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اإن�ساء مكاتب للخدمة الجتماعية باملحاكم
 50991 برقم  قـــراراً  العدل  ــر  وزي معايل  اأ�ــســدر 
مكاتب  باإن�ضاء  يق�ضي  1434/11/18ه������  وتــاريــخ 
واملتخ�س�سة  العامة  املحاكم  يف  االجتماعية  للخدمة 

وحتديد اخت�ضا�ضها. واإليكم ن�ض القرار:
ل  م��ن  على  وال�ضلم  وال�ضلة  وح��ده  هلل  احلمد 
ال�ضلحيات  على  بناًء  العدل  وزير  اإن  وبعد:  بعده  نبي 
الثانية  املادتني  على  االطــالع  وبعد  نظاماً،  له  املمنوحة 
ووزارة  العدل  وزارة  بني  التعاون  اتفاقية  من  والثالثة 
اخلدمة  ملتقى  تو�سيات  وبناًء على  االجتماعية  ال�سوؤون 
الق�سايا  وملتقى  ال�رصعية،  املحاكم  يف  االجتماعية 
ــوزارة  ال حلاجة  ونظراً  ال�رصعية.  املحاكم  يف  االأ�ــرصيــة 
النطاق  يف  الجتماعية  اخلدمات  تقدمي  جمال  فتح  اإلى 
العديل �ضمن �ضياق طلب اخلدمات ال�رشعية، من خلل 
طريق  عن  بالوزارة  االجتماعية  للخدمة  العامة  االإدارة 
مكاتب فرعية تن�ضاأ يف املحاكم العامة وحماكم الأحوال 
وتقدمي  املبا�رش  التوا�ضل  عملية  ي�ضهل  مما  ال�ضخ�ضية 
اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  من  للمحتاجني  امل�ضاعدة 
واملعاقني وكبار ال�ضن، ومعاونة الق�ضاة يف التحقيق من 
الو�ضع الجتماعي والأ�رشي  للحا�ضن يف ق�ضايا النزاع 
يف  وامل�ضاهمة  واحل�ضانة،  النفقة  وم�ضكلت  الأ���رشي 
حتويل احلالت املحتاجة للجهات ذات ال�ضلة والعلقة، 
اإلى التعاون مع مراكز ال�سلح يف تقدمي امل�سورة  اإ�سافة 
املهنية املتخ�ض�ضة لأطراف النزاع يف امل�ضكلت الزوجية 

واالأ�رصية، وبناًء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة:  
يقرر ما يلي:

االأحــوال  وحماكم  العامة  املحاكم  يف  ين�ساأ  اأواًل: 
ال�ضخ�ضية مكاتب للخدمة الجتماعية.

ثانياً: تخت�ض هذه املكاتب بتقدمي امل�ضاعدة العدلية 
للق�ضايا الجتماعية بعامة والأ�رشية بخا�ضة قبل و�ضولها 
مع  القت�ضاء  عند  وتتوا�ضل  ال�ضلح  ومكاتب  للق�ضاء 

اجلهات احلكومية والأهلية ذات العلقة.
اإلى  الجتماعية  اخلدمة  مكتب  تو�ضل  عند  ثالثاً: 

على  يعر�س  اأن  فعليه  خ�سومة،  متثل  املاثلة  احلالة  اأن 
املخت�سة،  ال�سلح  مراكز  على  االإحالة  خيار  االأطــراف 
والتاأكيد لهم باأن حق التقا�ضي مكفول لهم يف اأي وقت.

جانب  كلياً  فيه  يتمخ�س  مــا  ــدا  ع فيما  ــاً:  ــع راب
يف  التوا�ضل  دعم  ومكتب  املحاكم  على  اخل�ضومة، 
اأو اأ�رشية  اأية ق�ضية ذات �ضبغة اجتماعية  الوزارة اإحالة 

لهذه املكاتب ابتداء.
خام�ضاً: ترتبط هذه املكاتب بالإدارة العامة للخدمة 

الجتماعية بالوزارة وتربط الإدارة بنا مبا�رشة.
�ساد�ساً: على مدير ال�سوؤون االإدارية واملالية ومدراء 
الفروع كل فيما يخ�سه اإكمال الالزم حيال اإن�ساء هذه 
امل�رشف  �ضعادة  مع  بالتن�ضيق  ووظيفياً  اإداري��اً  املكاتب 

العام على االإدارة العامة للخدمة االجتماعية.
تقدمي  يخ�سه  فيما  كل  الوزارة  اأجهزة  على  �سابعاً: 
ما يلزم لهذه املكاتب للقيام مبا هو مطلوب منها على 

الوجه االأكمل.
ثامناً: ي�رشي هذا القرار اعتباراً من تاريخ �ضدوره.
والعمل  لإنفاذه  يلزم  ملن  القرار  هذا  يبلغ  تا�ضعاً: 

مبوجبه.   واهلل املوفق.
وزير العدل
د. حممد بن عبدالكرمي العي�سى

للوزارة  التابعة  اجلهات  كافة  على  تعميمه  وجرى 
بالن�س  1434/12/3هـــــ  يف  13/ت/5137  برقم 

التايل :
العدل  وزير  معايل  قرار  من  ن�سخة  برفقه  جتدون 
اإن�ساء  املت�سمن  1434/11/18هــــ،  يف   50991 رقم 
مكاتب للخدمة الجتماعية يف املحاكم العامة وحماكم 
نرغب  لذا  اخت�ضا�ضها.  وحتديد  ال�ضخ�ضية  الأح��وال 

اإليكم الطلع واعتماد موجبه واهلل يحفظكم.
وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن احلارثي
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عدم اإ�سدار قرارات توزيع اأرا�ٍض زراعية ما عدا املواقع التعوي�سية قبل عام 1423ه�

على  اإداريـــاً  تعميماً  العدل  وزيــر  معايل  اأ�سدر 
13/ت/5152  برقم  العدل  وكتابات  املحاكم  كافة 
وتاريخ 1434/12/23هـ يق�سي باعتماد منع �سدور 
قرارات  توزيع لالأرا�سي الزراعية بعد عام 1423هـ 

ما عدا املواقع التعوي�ضية. واإليكم ن�ض التعميم: 
“اإ�سارة اإلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4130 
جمل�ض  ق��رار  على  املبني  1431/12/25ه������  يف 
الوزراء رقم 372 يف 1431/12/2هـ ب�ساأن اإيقاف 

توزيع االأرا�سي الزراعية ملدة ع�رص �سنوات.
الربقي  الكرمي  ال�ضامي  الأم��ر  ن�ضخة  تلقينا  فقد 
اأ�سله  املوجه  1434/11/28هـــــ  يف   43377 رقــم 
خطاب  على  )اطلعنا  ون�ضه:  الزراعة  وزي��ر  ملعايل 
 2311 رقــم  ـــوزراء  ال ملجل�س  الــعــام  االأمـــني  معايل 
وتاريخ 1434/11/4ه� امل�ضار فيه اإلى خطابكم رقم 
مطالبات  ب�ضاأن  1433/6/11ه���  وتاريخ   224819
عدد من املواطنني بتعوي�ضهم مبواقع اأخرى عن اأرا�ٍض 
زراعية وزعت عليهم مبوجب نظام توزيع الأرا�ضي 
البور قبل اإيقاف التوزيع ومل يتمكنوا من ا�ضتثمارها 
وجود  ب�ضبب  اأو  ر�ضمية  جهات  معار�ضة  ب�ضبب 
معار�ضات واإ�ضكالت عليها. وما اأو�ضحه معاليه من 
املو�سوع خالل  اطلع على هذا  الوزراء  اأن جمل�س 
اطلع  كما  1434/11/3هـــ  بتاريخ  املنعقدة  جل�سته 
وتاريخ 1434/6/20هـــ  املح�رص رقم )356(  على 
املعد بهيئة اخلرباء مبجل�ض الوزراء بهذا ال�ضاأن وعلى 
بهذا  املتخذة  الــوزراء  ملجل�س  العامة  اللجنة  تو�سية 

ال�ضدد وقد وجه املجل�ض بالآتي:
رقم  االأمر  باأن  الزراعة  وزارة  على  التاأكيد  اأواًل: 
)التاأكيد  املت�سمن  1432/11/2هـ  وتاريخ   50295
توزيع حتمل  قرارات  اأي  اإ�ضدار  بعدم  الوزارة  على 
وذلك  نهائياً،  تاريخ 1423/12/25هـــ  بعد  تواريخ 
مت�سياً مع ما ق�سى به قرار جمل�س الوزراء رقم 372 

اأكدت على  التي  وتاريخ 1431/12/2هـ واالأوامر 
الزراعية( ال ي�سمل احلاالت  اإيقاف توزيع االأرا�سي 
بخطاب  املبلغ  ال��وزراء  جمل�ض  توجيه  ت�ضمنها  التي 
1431/12/7هـ.  وتاريخ  49368/ر  رقم  الديوان 
 – باأن تقوم وزارة الزراعة باإحالة املواطنني  القا�سي 
اأرا�ٍض  عن  اأخرى  مبواقع  بتعوي�ضهم  يطالبون  الذين 
توزيع  نظام  مبوجب  عليهم  وزعت  اأن  �ضبق  زراعية 
الأرا�ضي  توزيع  اإيقاف  قبل  وذلك  البور  الأرا�ضي 
وتاريخ  712/4/م  رق��م  الأم��ر  مبوجب  الزراعية 
ا�ضتثمارها،  من  يتمكنوا  ومل  1423/12/25ه�����، 
وذلك ب�ضبب معار�ضة جهات ر�ضمية اأو ب�ضبب وجود 
معار�ضات اأو اإ�ضكالت عليها – اإلى اللجنة امل�ضكلة 
الأرا�ضي  توزيع  نظام  من  العا�رشة  امل��ادة  مبوجب 

البور.
�ضدرت  من  بتمكني  الزراعة  وزارة  قيام  ثانياً: 
لهم قرارات توزيع على اأر�ٍض زراعية – وذلك قبل 
رقم  الأمر  مبوجب  الزراعية  الأرا�ضي  توزيع  اإيقاف 
712/4/م وتاريخ 1423/12/25هـــ - من تلك 
عليها،  احلا�ضلة  الإ�ضكالت  انتهاء  عند  الأرا���ض��ي 
مدة  من  الباقية  املدة  خلل  بالإحياء  يقوموا  اأن  على 
التوزيع، والتي مل  الخت�ضا�ض املحددة يف قرارات 

ي�ستفيدوا من العمل خاللها.
اللزم  اإكمال  اإليكم  نرغب  ذلك  وملوافقتنا على 
مبوجبه، واأن يتم الرفع لنا بقائمة تو�ضح اأ�ضماء هوؤلء 
التي  التوزيع  قــرارات  وتواريخ  واأرقــام  االأ�سخا�س 

�سدرت لهم اأ.هـ.
واهلل  موجبه  واعتماد  الطلع  اإليكم  نرغب  لذا 

يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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ق�سائياً  تعميماً  العدل  وزيــر  معايل  اأ�سدر 
على كافة املحاكم برقم 13/ت/5170 وتاريخ 
القا�سي  باخت�سا�س  يق�سي  1435/1/14هـــ 
على  وعزلهم  الأولياء  اإقامة  العامة  باملحكمة 
الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  الق�رشّ حلني حتويل 
على التولية على بع�س فئات املجتمع من خالل 
اخل�ضو�ض.  بهذا  امل�ضكلة  اللجنة  به  تق�ضي  ما 

واإليكم ن�ض التعميم:

“فقد تلقينا ن�ضخة من الأمر ال�ضامي الكرمي 
1434/12/17هـــــ  يف   45703 رق��م  الربقي 
االجتماعية  ال�سوؤون  وزير  ملعايل  اأ�سله  املوجه 
هيئة  رئي�ض  معايل  كتاب  على  )اطلعنا  ون�ضه: 
بتاريخ   3443 رق��م  ال���وزراء  مبجل�ض  اخل��رباء 
رقم  اأمرنا  اإلــى  فيه  امل�سار  ــــ  1434/11/20ه
باأن  القا�سي  1434/7/29هـــ  بتاريخ   28911
يدر�ض يف الهيئة مب�ضاركة مندوبني من وزارات 
والعدل(،  االجتماعية،  وال�سوؤون  )الداخلية، 
من  الهيئة  تراه  ومن  للق�ساء  االأعلى  واملجل�س 
الوزارة  تخويل  طلبكم  العلقة،  ذات  اجلهات 
حق الوالية على بع�س فئات املجتمع ممن لي�س 
حقوقهم  وحماية  اأنف�سهم  رعاية  مقدورهم  يف 
يف  ــن  وم واالأيـــتـــام،  وامل�سنني،  كاملعوقني، 
اخلا�ضة كمجهويل  الظروف  حكمهم من ذوي 
الأبوين مبا يكفل لها اإقامة الدعوى حلماية تلك 
احلقوق عند امل�ضا�ض بها، اأو تقاع�ض من له ويل 

�رشعي عن املطالبة بها.

در�ضت  الهيئة  اأن  من  معاليه  اأو�ضحه  وما 
 )626( رقــم  حم�رصها  واأعـــدت  املــو�ــســوع، 
فيه  راأى  ال���ذي  1434/11/20ه�������  بتاريخ 
وزارة  يف  جلنة  ت�ضكيل  منا�ضبة  املجتمعون 
عن  ممثلون  فيها  ي�سرتك  االجتماعية  ال�سوؤون 
ال�سوؤون  وزارة  اإلى  اإ�سافة  اإليها  امل�سار  اجلهات 
واالإر�ــســاد،  والــدعــوة  ـــاف  واالأوق االجتماعية 
القا�رصين  اأمــوال  على  للوالية  العامة  والهيئة 
ومن يف حكمهم، وهيئة حقوق الإن�ضان، وذلك 
واقرتاح  جوانبه  جميع  من  املو�ضوع  لدرا�ضة 
واإلى  اإليه،  تتو�ضل  ما  ورف��ع  منا�ضباً،  ت��راه  ما 
حني انتهاء هذه اللجنة من اأعمالها فاإن لوزارة 
وزير  معايل  راآه  مبا  الأخذ  الجتماعية  ال�ضوؤون 
العدل من اأن قا�ضي املحكمة العامة هو املخت�ض 
يف اإقامة االأولياء وعزلهم يف حال عجزهم عن 
القيام باأمور الوالية اأو قيام ما يوجب ذلك يف  
الويل، واأن يتم الرفع للمحكمة املخت�ضة حول 
ب�ساأنه  اإليه عند احلاجة لتقرير ما يلزم  اأ�رصمت  ما 

ح�سب االخت�سا�س.
املجتمعون  راآه  ما  على  مبوافقتنا  ونخربكم 
يف حم�رش هيئة اخلرباء امل�ضار اإليه.. فاأكملوا ما 

يلزم مبوجبه( اأ.ه�.
موجبه  واعتماد  الطلع  اإليكم  نرغب  لذا 
اهلل  ورحمة  عليكم  وال�ضلم  يحفظكم.   واهلل 

وبركاته.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

القا�سي هو املخت�ض باإقامة الأولياء وعزلهم حلني تولية وزارة ال�سوؤون 
الجتماعية على بع�ض فئات املجتمع وما تف�سي به اللجنة امل�سكلة
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حتديد ت�سعرية بهيمة الأنعام من اأجل الزكاة
اأ�سدر معايل وزير العدل تعميماً ق�سائياً على كافة املحاكم برقم 13/ت/4858 وتاريخ 
1434/3/17ه� يق�ضي بتحديد ت�ضعرية بهيمة الأنعام لأجل زكاتها مبوجب �ضوابط وا�ضتثناء 

عدد من املحافظات، واإليكم ن�ض التعميم:

“فقد تلقينا ن�ضخة من تعميم �ضاحب ال�ضمو امللكي وزير الداخلية الربقي رقم 28752 
لأن عوامل جباية زكاة  املناطق ون�ضه: )نظراً  اأمراء  اإلى  اأ�ضله  يف 1434/3/9ه� املوجه 
بهيمة االأنعام لهذا العام 1434ه� �ضتبا�رش عملها ميدانياً اعتباراً من بداية �ضهر رجب – اإن 
�ضاء اهلل – والأهمية اإعداد ت�سعرية بهيمة االأنعام ملن يرغب دفع زكاته نقداً وفقاً لفتوى هيئة 
كبار العلماء رقم 98 وتاريخ 1402/11/6هـ املت�سمنة جواز دفع القيمة يف الزكاة اإذا �سق 

على املالك اإخراجها من عني املال ومل يكن على الفقراء م�رشة يف ذلك.
اآمل التف�ضل بالطلع والإيعاز بت�ضكيل جلنة بال�ضرتاك مع املحاكم ال�رشعية، واأهل اخلربة 
لتحديد ت�ضعرية بهيمة الأنعام وفقاً لنموذج املح�رش )املرفق �ضورته( على اأن تتم مراعاة ما 

يلي:
1-اأن تكون من ال�ضائمة.

2-اأن تكون من اأو�ضط البهائم.
3-اأن تكون وفقاً لل�ضوابط ال�رشعية.

4-مراعاة املقا�ضد ال�رشعية عند و�ضع الت�ضعرية بحيث تكون الت�ضعرية متفقة مع الواقع 
وال�ضعر ال�ضائد يف الأ�ضواق.

5-اأن حتدد ت�ضعرية واحدة لكل منطقة ما عدا حمافظات )رنية، واخلرمة، وتربه( التابعة 
لإمارة منطقة مكة املكرمة فت�ضدر لها ت�ضعرية موحدة تطبق على كافة املوارد املرتبطة بها، كما 
ت�ضدر ت�ضعرية من حمافظة حمايل التابعة لإمارة منطقة ع�ضري تطبق على كافة املوارد الواقعة 

يف تهامة ع�ضري، وتزويدنا بها قبل تاريخ 1434/5/1هـ(اأ.هـ.
لذا نرغب اإليكم الطلع واعتماد موجبه فيما يخ�ضكم. واهلل يحفظكم. 

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى




