بريد
املجلة
ملأت فراغ ًا علمي ًا
معايل وزير العدل
رئي�س هيئة الإ�شراف
ن��ت��ق��دم مل��ع��ال��ي��ك��م وف��ق��ك��م اهلل
لكل خري بجزيل ال�شكر والعرفان
ع��ل��ى ه���ذه امل��ج��ل��ة ال��رائ��ع��ة وال��ت��ي
ملأت فراغاً علمياً بعد �إ�صدارها
وال��ت��ي تعد مرجعاً ث��ري��اً ي�ستفيد
منه القا�ضي واملحامي والباحث
وامل���خ���ت�������ص وامل����ه����ت����م وامل�����واط�����ن
وامل��ق��ي��م مل��ا فيها م��ن امل��و���ض��وع��ات
ال��ه��ام��ة ب���الأح���داث وال���ن���وازل ومل��ا
فيها من الأنظمة والتعاميم ويف
م��ث��ل (جم��ل��ة ال���ع���دل) ن��ف��خ��ر بها
لأنها ت�ساعد على معرفة الأحكام
وال�سوابق الق�ضائية ون�ستفيد من
خاللها يف فهم الق�ضايا وط��رق
تكييفها وكيفية ت�سبيب الأحكام.
�شاكراً ومقدراً جهودكم يف جمال
العدالة.
املحامي فهد بن �إبراهيم
قا�سم
�أ�صول للمحاماة
واال�ست�شارات القانونية

من الأردن ن�شكركم
ف�ضيلة رئي�س التحرير
ت��ت��ق��دم �إل��ي��ك��م م�ؤ�س�سة �آل
البيت امللكية للفكر الإ�سالمي
بالأردن بجزيل ال�شكر وعظيم
التقدير على �إهدائكم الكرمي
املتمثل بن�سختني من جملتكم
القيمة (جم��ل��ة ال��ع��دل) ،وقد
مت �إي��داع��ه��ا مبكتبة امل�ؤ�س�سة
لفائدة الدار�سني والباحثني.
���ش��اك��ري��ن ل��ك��م ت��وا���ص��ل��ك��م
وتقبلوا فائق االحرتام.
املدير العام للم�ؤ�س�سة
�أ.د .منور املهيد
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تالم�س الواقع

ف�ضيلة رئي�س التحرير
�أ�شكركم على جهودكم التي تقومون بها لن�شر العلم عن طريق هذه املجلة
الرائعة التي عرف عنها بحوثها املحكمة ومالم�ستها الواقع العديل والق�ضائي
والفقهي� ،أ�سطر لكم �إعجابي وتقديري و�أثني على العاملني معكم يف �سبيل
�إ�صدار هذه املجلة بروعة و�إخراج متميز وتقبلوا فائق حتياتي.
�صالح بن �سليمان الربعي
املعيد بق�سم الفقه بكلية ال�شريعة بجامعة الق�صيم

�إبداع وغاية املنى

ف�ضيلة رئي�س التحرير
ا�شكر لكم كل ما تقدمونه من خري ومعروف يف نفع العباد والبالد
و�أ�س�أل اهلل �أن يبارك لكم يف جهودكم ويجعل ذلك يف ميزان �أعمالكم.
ل��ق��د �أب��دع��ت��م يف (جم��ل��ة ال��ع��دل) �أمي���ا �إب����داع وحققتم غ��اي��ة ومنى
الباحث وطالب الفائدة .مقدراً لكم التفاين وطيب العطاء.

�سلطان بن حذيفة الطوالة
طالب الدكتوراه بق�سم الفقه بكلية ال�شريعة
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

متيز �أمثل و�إ�سهام حي

ف�ضيلة رئي�س التحرير
نظراً ملا تتمتع به (جملة العدل) من �سمعة طيبة وملا حتتويه من
معلومات قيمة يف جم��ال ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات الفقهية والق�ضائية
املعا�صرة .عليه �أت��ق��دم لكم بجزيل ال�شكر على ه��ذه اجل��ه��ود اجلبارة
والتميز الأمثل والإ�سهام احلي يف رفع الوعي العديل.
متمنياً لكم دوام التقدم واالزدهار وتقبلوا وافر االحرتام.

مدير الإدارة القانونية بجامعة الباحة
امل�ست�شار :عميد بن حممد العمري

م�سرية مباركة

ف�ضيلة رئي�س التحرير
ي�سرين �أن �أع�بر لف�ضيلتكم عن بالغ �شكري وامتناين على ه��ذا الإ�صدار
القيم من (جملة العدل) وذل��ك ملا حتتويه من مو�ضوعات علمية يف املجال
الفقهي والق�ضائي ،والتي ت�ساهم ب�شكل فاعل يف رفع الوعي الق�ضائي والعديل.
�أ���س���أل اهلل العلي الكرمي �أن ينفع بها و�أن يبارك يف جهودكم و�إل��ى
مزيد من التقدم والرقي يف م�سرية هذه املجلة املباركة.
�شاكراً جهودكم والعاملني معكم.
رئي�س دائرة التحقيق والإدعاء العام ببلجر�شي
ح�سن بن �سعيد القرين
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..بعد ًا �إعالمي ًا

ف�ضيلة رئي�س التحرير
ن�س�أل اهلل جلّ وعال �أن ميدكم بعونه وتوفيقه
و�أن يجازيكم خ�يراً على م��ا تبذلونه م��ن جهود
م�شكورة على �إ�صدار (جملة العدل) .فقد حققت
م��ا ن�صبو ل��ه ويتطلع �إل��ي��ه اجلميع .فقد �أعطت
بعداً �إعالمياً را�سخاً للو�صول �إلى املعلومة املفيدة
واحلقائق امل�ستمدة من الكتاب وال�سنّة .فتحية
ت��ق��دي��ر و�إع���ج���اب ب��ه��ذه امل�����س�يرة امل��ب��ارك��ة وب���اهلل
التوفيق.
رئي�س كتابة عدل الدوادمي
نا�صر بن عبداهلل ال�سبيل

فوائد جمة

ف�ضيلة رئي�س التحرير
نقدر اجلهود املبذولة يف خدمة الق�ضاء و�أهله
من خالل �إ�صدار (جملة العدل).
�آملني ا�ستمرارها ملا فيها من الفوائد القيمة
والأبحاث املفيدة والإفهام مبا يدور حول الق�ضاء
وي�ساهم بالوعي العديل.
حفظكم اهلل ورع��اك��م و�سدد على دروب احلق
خطاكم.
رئي�س املحكمة العامة بطربجل
مقرن بن �صالح املقرن

..مل�سنا الأثر

ف�ضيلة رئي�س التحرير
�أ����س����أل اهلل ل��ك��م ال��ت��وف��ي��ق وال�����س��داد يف ال��ق��ول
والعمل .ونقدر جهوكم يف �إع��داد (جملة العدل)
ون�����ش��ك��رك��م ع��ل��ى ه���ذه امل��ج��ل��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على
فوائد جمة ال ي�ستغنى عنها املتخ�ص�ص يف املجال
الق�ضائي.
ف��ق��د مل�����س��ن��ا �أث���ره���ا و�أل��ف��ن��اه��ا ت�����س��اه��م يف رف��ع
الوعي احلقوقي لدى املتلقي واالطالع على �أبرز
الأبحاث امل�ستجدة.
والأن��ظ��م��ة امل��ح��دث��ة والتعاميم والتوجيهات
التي تخدم امل�ستفيد .نتمنى لكم مزيداً من الت�ألق
والنجاح واهلل يرعاكم وميدكم بعونه وتوفيقه.
رئي�س املحكمة العامة بالطائف
د .را�شد بن مفرح ال�شهري

طلب �إهداء

�سلطان بن حذيفة الطوالة طالب الدكتوراه يف
ق�سم الفقه بكلية ال�شريعة بجامعة الإم��ام و�صالح
بن �سليمان الربعي املعيد بق�سم الفقه بكلية ال�شريعة
بجامعة الإم����ام وامل��ح��ام��ي فهد ب��ن �إب��راه��ي��م قا�سم
الريا�ض وال�شيخ فهد بن �سامي بن �سلمان ال�صنيخ
كاتب العدل بكتاب العدل الأول��ى بالدمام ،وال�شيخ
ح�سن بن �أحمد ال�سيد الها�شم كاتب العدل بكتابة
ال��ع��دل الثانية ب��الأح�����س��اء ،وال�شيخ �سعود ب��ن خالد
بن �سعود احللبي كاتب العدل بكتابة العدل الأولى
ب��الأح�����س��اء ،وال�شيخ يو�سف ب��ن ح�شر الثقيل كاتب
العدل بكتابة عدل الريا�ض الأولى ،وحمد بن حمد
ب��ن م��ان��ع القحطاين ورع���د ب��ن عبيد ب��ن عبيداهلل
العوي�ساين وعبدالعزيز بن �سامل الهذيلي وال�شيخ
م�����ش��ع��ل ب���ن ���ص�لاح ب���ن ع��ل��ي ال�����ص��ف��ي ك��ات��ب ال��ع��دل
بكتابة ال��ع��دل الثانية وحممد ب��ن �سعد اجلدعاين
ك��ات��ب ال��ع��دل بكتابة ع��دل ينبع ،وال�شيخ �أمي���ن بن
علي احلربي كاتب العدل بكتابة عدل رابع وال�شيخ
�أن�س بن علي بن عبداهلل ال�سلطان القا�ضي باملحكمة
اجل��زائ��ي��ة بالطائف وحم��م��د ب��ن يعقوب البلو�شي.
وبا�سم بن حمود بن �أحمد الفحام املحكمة العامة
بالزلفي وال�شيخ عبدالعزيز بن زيد بن عبدالكرمي
الفايز القا�ضي باملحكمة العامة بالريا�ض واملحامي
عبدالرحمن بن �إبراهيم امل�شعل الريا�ض وفهد بن
�سلمان بن حممد بن �سحيم الريا�ض وال�شيخ علي
بن �أحمد بن ح�سن ع�سريي رئي�س حمكمة حمايل
ع�����س�ير .وامل��ح��ام��ي ع��اب��ر ب��ن ���ش��ال��ح ال��ن��وم�����س حائل
وال�����ش��ي��خ خ��ط��اب ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د ال��رب��ي��ع��ان
كاتب العدل املندوب لإدارة احلجز والتنفيذ بالوزارة
وع�ساف �سعود العتيبي كتابة ع��دل عرقة وال�شيخ
ع��ل��ي ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ع��ل��ي امل��ط��ل��ق ك��ات��ب ع��دل
الثانية ب�شرق الريا�ض ومدير ع��ام الإدارة العامة
لتدوين ون�شر الأحكام بالوزارة وال�شيخ يو�سف بن
م�سعد املقرن القا�ضي مبحكمة الأحوال ال�شخ�صية
بالريا�ض وال�شيخ حمود بن فهد الع�صيمي رئي�س
املحكمة العامة بر�أ�س تنورة .وال�شيخ عبدالعزيز بن
من�صور ال�سماري القا�ضي املتدرب باملحكمة العامة
بالريا�ض.
 نقدر لكم حر�صكم على اقتناء املجلة ونفيدكم�أن��ه مت حتقيق طلبكم بتزويدكم ب��الأع��داد املتاحة
ولكم حتياتنا.
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بريد
املجلة
�إهداء

٭ �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سعود ب��ن نايف بن
عبدالعزيز �آل �سعود امري املنطقة ال�شرقية و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود �أمري منطقة املدينة املنورة واملهند�س فهد
بن حممد بن عثمان اجلبري �أمني املنطقة ال�شرقية
والدكتور �صالح بن عبدالرحمن بن �سعد ال�شهيب
ن��ائ��ب وزي���راخل���دم���ة امل��دن��ي��ة والأ����س���ت���اذ ���س��ل��ي��م��ان بن
عبدالرحمن ب��ن ع��ب��داهلل القويز حم��اف��ظ امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية واملهند�س حممد بن
خالد بن حممد ال�سويكت الرئي�س العام للم�ؤ�س�سة
ال�ع��ام��ة للخطوط احل��دي��دي��ة وال��دك �ت��ور حم�م��د بن
عبدالرحمن بن �سليمان امل�شعل الرئي�س التنفيذي
للهيئة العامة للغذاء وال���دواء والدكتور ريا�ض بن
كمال بن خ�ضر جنم رئي�س الهيئة العامة للإعالم
املرئي وامل�سموع والأ�ستاذ عبيداهلل بن فهد بن حممد
احل�سني رئي�س وك��ال��ة الأن��ب��اء ال�سعودية وال��دك��ت��ور
عبدالعزيز بن جمال الدين بن زين الدين ال�ساعاتي
مدير جامعة امللك في�صل بالأح�ساء ،والدكتور �أحمد
ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن عي�سى ال�شعيبي م��دي��ر ع���ام معهد
الإدارة العامة والدكتور خالد بن �سعد بن عبدالعزيز
بن �سعيد مدير جامعة �شقراء.
 ن��ب��ارك لكم التعيينات اجل��دي��دة ونفيدكم �أن���ه مت�إدراجكم �ضمن من تهدى �إليهم املجلة.

٭ الأخوة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى:
 حممد ب��ن �أم�ين ب��ن �أح��م��د اجل��ف��ري (ن��ائ��ب رئي�سجمل�س ال�شورى).
 معايل ال��دك��ت��ور /فهاد ب��ن معتاد ب��ن �شفق احلمد(م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى).
 الأ���س��ت��اذ� /إب��راه��ي��م ب��ن عبدالرحمن ب��ن �سليمانالبليهي.
 الدكتور� /إبراهيم بن عبداهلل بن حممد الرباهيم. الدكتور� /إبراهيم بن حممد بن عبداهلل �أبو عباة . معايل الأ�ستاذ� /أحمد بن �إبراهيم بن �أمني احلكمي. الدكتور� /أحمد بن �سعد بن �أحمد �آل مفرح. ال���دك���ت���ور� /أح���م���د ب���ن ع��م��ر ب���ن حم��م��د �آل عقيلالزيعلي.
 الدكتور� /أحمد بن حممد بن عبو�ش الغامدي.الدكتور� /أحمد بن مهدي بن حممد ال�شويخات. -الأ�ستاذ� /أ�سامة بن علي بن ماجد قباين.
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 الدكتورة� /إلهام بنت حمجوب بن �أحمد ح�سنني. الدكتورة� /أمل بنت �سالمه بن �سليمان ال�شامان. املهند�س /ثامر بن عبداملح�سن بن م�ساعد القناوي. الدكتور /ثامر بن نا�صر بن فهد بن غ�شيان. ال��دك��ت��ورة /ث��ري��ا ب��ن��ت �أح��م��د ب��ن عبيد ب��ن حممدعبيد.
 الدكتورة /ثريا بنت �إبراهيم بن ح�سني العري�ض. الأ�ستاذ /جربان بن حامد بن علي دباره القحطاين. ال��دك��ت��ور /ج�بري��ل ب��ن ح�سن ب��ن حممد عري�شي. الدكتورة /اجلوهرة بنت �إبراهيم بن حممد بوب�شيت. الدكتور /حامت بن ح�سن بن حمزه �أبو ح�سني املرزوقي. الدكتور /حامد بن �ضايف بن حممد الوردة ال�شراري. ال��دك��ت��ور /ح�سام ب��ن عبداملح�سن ب��ن عبدالعزيزالعنقري.
 الدكتور /حمد بن عاي�ض بن حممد بن حمد �آل فهاد. اللواء مهند�س طيار ركن /حمد بن عبدالرحمن بنعبداهلل احل�سون.
 ال��دك��ت��ورة /ح��م��ده ب��ن��ت خ��ل��ف ب��ن مقبل ال��ع��ن��زي. ال�شيخ الدكتور /حمزه بن ح�سني بن حمزة الفعرال�شريف.
 ال���دك���ت���ورة /ح��ن��ان ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��ي��م ب���ن مطلقالأحمدي.
 ال��دك��ت��ورة /ح��ي��اة بنت �سليمان ب��ن ح�سن �سندي. الدكتور /خالد بن �إبراهيم بن عبدالرحمن العواد. الدكتور /خالد بن �سعد بن عبدالعزيز بن �سعيد. ����س���م���و الأم����ي����ر ال�����دك�����ت�����ور /خ����ال����د ب�����ن ع���ب���داهللب������ن حم����م����د ب������ن م�����ق�����رن امل�����������ش�����اري �آل �����س����ع����ود.
 الدكتور /خالد بن عبداملح�سن بن حممد املحي�سن. ال���دك���ت���ور /خ���ال���د ب���ن حم��م��د ب���ن ع��ل��ي ال�����س��ي��ف. ال��دك��ت��ور /خ��ال��د ب��ن م��ن�����ص��ور ب��ن ن��ا���ص��ر العقيل. معايل الدكتور /خ�ضر بن عليان بن علي القر�شي. الأ���س��ت��اذ /خليفة ب��ن �أح��م��د ب��ن را���ش��د ال��دو���س��ري. ال��دك��ت��ور /خليل ب��ن عبدالفتاح ب��ن خليل ك��ردي. ال��دك��ت��ورة /خ��ول��ة ب��ن��ت ���س��ام��ي ب��ن �سليم ال��ك��ري��ع. ال���دك���ت���ورة /دالل ب��ن��ت خم��ل��د ب���ن ج��ه��ز احل��رب��ي. ال���دك���ت���ور /را����ش���د ب���ن ح��م��د ب���ن را����ش���د ال��ك��ث�يري. ال���دك���ت���ور /زه��ي�ر ب���ن ف��ه��د ب���ن ج���اب���ر احل���ارث���ي. ال��دك��ت��ورة /زي��ن��ت بنت مثنى ب��ن ع��ب��ده �أب��وط��ال��ب. �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية� /سارة بنت في�صل بنعبدالعزيز �آل �سعود.
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 ال��دك��ت��ور��� /س��امل ب��ن ع��ل��ي ب��ن ���س��امل ال��ق��ح��ط��اين . ال���دك���ت���ور��� /س��ام��ي ب���ن حم��م��د ب���ن ح�����س�ين زي����دان. ال��دك��ت��ور� /سطام ب��ن �سعود ب��ن ع��ب��داهلل لنجاوي. الدكتور� /سعد بن عبدالرحمن بن حممد البازعي. الدكتور� /سعد بن حممد بن �أحمد مارق ع�سريي. الدكتور� /سعدون بن �سعد بن �سعدون ال�سعدون. ال��دك��ت��ور� /سعود ب��ن حميد ب��ن رم��ي��زان ال�سبيعي. الأ�ستاذ� /سعود بن عبدالرحمن بن را�شد ال�شمري. ال��دك��ت��ور� /سعيد ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن عي�سى ال�شيخ. الدكتور� /سلطان بن ح�سن بن �سلطان ال�سلطان. ال��دك��ت��ورة��� /س��ل��وى ب��ن��ت ع��ب��داهلل ب��ن ف��ه��د ال��ه��زاع. معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن �سعد بن عبدالرحمناحلميد.
 ال�����ش��ي��خ� /سليمان ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن ن��ا���ص��ر امل��اج��د. الأ���س��ت��اذ��� /ص��ال��ح ب��ن ح�سن ب��ن ع��ب��داهلل العفالق. الأ�ستاذ� /صالح بن عبدالعزيز بن عبداهلل احلميدي. الأ���س��ت��اذ� /صالح ب��ن عيد ب��ن ح��م��دان احل�صيني. ال����دك����ت����ور /ط������ارق ب����ن ع���ل���ي ب����ن ح�����س��ن ف���دع���ق. الأ����س���ت���اذ /ع����ازب ب���ن ���س��ع��ي��د ب���ن ع��ل��ي �آل م�سبل. الدكتور /عبدالرحمن بن �أحمد بن حممد هيجان. الأ���س��ت��اذ /عبدالرحمن بن را�شد بن عبدالرحمنالرا�شد.
 معايل ال��دك��ت��ور /عبدالرحمن ب��ن عبدالعزيز بن�أحمد ال�سويلم.
 معايل الأ���س��ت��اذ /عبدالرحمن بن عبداملح�سن بنعبداهلل العبدالقادر.
 الدكتور /عبدالرحمن بن نا�صر بن �سليم العطوي. الأ�ستاذ /عبدالعزيز بن �إبراهيم بن �سعد الهدلق. ال��دك��ت��ور /عبدالعزيز ب��ن �إب��راه��ي��م ب��ن عبدالعزيزاحلرقان.
 اللواء دكتور /عبدالعزيز بن �إبراهيم بن عبداهللال�صعب.
 ال��دك��ت��ور /عبدالعزيز ب��ن �أدي���ب ب��ن ح�سن طاهر. العميد دكتور مهند�س /عبدالعزيز بن تركي بنعبداهلل العطي�شان.
 ال��دك��ت��ور /عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن ب��ن مقبلال�شامخ.
 الأ�ستاذ /عبدالعزيز بن عبدالكرمي بن عبدالعزيزالعي�سى.
 الدكتور /عبدالعزيز بن قبالن بن مقبول ال�سراين. الدكتور /عبداهلل بن �إبراهيم بن عبداهلل الع�سكر. -ال���دك���ت���ور /ع���ب���داهلل ب���ن �أح���م���د ب���ن ع��ل��ي ال��ف��ي��ف��ي.

الدكتور/عبداهللبنحمودبنحميد اللهيبي احلربي. ال���دك���ت���ور /ع���ب���داهلل ب���ن زب����ن ب���ن ع��ي��د ال��ع��ت��ي��ب��ي. ال��دك��ت��ور /ع��ب��داهلل ب��ن ���س��امل ب��ن ج��اب��ر امل��ع��ط��اين. املهند�س /عبداهلل بن �صالح بن حممد النجيدي. ال���ل���واء ط��ي��ار رك����ن /ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ك��رمي بنعبداهلل ال�سعدون.
 ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ب���ن ع��ل��ي ب���ن حم��م��د امل��ن��ي��ف. الدكتور /عبداهلل بن حمارب بن �سيحان الظفريي. الدكتور /عبداهلل بن حممد بن �أحمد اجلغيمان. الأ���س��ت��اذ /ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د ب��ن ح��م��د ال��ن��ا���ص��ر. ال��دك��ت��ور /ع��ب��داهلل ب��ن حممد ب��ن �صالح ن�صيف. ال�سفري الدكتور /عبداملح�سن بن فهد بن مارك املارك. ال���دك���ت���ور /ع���دن���ان ب���ن �أح���م���د ب���ن ح�����س��ن ال���ب���ار. الأ���س��ت��اذ ع�����س��اف ب��ن ���س��امل ب��ن في�صل �أب����و ثنني. الدكتور /عطا اهلل بن �أحمد بن م�سلم �أبوح�سن. الأ�����س����ت����اذ /ع��ط��ا ب���ن ح���م���ود ب���ن ع��ط��ا ال�����س��ب��ي��ت��ي. ال��دك��ت��ور /علي ب��ن �سعد ب��ن �إب��راه��ي��م الطخي�س. الدكتور /علي بن عبدالكرمي بن نا�صر الثويني . الدكتور /علي بن عبداهلل بن �سعيد مغرم الغامدي. ال��ل��واء رك���ن /ع��ل��ي ب��ن حم��م��د ب��ن ف��ه��د التميمي. الأ�����س����ت����اذ /ع���ل���ي ب����ن ن���ا����ص���ر ب����ن ده�������ش ال�������وزرة. ال���دك���ت���ور /ع���م���رو ب���ن �إب���راه���ي���م ب���ن ب��ك��ر رج����ب . الدكتور /عو�ض بن خزمي بن علي �آل �سرور الأ�سمري. ال�شيخ /عي�سى بن عبداهلل بن عبدالرحمن الغيث. الدكتور /غازي بن في�صل بن �سعيد حممد بن زقر. الدكتورة /فاطمة بنت حممد بن حم�سن �آل �سعيدالقرين.
 ال���دك���ت���ور /ف���ال���ح ب���ن حم��م��د ب���ن ف���ال���ح ال�����ص��غ�ير. ال���دك���ت���ور /ف��اي��ز ب���ن ع���ب���داهلل ب���ن ع��ل��ي ال�����ش��ه��ري. الدكتورة /فدوى بنت �سالمه بن عوده �أبو مريفه. الدكتورة /فردو�س بنت �سعود بن حممد ال�صالح. الدكتور /فهد بن حمود بن �صالح الفقريي العنزي. الدكتورة /لبنى بنت عبدالرحمن بن حممد الطيبالأن�صاري.
 ال���دك���ت���ورة /لطيفة ب��ن��ت ع��ث��م��ان ب��ن �إب��راه��ي��مال�شعالن.
 ال��دك��ت��ور /م��اج��د ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن �إب��راه��ي��م املنيف.الدكتور/حم�سنبنعليبنفار�سبنح�سنياحلازمي. الأ����س���ت���اذ /حم��م��د ب��ن ح��ام��د ب��ن �أح��م��د ال��ن��ق��ادي. الأ���س��ت��اذ /حممد ب��ن داخ��ل ب��ن عبدربه ال�سحيمياملطريي.
 -ال�����ش��ي��خ /حم��م��د ب��ن �سعد ب��ن ع��ب��داهلل ال�����س��ع��دان.
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بريد
املجلة
 ال��دك��ت��ور /حم��م��د ب��ن �سعيد ب��ن �أح��م��د �آل �أح��م��دالقحطاين.
 ال�����ش��ي��خ /حم��م��د ب���ن ���ص��ال��ح ب���ن ع��ل��ي ال��دح��ي��م. ال��دك��ت��ور /حممد ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن عبدالرحمن �آلناجي القحطاين.
 العميد ركن /حممد بن في�صل بن جابر �أبو �ساق. الأ����س���ت���اذ /حم��م��د ب��ن م��ر���ش��د ب��ن را���ش��د الرحيلي الدكتور /حممد بن مهدي بن عبداملح�سن اخلنيزي. الأ�ستاذ /حممد ر�ضا بن من�صور بن ح�سن ن�صر اهلل. الدكتور /حممود بن حممد بن م�صطفى البديوي. ال��دك��ت��ورة /م�ستورة بنت عبيد ب��ن اليف احل�سينيال�شمري.
 ال���دك���ت���ور /م�����ش��ع��ل ب���ن ف��ه��م ب���ن حم��م��د ال�سلمي. الدكتور /م�صطفى بن حممد احل�سن بن حممدالأدري�سي.
املهند�س/مفرحبنحممدبن�صالحال�ساهرالزهراين. الدكتور /مفلح بن دغيمان بن �سبيل الر�شيدي. ال��دك��ت��ور /من�صور ب��ن �سعد ب��ن فهد الكريدي�س. الدكتورة /منى بنت عبداهلل بن �سعيد �آل م�شيط. الدكتورة /منى بنت حممد بن �صالح الدو�سري. ال��دك��ت��ور /م��واف��ق ب��ن ف����واز ب��ن ح�ل�اف ال��روي��ل��ي. �صاحبة ال�سمو امللكي الأم�يرة /مو�ضي بنت خالدبن عبدالعزيز �آل �سعود.

الدكتورة/مو�ضيبنتحممدبنعبدالعزيزالدغيرث. الدكتور /نا�صر بن راجح بن حممد التوبي ال�شهراين. ال���دك���ت���ور /ن��ا���ص��ر ب���ن ع��ل��ي ب���ن ع���ب���داهلل امل��و���س��ى. اللواء مهند�س /نا�صر بن غازي بن نا�صر ال�شيباينالعتيبي.
 الأ����س���ت���اذ /ن��اي��ف ب���ن م�����رزوق ب���ن م��ان��ع ال��ف��ه��ادي. الدكتورة /نهاد بنت حممد �سعيد بن �أحمد اجل�شي. ال���دك���ت���ور /ن�����واف ب���ن ب�����داح ب���ن ع���ب���داهلل ال��ف��غ��م. ال��دك��ت��ورة /ن��ورة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمناملبارك.
 الدكتورة /نورة بنت عبداهلل بن �إبراهيم الأ�صقه. ال��دك��ت��ورة /ن���ورة ب��ن��ت ع��ب��داهلل ب��ن عبدالرحمنالعدوان.
 الأ������س�����ت�����اذ /ه���ا����ش���م ب����ن ع���ل���ي ب����ن ح����م����زة راج�����ح. الدكتور /هاين بن يو�سف بن �إبراهيم خا�شقجي. الأ�ستاذة /هدى بنت عبدالرحمن بن �صالح احللي�سي. الدكتورة /هياء بنت عبدالعزيز بن نا�صر املنيع. ال��دك��ت��ورة /وف���اء بنت حم��م��ود ب��ن ع��ب��داهلل طيبة. ال���دك���ت���ور /ي��ح��ي��ى ب���ن ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��زال�صمعان.
٭ ي�سعدنا �إدراج���ك���م �ضمن م��ن ت��ه��دى �إل��ي��ه جملة
العدل� .آملني �أن حتوز على ر�ضاكم ،و�أن جتددوا فيها
املتعة والفائدة.

ردود �سريعة

طلب �إدراج

٭ الباحث القانوين ���ص��دام ب��ن ح�سني ب��ن من��ران
احلارثي املحكمة اجلزائية بنجران.
 نفيدك ب�أن املجلة ال تهدى ملن�سوبي ال��وزارة ملن همعلى املرتبة الثامنة فما فوق وميكنك اال�شرتاك و�شكراً.
٭ الأخ �أحمد بن مهديل فار�س مدير �إدارة حمكمة الدرب.
�شكراً لك على �إعادة املجلة لنقل �صاحبها ،نتمنىمن بقية املحاكم وكتابات العدل �أن حت��ذوا حذوك
يف حتديث بياناتهم ليتم و���ص��ول املجلة ل�صاحبها
مبا�شرة يف مقر عمله.
٭ ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن ع��م��ر ب��ن ع��ب��داهلل اجل��ن��دي
القا�ضي باملحكمة الإدارية بربيدة.
 مت تعديل اال�سم ون�شكرك على التنبيه.٭ املحامي رائد باجندوح – جدة.
ً
 -متت معاجلة و�صول الأعداد طبقاً للعنوان� ،شكرا لك.

٭ ال�����ش��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ع���ب���داهلل بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل ط��ال��ب ال��ق��ا���ض��ي باملحكمة
العامة بالريا�ض وال�شيخ عبدالرحمن بن
�إ�سحاق بن عبدالرحمن والدكتور تركي بن
عيد ال��دو���س��ري وخ��ال��د ب��ن حممد الق�صري
ال��ري��ا���ض و�صاحبة ال�سمو امللكي ���س��ارة بنت
م�����س��اع��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود رئي�سة
ج��م��ع��ي��ة م�����ودة ل��ل��ح��د م���ن ال���ط�ل�اق و�آث������اره
ب��ال��ري��ا���ض .و���س��ع��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز احل��ام��د
وع���ب���داهلل ب���ن �أح���م���د احل���دي���د وع��ب��دامل��ج��ي��د
بن �أحمد العرفج وع��ادل بن حممد العلوان
املوظفني مبحكمة اجلفر بالأح�ساء.
 ن��ف��ي��دك��م �أن����ه مت �إدراج����ك����م ���ض��م��ن منتهدى �إليهم املجلة� ،آم��ل�ين �أن جت��دوا فيها
املتعة والفائدة و�شكراً لكم.
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تعديل عنوان

طلب الأعداد ال�سابقة

٭ معايل ال�شيخ غيهب بن حممد بن عبداهلل الغيهب رئي�س
املحكمة العليا ،ف�ضيلة ال�شيخ �شايف بن ظافر احلقباين ع�ضو
املجل�س الأعلى للق�ضاء ،وال�شيخ مب�شر بن حممد �آل غرمان
ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى ل��ل��ق�����ض��اء ،وال�����ش��ي��خ ���س��ع��ود ب��ن ع��ب��داهلل
املعجب ع�ضو املجل�س الأعلى للق�ضاء ،وال�شيخ حممد بن �أمني
بن عبداملعطي م��رداد ع�ضو املجل�س الأعلى للق�ضاء ،وال�شيخ
عبدالعزيز بن حممد الن�صار ع�ضو املجل�س الأعلى للق�ضاء،
وال�شيخ نا�صر ب��ن �إب��راه��ي��م املحيميد ع�ضو املحكمة العليا،
وال�شيخ فهد ب��ن �سعد امل��اج��د ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى للق�ضاء،
وال�شيخ �سلمان بن حممد بن حممد بن ن�شوان الأم�ين العام
للمجل�س الأع��ل��ى للق�ضاء وال�شيخ �سعد ب��ن حممد ب��ن علي
الغامدي ع�ضو املحكمة العليا ،وال�شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن
ب��ن عبدالعزيز قا�سم ع�ضو املحكمة العليا ،وال�شيخ حممد
ب��ن حممد ب��ن �شرمي ال�شعبي ع�ضو املحكمة العليا ،وال�شيخ
عبدالعزيز ب��ن �إب��راه��ي��م ب��ن حممد احل�صني ،ع�ضو املحكمة
العليا ،وال�شيخ �أحمد بن حمد بن عبدالرحمن امل��زروع ع�ضو
املحكمة العليا ،وال�شيخ �سليمان بن �إبراهيم بن را�شد احلديثي
ع�ضو املحكمة العليا ،وال�شيخ ع��ب��دالإل��ه ب��ن عبدالعزيز بن
حممد الفريان ع�ضو املحكمة العليا ،وال�شيخ عبدالعزيز بن
عبداهلل بن عبدالعزيز ال�سبيعي ع�ضو املحكمة العليا ،وال�شيخ
�صالح بن عبدالعزيز بن حممد ال�سحيمان القا�ضي باملحكمة
ال��ع��ام��ة ب��ح��ائ��ل ،وال�����ش��ي��خ �أح��م��د ب��ن ن��ا���ص��ر ال��ف��ه��ي��د القا�ضي
باملحكمة العامة باملجمعة ،وال�شيخ عبده ب��ن حممد عطيف
القا�ضي باملحكمة العامة بتبوك ،وال�شيخ �إبراهيم بن نا�صر
ال�سياري رئي�س املحكمة العامة بالدمام ،وال�شيخ حممد بن
م�سفر بن حممد النفري الغامدي القا�ضي مبحكمة اال�ستئناف
بالباحة ،ال�شيخ علي بن يحيى �آل علي القا�ضي باملحكمة العامة
ب�أبها ،والدكتور حامد بن مده بن حميدان اجلدعاين جامعة
�أم القرى مبكة املكرمة ،ال�شيخ عبدالعزيز بن يحيى اليحيى
وال�شيخ حممد ب��ن يحيى اليحيى وال�شيخ عثمان ب��ن ح�سني
العبداهلل وال�شيخ خالد بن عبداهلل العتيبي الق�ضاة مبحكمة
اال�ستئناف الإداري���ة باملنطقة ال�شرقية وال�شيخ د .عدنان بن
حممد الدقيالن قا�ضي اال�ستئناف واملفت�ش الق�ضائي وال�شيخ
ع��ب��داهلل ب��ن عبداملجيد امل��ط��وع القا�ضي مبحكمة اال�ستئناف
مبنطقة مكة املكرمة وال�شيخ علي بن يحيى �آل علي ع�سريي
قا�ضي املحكمة العامة ب�أبها.

الإخوة املالزمني الق�ضائيني امل�شايخ:
ع�صام بن حمود بن لآمي احلربي املحكمة
ال��ع��ام��ة ب��ال��ري��ا���ض ،من�صور ب��ن عبدالعزيز
ال��ب��ات��ل املعهد ال��ع��ايل للق�ضاء� ،إب��راه��ي��م بن
عبدالعزيز �آل م��دهلل املعهد العايل للق�ضاء،
عبدالعزيز بن �أحمد امل�سعود املحكمة العامة
بالريا�ض ،عبدالعزيز علي �آل عيا�ض ع�سريي
املعهد ال��ع��ايل للق�ضاء ،حممد �أح��م��د نا�صر
ال��ق��ح��ط��اين امل��ع��ه��د ال��ع��ايل ل��ل��ق�����ض��اء� ،أح��م��د
حممد علي العلكمي املحكمة العامة ب�أبها،
را����ش���د ب���ن حم��م��د ح���م���دي امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ام��ة
ب���ج���ازان ،ع��ب��داهلل ب��ن زوي���د ال��زوي��د املحكمة
ال��ع��ام��ة ب�ب�ري���دة��� ،س��ل��ط��ان ب���ن ���س��ل��م��ان ج��اب��ر
القا�سمي املحكمة العامة ب�أبها� ،أحمد ح�سني
جابر امل�شنوي الفيفي املحكمة العامة بخمي�س
م�����ش��ي��ط ،ع���ل���ي ���س��ع��ي��د حم���م���د ال��ق��ح��ط��اين
املحكمة العامة ب�أبها ،عبداملجيد بن حممد
اخل�����ض�ير وزارة ال��ع��دل ،في�صل ب��ن ف��ه��د بن
ع��ب��داهلل الأح��م��د املحكمة العامة بالريا�ض،
عبداهلل بن عبدالعزيز املقبل املحكمة العامة
بالريا�ض ،حممد بن �أحمد بن حممد القرين
املحكمة العامة باملدينة املنورة ،خالد حممد
فني�س القحطاين ،حمكمة خمي�س م�شيط،
م��ب��ارك ب��ن ���س��امل م��ب��ارك �آل ق��ا���س��م املحكمة
العامة بخمي�س م�شيط ،حممد مذكر م�سرع
القحطاين املحكمة العامة ب�أبها ،عبداهلل بن
زيد التميمي املحكمة العامة بالريا�ض ،هادي
حممد ح�سن �آل م�سيار وزارة ال��ع��دل� ،أحمد
ب��ن �صالح الع�سكر املحكمة العامة باخلرج،
حم�سن بن حممد العري�شي املحكمة العامة
بجازان� ،أحمد بن عبداهلل ال�ساعدي احلربي
املحكمة العامة باملدينة امل��ن��ورة ،عبدالرزاق
بن �إبراهيم احل�صني وزارة العدل ،حممد بن
عواد بن �سامل العنزي املحكمة العامة بحائل،
عكرمة ب��ن حممد احلكمي املحكمة العامة
ب���ج���ازان ول��ي��د ب��ن خ��ال��د ال��غ��ام��دي املحكمة
العامة بالريا�ض.
 نفيدكم �أنه مت حتقيق طلبكم وتزويدكمب��الأع��داد ال�سابقة للمجلة وفقاً للإمكانيات
املتاحة ،نقدر لكم توا�صلكم.

 مت تعديل عناوينكم اجل��دي��دة و�شكراً حلر�صكم علىاقتناء املجلة ونتمنى من اجلميع احل��ذو حذوكم يف �سرعة
حتديث عناوينهم لو�صول املجلة �إليهم.
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