���ى
التن�سيق مع املجل�س الأعلى للق�ضاء.
 -7ا�ستقبال الوفود الر�سمية التي
يتطلب عملها زيارة املحاكم والتن�سيق
يف ذل����ك م���ع وك��ي��ل ال�������وزارة ل��ل�����ش���ؤون
الق�ضائية واجلهات املخت�صة.
 -8امل�����ش��ارك��ة م���ع وك��ل�اء ال�����وزارة
امل���������س����اع����دي����ن يف �إع������������داد ال��ب��رام�����ج
ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ م���ه���ام ال������وزارة
ومتابعة تنفيذ ما يخ�صه.
 -9اق�ت�راح بعث ال��وف��ود الر�سمية
�إل�����ى اخل������ارج ل�ل�اط�ل�اع ع��ل��ى جت���ارب

الآخرين.
 -10اع��ت��م��اد ت��ق��اري��ر تقييم الأداء
للموظفني التابعني للوكالة امل�ساعدة
وحتديد احتياجاتهم التدريبية.
 -11متابعة رفع التقارير الدورية
وال�سنوية عن الإدارات التابعة له.
� -12إب����داء ال����ر�أي فيما ي��ق��دم من
ت���ق���اري���ر وب���ح���وث ق��ب��ل رف��ع��ه��ا ل��وك��ي��ل
الوزارة لل�ش�ؤون الق�ضائية.
 -13القيام ب�أي اخت�صا�صات �أخرى
ي��ت��م �إ����س���ن���اده ل���ه مب��ق��ت�����ض��ى الأن��ظ��م��ة
�أو ت��ف��وي�����ض وك���ي���ل ال�������وزارة ل��ل�����ش���ؤون
الق�ضائية.
مكتب الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
املحاكم
االرت � �ب � ��اط ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي :ي��رت �ب��ط
بوكيل الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون املحاكم
ال��ه��دف ال��ع��ام� :إدارة ���ش���ؤون مكتب
الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون املحاكم وتقدمي
كافة اخلدمات الإداري���ة واملتابعة التي
ت�ساعد وكيل ال��وزارة امل�ساعد على �أداء
عمله بكفاءة وفاعلية
املهام:
� -1إدارة الأعمال اليومية يف املكتب.
 -2الإ���ش��راف على ترتيب وجدولة
امل�����واع�����ي�����د وال���������زي���������ارات وال�����ل�����ق�����اءات
واالجتماعات واملهام الر�سمية اخلا�صة
بالوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون املحاكم.
 -3التن�سيق م��ع اجل��ه��ات املخت�صة
داخ���ل وخ����ارج ال�����وزارة للح�صول على
املعلومات التي يحتاج لها عمل الوكيل
امل�ساعد ل�ش�ؤون املحاكم وتنظيم طريقة
تداولها وحفظها.
 -4الإ�����ش����راف ع��ل��ى ات���خ���اذ ال�ل�ازم
ح��ول ال�شكاوي والتظلمات التي تقدم
ع��ل��ى وك��ي��ل ال������وزارة امل�����س��اع��د ل�����ش���ؤون
املحاكم مع اجلهات املخت�صة.
 -5االط������ل�����اع ع����ل����ى ال����ت����ق����اري����ر
والدرا�سات واخلطابات املرفوعة ملكتب
وكيل ال���وزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون املحاكم
و�إبداء املالحظات متهيداً العتمادها.

� -6إع�������داد ال�����ق�����رارات وامل��ك��ات��ب��ات بقرار معايل وزارة العدل (برقم 7196
اخلا�صة مبكتب وكيل ال��وزارة امل�ساعد وتاريخ 1432/5/27هـ).
ل�ش�ؤون املحاكم.
 -7ت��ن��ظ��ي��م م��ت��ط��ل��ب��ات وح���اج���ات الهدف العام:
امل���راج���ع�ي�ن يف م��ك��ت��ب وك���ي���ل ال�������وزارة
�إج����راء ال��درا���س��ات وو���ض��ع معايري
امل�ساعد ل�ش�ؤون املحاكم واتخاذ الإجراء وم�ؤ�شرات القيا�س لأعمال الدوائر يف
الالزم حيالها قبل عر�ضها على الوكيل املحاكم العامة والتو�سع يف ن�شر املحاكم
امل�ساعد.
العامة وتنظيم �ش�ؤونها م��ن الناحية
الوكيل
مكتب
احتياجات
ح�صر
-8
املالية والإداري����ة والإ���ش��راف على �سري
���اذ
خ
���
ت
وا
���م
ك
���ا
ح
���
مل
ا
ؤون
�����
ش
����
�
����
ل
���د
ع
امل�������س���ا
ال��ع��م��ل ب��ه��ا وم���ده���ا مب���ا حت��ت��اج��ه من
الإج�����راءات ح��ي��ال طلبها م��ن الإدارات ال��ت��ج��ه��ي��زات وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي ت�سهل
املخت�صة.
�سري عمل الق�ضايا مبا يواكب التطور
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 -9ت
االقت�صادي واالجتماعي.
االخت�صا�ص.
 -10ع��ر���ض امل��ع��ام�لات ع��ل��ى وكيل املهام واالخت�صا�صات للإدارة:
الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون املحاكم.
 -1و�ضع اخلطة ال�سنوية لأعمال
إدارات
ل
ا
 -11التن�سيق م��ع م���دراء
الإدارة يف �إط���ار الأه����داف وال�سيا�سات
ؤون
�
ل�ش
امل�ساعد
التابعة لوكيل ال��وزارة
العامة ل��ل��وزارة والعمل على تنفيذها
املحاكم يف جميع الأعمال.
بعد اعتمادها.
 -12الإ�شراف على موظفي املكتب.
 -2التن�سيق مع الإدارات املخت�صة
 -13ت���وزي���ع ال��ع��م��ل ع��ل��ى موظفي لدرا�سة وبحث �أ�سباب تراكم الق�ضايا
املكتب ومتابعة التنفيذ.
باملحاكم العامة �أو وجد ذلك واق�تراح
 -14تقييم �أداء العاملني باملكتب .احللول املنا�سبة لها.
 -15الإج�������اب�������ة ع����ل����ى ت���������س����ا�ؤالت
 -3التن�سيق مع الإدارات املخت�صة
امل���راج���ع�ي�ن وامل��ت�����ص��ل�ين ه��ات��ف��ي��اً وح��ل ل��و���ض��ع م��ع��اي�ير ث��اب��ت��ة وع��ادل��ة لتقييم
م�شاكلهم �أو �إح��ال��ت��ه��ا ل��وك��ي��ل ال����وزارة �أعمال املحاكم العامة.
ل�ش�ؤون املحاكم.
 -4الإ���ش��راف على �إدخ���ال احلا�سب
 -16ا�ستقبال وم��راف��ق��ة ال�ضيوف الآيل باملحاكم العامة.
الر�سميني من داخل وخارج الوزارة.
 -5حت���دي���د اح���ت���ي���اج���ات امل��ح��اك��م
����ة
ي
����دور
 -17اع�������داد ال���ت���ق���اري���ر ال
العامة من مباين وجتهيزات.
وال�سنوية لإجنازات الإدارة ومقرتحات
 -6التن�سيق م��ع اجل��ه��ات املخت�صة
تطويرها.
للم�ساهمة يف كل ما من �ش�أنه ت�سهيل
وحتديد
املوظفني
أداء
�
تقييم
-18
ح�صول املواطنني على اخلدمات التي
احتياجاتهم.
تقدمها املحاكم العامة.
� -19أي مهام �أخ���رى يتم التكليف
 -7م���ت���اب���ع���ة ����ش���ك���اوي امل���واط���ن�ي�ن
بها.
املتعلقة ب������الإدارات الإداري�����ة باملحاكم
للوكالة
التابعة
إدارات
ل
ا
ال��ع��ام��ة بالتن�سيق م��ع ر�ؤ���س��اء املحاكم
امل�ساعدة
والعمل على �إيجاد احللول املنا�سبة لها
 -1الإدارة العامة ل�ش�ؤون املحاكم وفقاً للأنظمة والتعليمات.
العامة
 -8م���راق���ب���ة ح�����س��ن ����س�ي�ر ال��ع��م��ل
بوكيل
ترتبط
التنظيمي:
االرتباط
الإداري يف املحاكم العامة والعمل على
الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون املحاكم ون�ش�أت تطوير �آل��ي��ات العمل يف ك��اف��ة وح��دات
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�إدارات
حمدثة
و�أق�سام �إدارة املحاكم العامة.
 -9درا���س��ة �إدارات العمل يف املحاكم
ال����ع����ام����ة واق�����ت����راح ال�������س���ب���ل ال��ك��ف��ي��ل��ة
بتب�سيطها وا�ستخدام التقنية احلديثة
فيها.
 -10درا�سة مدى احلاجة �إلى تعزيز
طاقة املحاكم العامة م��ن خ�لال زي��ادة
�أعداد املوظفني بها ح�سب حاجة العمل.
 -11املتابعة امل�ستمرة حلاجة املحاكم
العامة من التجهيزات و�إعداد الدرا�سات
ال�لازم��ة مب��ا ي��خ��دم امل��ح��اك��م ال��ع��ام��ة يف
القيام بعملها على الوجه املطلوب.
 -12اق�ت�راح معايري مو�ضعية يتم
اال�سرت�شاد بها يف حتديد مدى احلاجة
�إلى �إن�شاء حماكم عامة جديدة.
� -13إج���راء امل�سح امل��ي��داين لتحديد
احلاجة �إل��ى التو�سع يف انت�شار املحاكم
العامة.
 -14التن�سيق م��ع الإدارة ال��ع��ام��ة
للتخطيط يف ال��وزارة لت�ضمني م�شروع
اخل��ط��ة م��ا ي��ت��ق��رر م��ن املجل�س الأع��ل��ى
ل��ل��ق�����ض��اء ب�����ش���أن �إن�������ش���اء حم���اك���م ع��ام��ة
جديدة.
 -15التن�سيق م��ع املجل�س الأع��ل��ى
للق�ضاء ح��ول ال���ق���رارات ال�����ص��ادرة منه
ب�ش�أن �إن�شاء حماكم عامة وتعزيزها.
 -16تقدير االحتياجات التدريبية
ملوظفي املحاكم العامة مب��ا يكفل رفع
م�����س��ت��وى الأداء ال��وظ��ي��ف��ي ال��ت��ن�����س��ي��ق
يف ذل���ك م���ع الإدارة ال��ع��ام��ة للتطوير
الإداري.
� -17إع��������داد ال���ت���ق���اري���ر ال����دوري����ة
وال�������س���ن���وي���ة ح�����ول �إجن����������ازات الإدارة
ومقرتحات تطوير �أدائها.
� -18إع��������������داد ت�����ق�����اري�����ر ت��ق��ي��ي��م
�أداء امل���وظ���ف�ي�ن يف الإدارة وحت���دي���د
احتياجاتهم التدريبية.
� -19أي��ة �أع��م��ال �أخ���رى لها عالقة
بطبيعة عمل الإدارة تكلف بها.
اخت�صا�صات الق�ضاء العام
حدد نظام الق�ضاء اجلديد ال�صادر
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باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 78/وتاريخ
1428/9/19هـ اخت�صا�صات املحاكم يف
الق�ضاء ال��ع��ام وج��ع��ل التقا�ضي على
درج���ت�ي�ن ..الأول�����ى :حم��اك��م ال��درج��ة
الأول��ى وهي املحاكم العامة واملحاكم
اجلزائية واملحاكم التجارية واملحاكم
العمالية وحماكم الأحوال ال�شخ�صية،
والثانية :حماكم اال�ستئناف يف جميع
مناطق اململكة.
ث����م ت�����أت����ي امل���ح���ك���م���ة ال��ع��ل��ي��ا وه���ي
�أع��ل��ى �سلطة ق�ضائية ت��ت��ول��ى العديد
من االخت�صا�صات التي حددتها امل��ادة
احل����ادي����ة ع�����ش��رة م���ن ن���ظ���ام ال��ق�����ض��اء
م����ن م���راج���ع���ة الأح�����ك�����ام وال�����ق�����رارات
ال���ت���ي ت�����ص��دره��ا �أو ت����ؤي���ده���ا حم��اك��م
اال�ستئناف بالقتل �أو القطع �أو الرجم
�أو الق�صا�ص يف النف�س �أو فيما دونها
وك��ذل��ك م��راج��ع��ة الأح���ك���ام وال���ق���رارات
دون ت��ن��اول وق��ائ��ع الق�ضايا ال��ت��ي كان
حمل االع�ترا���ض على احلكم خمالفة
�أحكام ال�شريعة وما ي�صدره ويل الأمر
م��ن �أن��ظ��م��ة ال ت��ت��ع��ار���ض معها ���ص��دور
احل����ك����م م����ن حم���ك���م���ة غ��ي�ر خم��ت�����ص��ة
�أو م�شكلة ت�شكي ً
ال غ�ير �سليم وغ�ير
ذل��ك م��ن اخت�صا�صات وحيث �إن عمل
املحاكم املخت�صة ،وحماكم اال�ستئناف
متوقف على �صدور نظامي املرافعات
ال�شرعية والإج������راءات اجل��زائ��ي��ة بعد
التعديل ،ومن �أنواع الق�ضايا احلقوقية
واجلنائية والإنهائية ومن اخت�صا�ص
املحكمة العامة:
 -1نظر جميع ال��دع��اوى العينية
املتعلقة بالعقار.
� -2إ�صدار حجج اال�ستحكام و�إثبات
الوقف و�سماع الإقرار به و�إثبات الزواج،
والو�صية ،والطالق ،واخللع ،والن�سب،
والوفاة ،وح�صر الورثة.
� -3إق���ام���ة الأو����ص���ي���اء ،والأول���ي���اء،
والنظار ،والإذن لهم يف الت�صرفات التي
ت�ستوجب �إذن القا�ضي وع��زل��ه��م عند
االقت�ضاء.
 -4فر�ض النفقة و�إ�سقاطها.
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 -5تزويج من ال ويل لها من الن�ساء.
 -6احلجز على ال�سفهاء واملفل�سني.
 -7ال��ف�����ص��ل يف ق�����ض��اي��ا احل�����دود
مبختلف �أنواعها.
 -2الإدارة العامة ل�ش�ؤون املحاكم
املتخ�ص�صة
�أن�شئت الإدارة ب��ق��رار معايل وزي��ر
ال��ع��دل رق��م ( )7198يف 1432/5/27ه����ـ
حت��ت م�سمى الإدارة ال��ع��ام��ة ل�����ش���ؤون
املحاكم املتخ�ص�صة وارتباطها بالوكيل
امل�ساعد ل�ش�ؤون املحاكم.
الهدف العام:
�إج����راء ال��درا���س��ات وو���ض��ع معايري
وم����ؤ����ش���رات ال��ق��ي��ا���س لأع���م���ال امل��ح��اك��م
املتخ�ص�صة والتو�سع يف ن�شر املحاكم
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة وت��ن��ظ��ي��م ����ش����ؤون���ه���ا م��ن
ال��ن��اح��ي��ة امل��ال��ي��ة الإداري�������ة والإ����ش���راف
على �سري العمل بها ومدها مبا حتتاج
من التجهيزات والتقنيات التي ت�سهل
�سري عمل الق�ضايا مبا يواكب التطور
االقت�صادي واالجتماعي.
املهام واالخت�صا�صات:
 و���ض��ع اخل��ط��ة ال�سنوية لأع��م��الالإدارة يف �إط���ار الأه����داف وال�سيا�سات
العامة ل��ل��وزارة والعمل على تنفيذها
بعد اعتمادها.
 التن�سيق م��ع الإدارات املخت�صةلدرا�سة وبحث �أ�سباب تراكم الق�ضايا
باملحاكم املتخ�ص�صة واق�ت�راح احللول
املنا�سبة لها.
 التن�سيق م��ع الإدارات املخت�صةل��و���ض��ع م��ع��اي�ير ث��اب��ت��ة وع��ادل��ة لتقييم
�أعمال املحاكم املتخ�ص�صة.
 الإ����ش���راف ع��ل��ى �إدخ����ال احلا�سبالآيل باملحاكم املتخ�ص�صة.
 حت����دي����د اح����ت����ي����اج����ات امل���ح���اك���ماملخ�ص�صة من مباين وجتهيزات.
 التن�سيق م��ع اجل��ه��ات املخت�صةللم�ساهمة يف ت�سهيل ح�صول املواطنني
ع��ل��ى اخل��دم��ات ال��ت��ي تقدمها املحاكم
املتخ�ص�صة.

 م���ت���اب���ع���ة �����ش����ك����اوي امل����واط����ن��ي�ن ح����ول �إجن��������ازات الإدارة وم��ق�ترح��اتاملتعلقة ب��الإدارات باملحاكم املتخ�ص�صة تطوير �أدائها.
بالتن�سيق م��ع ر�ؤ���س��اء املحاكم والعمل
ً
على �إي��ج��اد احل��ل��ول املنا�سبة لها وفقا الزيارات امليدانية:
ت���ق���وم الإدارة م����ن ف��ت��رة و�أخ������رة
للأنظمة والتعليمات.
 مراقبة ح�سن �سري العمل الإداري بزيارات ميدانية للمحاكم املتخ�ص�صةيف امل��ح��اك��م املتخ�ص�صة وال��ع��م��ل على باململكة .حيث مت �إج��راء م�سح ميداين
تطوير �آل��ي��ات العمل يف ك��اف��ة وح��دات لكل م��ن حمكمة الأح����وال ال�شخ�صية
بالريا�ض ،واملحكمة اجلزائية بربيدة،
و�أق�سام �إدارة املحاكم املتخ�ص�صة.
 درا���س��ة �إج���راءات العمل باملحاكم واملحكمة اجلزائية بالطائف.امل��خ�����ص�����ص��ة واق���ت��راح ال�����س��ب��ل الكفيلة
بتب�سيطها وا�ستخدام التقنية احلديثة املحاكم التابع للإدارة:
حم����اك����م الأح������������وال ال�����ش��خ�����ص��ي��ة
فيها.
 درا���س��ة م��دى احلاجة �إل��ى تعزيز واملحاكم اجلزائية واملحاكم العماليةط����اق����ة ال����ق����وى ال���ب�������ش���ري���ة ب��امل��ح��اك��م واملحاكم التجارية واملحكمة املتخ�ص�صة
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة م���ن خ��ل�ال زي�����ادة �إع����داد وحماكم الأحداث.
وقد ن�صت املادة ال�ساد�سة الع�شرون
املوظفني بها ح�سب حاجة العمل.
 املتابعة امل�ستمرة حلاجة املحاكم من نظام الق�ضاء ال�صادرة عام 1395هـاملتخ�ص�صة م��ن ال��ت��ج��ه��ي��زات و�إع����داد على �أنه يجوز �إن�شاء حماكم متخ�ص�صة
ال��درا���س��ات ال�لازم��ة مبا يخدم املحاكم ب���أم��ر ملكي ب��ن��ا ًء على اق�ت�راح املجل�س
املتخ�ص�صة يف القيام بعملها على الوجه الأعلى للق�ضاء.
املطلوب.
 اق�ت�راح معايري مو�ضوعية يتم  -3الإدارة العامة ل�ش�ؤون حماكماال�سرت�شاد بها يف حتديد مدى احلاجة اال�ستئناف:
االرتباط التنظيمي :ترتبط بوكيل
�إل��ى �إن�شاء حماكم جديدة من املحاكم
الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون املحاكم و�أن�شئت
املتخ�ص�صة.
 �إج�����راء امل�����س��ح امل���ي���داين لتحديد ب��ق��رار م��ن م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل (برقماحلاجة �إلى التو�سع يف انت�شار املحاكم  7197يف 1432/5/27هـ).
ال���ه���دف ال���ع���ام :درا����س���ة �إج������راءات
املتخ�ص�صة.
 ال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع الإدارة ال��ع��ام��ة ال���ع���م���ل ب���امل���ح���ك���م���ة ال���ع���ل���ي���ا وحم���اك���مللتخطيط يف ال��وزارة لت�ضمني م�شروع اال���س��ت��ئ��ن��اف واق��ت��راح ال�����س��ب��ل الكفيلة
اخل��ط��ة م��ا ي��ت��ق��رر م��ن املجل�س الأع��ل��ى بتب�سيطها وا�ستخدام التقنية احلديثة
للق�ضاء ب�ش�أن �إن�شاء املحاكم املتخ�ص�صة .فيها واملتابعة امل�ستمرة حلاجة حماكم
 ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى اال�ستئناف و�إع���داد الدرا�سات الالزمةل��ل��ق�����ض��اء ح�����ول ال�����ق�����رارات ال�������ص���ادرة مب����ا ي����خ����دم حم����اك����م اال����س���ت���ئ���ن���اف يف
منه ب�شان �إن�����ش��اء املحاكم املتخ�ص�صة القيام بعملها ومدها مبا حتتاجه من
موظفني وجتهيزات وخالفها.
وتعزيزها �أو دجمها �أو �إلغائها.
 ت��ق��دي��ر االح��ت��ي��اج��ات التدريبيةملوظفي املحاكم املتخ�ص�صة مبا يكفل املهام واالخت�صا�صات:
رفع امل�ستوى الأداء الوظيفي والتن�سيق
� -1إع��داد م�شروع اخلطة ال�سنوية
يف ذلك مع الإدارة العامة للتدريب.
ل��ن�����ش��اط��ات الإدارة يف �إط����ار الأه����داف
� -إعداد التقارير الدورية وال�سنوية وال�سيا�سات العامة للوزارة والعمل على

تنفيذها بعد اعتمادها.
 -2الإ���ش��راف على �إدخ���ال احلا�سب
الآيل يف حماكم اال�ستئناف.
 -3حت����دي����د اح���ت���ي���اج���ات حم��اك��م
اال����س���ت���ئ���ن���اف م�����ن م����ب����اين و����ص���ي���ان���ة
وخدمات.
 -4م���ت���اب���ع���ة ح�������س���ن ����س�ي�ر ال��ع��م��ل
الإداري وامل���ايل يف حم��اك��م اال�ستئناف
والعمل على تطوير �آليات العمل يف كافة
وحدات و�أق�سام حماكم اال�ستئناف.
 -5درا�����س����ة �إج�����������راءات ال���ع���م���ل يف
حم��اك��م اال���س��ت��ئ��ن��اف واق���ت��راح ال�سبل
الكفيلة بتب�سيطها وا�ستخدام التقنية
احلديثة فيها.
 -6درا�سة مدى احلاجة �إلى تعزيز
ط��اق��ة حم��اك��م اال���س��ت��ئ��ن��اف م��ن خ�لال
زيادة �إعداد املوظفني بها ح�سب حاجة
العمل.
 -7املتابعة امل�ستمرة حلاجة حماكم
اال���س��ت��ئ��ن��اف م���ن ال��ت��ج��ه��ي��زات و�إع�����داد
ال��درا���س��ات ال�لازم��ة مب��ا يخدم حماكم
اال�ستئناف يف القيام بعملها على الوجه
املطلوب.
 -8ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع الإدارة ال��ع��ام��ة
للتن�سيق واملتابعة م��ع املج�س الأع��ل��ى
للق�ضاء ح���ول ال���ق���رارات ال�����ص��ارة من
املجل�س ب�شان زيادة �أعداد دوائر حماكم
اال�ستئناف وت�أمني احتياجات الدوائر
اجلديدة مبحاكم اال�ستئناف.
 -9تقدير االحتياجات التدريبية
ملوظفي حماكم اال�ستئناف مب��ا يكفل
رفع م�ستوى الأداء الوظيفي والتن�سيق
يف ذل���ك م��ع الإدارة ال��ع��ام��ة للتطوير
الإداري.
� -10إع��������داد ال���ت���ق���اري���ر ال����دوري����ة
وال�������س���ن���وي���ة ح�����ول �إجن����������ازات الإدارة
ومقرتحات تطوير �أدائها.
� -11إع��������������داد ت�����ق�����اري�����ر ت��ق��ي��ي��م
�أداء امل���وظ���ف�ي�ن يف الإدارة وحت���دي���د
احتياجاتهم التدريبية.
� - 12أي��ة �أع��م��ال اخ��رى لها عالقة
بطبيعة عمل الإدارة تكلف بها.
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