64
•وزير العدل ي�صدر القرارات التنفيذية الالزمة
لرتقي��ة  45قا�ض��ي ًا على خمتلف درجات ال�س��لك
الق�ضائي وتعيني 48
•اعتماد البطاقة ال�شخ�ص��ية لإثبات هوية الن�ساء
دون معرفني
•�ش��ركات متخ�ص�صة لإح�ض��ار اخل�صوم واملماطلني
للمحاكم
•بيوت املال ودورها االجتماعي

�إن من �أهم املو�ضوعات التي ينبغي �أن ُيعنى بها يف الق�ضاء ،امل�صطلحات الق�ضائية؛ حيث كرث
يف زمننا التقا�ضي وتطورت العبارات ،مع تقدم الق�ضاء يف دولتنا �إداري ًا ،و كرث يف الواقع التفنن يف
اجلرائم؛ ف�أ�صبح لها �أ�سماء وم�صطلحات خا�صة؛ فكان ملعرفتها والإحاطة بها ح�سب املعمول به
حاجة مهمة لكل من له �صلة بالق�ضاء ،حيث ال يخفى �أثر املفاهيم على الأحكام؛ �إذ احلكم على
ال�شيء فرع عن ت�صوره ،ولقد عنيت هنا بذكر امل�صطلحات الق�ضائية من خالل الأنظمة املرعية.

إعداد :املعاون القضائي باحملكمة العامة بالرياض

إبراهيم بن أحمد اجلنوبي

احلمدهلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني �أما بعد:
من امل�صطلحات اخلا�صة بو�سائل الإثبات:
(((
البينة :وهي كل ما يظهر احلق� ،أو يك�شف عنه� ،أو يدل عليه ،من حجة� ،أو برهان� ،أو �أي �إثبات� ،أو تو�ضيح .
النا�س بدَ ْعواهم ال َّدعى رجا ٌل دما َء قوم و�أموالهم .ولكن
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" :لو ُيعطى ُ
(((
اليمني على املدعى عليه"((( ،ويف لفظ" :البينة على املدعي ،واليمني على من �أنكر" .
فالبينة :ما يبني به ال�شيء ،من الداللة وغريها ،فما ات�ضح وظهر وانك�شف ،فهو بيان(((.
واملت�أمل يف نظام املرافعات يجد �أن املق�صود بالبينة فيه هو ما يت�ضح من هذا املفهوم� ،أي مبعنى ما كانت
تظهر وتك�شف وتبني ال�شيء.
(((
�إن البينة من امل�صطلحات التي ُعرفت عند فقهاء الإ�سالم ،كما وردت مبعنى ال�شهادة� ،أو ال�شهود .
كما ُعرفت عند املالكية ،وبع�ض احلنابلة مبعنى :كل ما يتناول احلق ويظهره ،وال يقت�صر على ال�شهادة
وال�شهود(((.
يقول ابن القيم( :وقوله" :البينة على من املدعي واليمني على من �أنكر" البينة يف كالم اهلل ور�سوله وكالم
ال�صحابة ،ا�سم لكل ما يبني احلق ،فهي �أعم من البينة يف ا�صطالح الفقهاء؛ حيث خ�صوها بال�شاهدين� ،أو
ال�شاهد واليمني ،وال حجر يف اال�صطالح ما مل يت�ضمن حمل كالم اهلل ور�سوله عليه ،فيقع بذلك الغلط يف فهم
الن�صو�ص ،وحملها على غري مراد املتكلم منها.
((( ينظر� :إعالم املوقعني �ص ،73تب�صرة احلكام � ،202/1أدب الق�ضاة البن �أبي الدم �ص ،283و�سائل الإثبات �ص.26
((( �أخرجه الإمام م�سلم ،كتاب الأق�ضية ،باب اليمني على املدعى عليه ،رقم .1711
((( �أخرجه البيهقي ،باب ما ي�ستدل به على الرتك ،رقم  ، 17750والرتمذي ،كتاب الوحي ،باب ما جاء يف �أن البينة على املدعي
واليمني على املدعى عليه ،رقم  ،1341و�صححه الألباين ،ينظر ارواء الغليل .530/1
((( ل�سان العرب  ،67/13امل�صباح املنري �ص ،27املعجم الو�سيط �ص.80
((( ينظر� :أحكام القر�آن  ،232،248/2مغني املحتاج  ،461/4نهاية الزين �ص ،374املبدع .348/3
((( تب�صرة احلكام  ،240/1نيل الأوط��ار  ،199/8جمموع الفتاوى البن تيمية � ،392،394/35إع�لام املوقعني ،90،97،221/1
الطرق احلكمية �ص.12،24
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وقد ح�صل بذلك للمت�أخرين �أغالط �شديدة يف فهم الن�صو�ص ،ونذكر من ذلك مثا ًال واحد ًا وهو ما نحن فيه
من لفظ البينة ،ف�إنها يف كتاب اهلل ا�سم لكل ما يبني احلق).
وذكر جملة من الن�صو�ص الدالة على عموم معنى البينة ،ثم قال( :وه��ذا كثري ،مل يخت�ص لفظ البينة
بال�شاهد ،بل وال ا�ستعمال يف الكتاب فيهما البتة� ،إذ ُعرف هذا يف قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للمدعي�(:ألك
بينة)؟((( ...املراد به� :ألك ما يبني احلق من �شهود �أو داللة ،ف�إن ال�شارع يف جميع املوا�ضع يق�صد ظهور احلق
مبا ميكن ظهوره به من البينات التي هي �أدلة عليه و�شواهد له ،وال يرد حق ًا قد ظهر بدليله �أبد ًا في�ضيع حقوق
اهلل وعباده ،ويعطلها ،وال يقف ظهور احلق على �أمر معني ،ال فائدة يف تخ�صي�صه به ،مع م�ساواة غريه يف ظهور
احلق� ،أو رجحانه عليه ،ترجيح ًا ال ميكن جحده ودفعه)(((.
فالبينة م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�سالمي ،لفظ ًا ومعنى ،وال يزال ي�ستعمل.
ال�شهادة :وهي اخلرب القاطع ،املبني على العلم وامل�شاهدة ،يوجب على احلاكم �سماعه واحلكم مبقت�ضاه(((.
يقال� :شهد الرجل على كذا� ،أي �أخرب مبا قد �شاهده وعاينه يقين ًا ،ومنه قوله تعالى :ﮃ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮂ يو�سف.((1( ٨١ :
فهي �إخبار �صدق لإثبات حق بلفظ ال�شهادة يف جمل�س احلكم.
(((1
وقد اعتنى نظام املرافعات بال�شهادة ،حيث �أفرد لها ف�ص ًال خا�ص بها لأهميتها .
فال�شهادة بهذا املفهوم من امل�صطلحات التي ُعرفت يف الفقه الإ�سالمي ،لفظ ًا ومعنى.
فقد ورد عن احلنفية قولهم :ال�شهادة :عبارة عن �إخبار �صادق ،يف جمل�س احلكم بلفظ ال�شهادة(.((1
وعن املالكية :ال�شهادة �إخبار حاكم عن علم ليق�ضي مبقت�ضاه(.((1
وعن ال�شافعية :ال�شهادة �إخبار ال�شخ�ص بحق للغري على الغري بلفظ �أ�شهد(.((1
وعن احلنابلة :ال�شهادة مبعنى الأداء ،وهو :الإخبار مبا علمه ،ال�شاهد ،بلفظ خا�ص ،ك�شهدت �أو �أ�شهد(.((1
وعند الت�أمل جند �أن ال�شهادة مبناها على املعاينة واالطالع والعلم القطعي ،ب�أن يكون ال�شاهد قد ح�ضر
الواقعة امل�شهود عليها ،ف�إذا ما افتقرت ال�شهادة �إلى ذلك كانت ال�شهادة جمرد �إخبار يحتمل ال�صدق والكذب،
((( مقطع من حديث :الأ�شعث حيث كان بينه وبني رجل من اليهود �أر�ض فجحده فقدم �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال
له ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �ألك بينة قال  :ال قال فقال لليهودي احلف  ..احلديث �أخرجه البخاري ،كتاب بدء
الوحي ،باب من رد �أمر ال�سفيه وال�ضعيف العقل و�إن مل يكن حجر عليه الإمام ،رقم .2417
((( �إعالم املوقعني .90،221/1
((( ينظر :القامو�س املحيط  ،306-305/1ل�سان العرب،239/3ال�صحاح،491/1القامو�س الفقهي �ص ،203التعريفات �ص.129
(� ((1سورة يو�سف �آية  ،81ينظر، :القامو�س الفقهي �ص.203
( ((1ينظر :الف�صل اخلام�س من نظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودي.
( ((1ينظر :العناية �شرح الهداية  ،371/10االختيار لتعليل املختار.149/2
( ((1ينظر :حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري  ،178/17حا�شية العدوي على �شرح كفاية الطالب الرباين .200/7
( ((1ينظر :حا�شية اجلمل  ،377/5فتح املعني .273/4
( ((1ينظر :مطالب �أويل النهى ،41/20الكايف.284/4
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وال يعتمد به يف ثبوت الأحكام واحلقوق.
فال�شهادة م�صطلح ُعرف لفظ ًا ومعن ًا ،وال يزال ي�ستعمل.
املزكي :هو من ي�صف ال�شاهد بالعدالة ،والبعد عما يطعن يف �شهادته ،من املعا�صي ،وموانع قبول
ال�شهادة(.((1
فتزكية ال�شهود :تعديلهم وو�صفهم ب�أنهم �أزكياء(.((1
وتعديل ال�شهود بتزكيتهم يعود �إلى القا�ضي حيث ما ُعرف حاله عند القا�ضي ب�صالحه وا�ستقامته فال يلزم
تزكيته ،وما جهل حاله وجب عليه طلب تزكيته(.((1
وقد بني النظام �أن تزكية ال�شهود ،مرجعه �إلى القا�ضي(.((1
فاملزكي بهذا املفهوم من امل�صطلحات التي ُعرفت عند فقهاء الإ�سالم لفظ ًا ،ومعن ًا.
حيث ورد عنهم قولهم� :إذا قال املزكون� :إن هذا ال�شاهد عدل فيكون قولهم هذا تعديال لل�شهود ،ويلزم �أن
يكون املزكي عد ًال و�صادق ًا بالإجماع(.((2
كما ورد عنهم �أي�ض ًا قولهم :كان الإمام مالك :ال يقبل يف التزكية �أقل من رجلني ،ويقول :من النا�س من ال
ي�س�أل عنهم ،وما يطلب منهم التزكية لعدالتهم عند القا�ضي(.((2
وجاء عنهم قولهم :لو رجع مزك وحده عن تعديل ال�شهود ،ولو قبل �شهادتهم ،فالأ�صح �أنه ي�ضمن ،بالق�صا�ص
�أو الدية؛ لأنه بالتزكية يلجئ القا�ضي �إلى احلكم املف�ضي �إلى القتل(.((2
كما ورد عنهم قولهم :املُزكي :عدل و�إن وجدت العداوة ف�إنها ال متنع التزكية ،وتزكية ال�شهود يتم ب�أي لفظ
يح�صل به التعديل مثل �أن يقول النا�س فيه :ال نعلم �إال خري ًا(.((2
و�إن كان احلق هلل تعالى ب�إتالف حي ،كرجم يف زنا� ،ضمنه املزكون �إن رجع ال�شهود عن ال�شهادة ،لأن املحكوم
به قد تعذر رده ،و�شهود التزكية �أجل�ؤوا احلاكم �إلى احلكم ،فلزمهم ال�ضمان ،وال �ضمان على احلاكم ،لأنه �أتى
مبا عليه من تزكية ال�شهود(.((2

( ((1التعريفات الفقهية � ،ص  ،56التعريفات � ،ص  ،163موانع قبول ال�شهادة )1:قرابة الوالدة كالولد والوالد )2 ،الزوجة،
� )3أن يجر ال�شاهد �إلى نف�سه نفعاً ،ك�شهادة ال�سيد ململوكه� )4 ،أن يدفع عن نف�سه ب�شهادته �ضرراً ،ك�شهادة العاقلة بجرح
�شهود اخلط�أ )5 ،العداوة الدنيوية )6 ،من �شهد عند حاكم فردت �شهادته بتهمة ،لرحم� ،أو زوجية� ،أو عداوة� ،أو نحوه،
كما لو ردت لف�سق ثم �أعادها بعد التوبة للتهمة يف �أدائها .ينظر :ك�شاف القناع . 369 /5
( ((1املغرب يف ترتيب املعرب �ص .122
( ((1ينظر :رو�ضة الطالبني  ،167 - 166/11ومعني احلكام �ص  ،105وابن عابدين  ، 372/4ومواهب اجلليل  ،151/6وك�شاف
القناع . 348/6
( ((1ينظر نظام املرافعات ال�شرعية املادة ( )98الفقرة (.)1
( ((2ينظر :درر احلكام �شرح جملة الأحكام  ،393/4فتح القدير .457/6
( ((2ينظر :املدونة  ،57/4معني احلكام �ص . 105
( ((2ينظر :مغني املحتاج  ،488/19احلاوي الكبري .474/16
( ((2ينظر :االختيارات الفقهية.631/1
( ((2ينظر� :شرح منتهى الإرادات.440/12
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فاملزكي م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�سالمي لفظ ًا ومعن ًا ،وال يزال ي�ستعمل.
الإقرار :هو الإذعان للحق واالعرتاف به ،فهو �إخبار الإن�سان عن حق عليه لآخر .
(((2
فالإقرار من �أقوى طرق الإثبات الق�ضائي؛ �إذ فيه قطع للنزاع بني اخل�صوم ،فال يحتاج �إلى �شيء �آخر ،
فهو فوق ال�شهادة ،بناء على �أن التهمة منتفية يف الغالب عن املقر ،ومن النادر �أن ُيقر ال�شخ�ص على نف�سه بحق
لي�س عليه(.((2
وقد خ�ص املنظم يف نظام املرافعات ف�ص ًال به� ،سماه ا�ستجواب اخل�صوم والإق��رار؛ لأهميته يف �إثبات
احلقوق(.((2
�إن الإقرار من امل�صطلحات التي ُعرفت عند فقهاء الإ�سالم لفظ ًا ومعن ًا.
حيث ورد عن احلنفية قولهم :الإقرار� :إخبار بحق لآخر عليه(.((2
وورد عن املالكية قولهم :الإقرار :االعرتاف مبا يوجب حق ًا على قائله( ، ((3فهو قول كل �أحد على نف�سه ،وهو
�أوجب من دعواه على غريه(.((3
كما ورد عن ال�شافعية قولهم� :شهادة املرء على نف�سه� ،أو �إخبار ال�شخ�ص بحق عليه(.((3
وعن احلنابلة قولهم :الإقرار� :إظهار مكلف خمتار ما عليه لفظ ًا� ،أو كتابة� ،أو �إ�شارة(.((3
فالإقرار م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�سالمي لفظ ًا ومعن ًا واليزال ي�ستعمل.
اليمني :هي ت�أكيد ثبوت احلق� ،أو نفيه با�ست�شهاد اهلل تعالى �أمام القا�ضي(.((3
فاليمني طريق من طرق الإثبات الذي ميكن للقا�ضي �أن ي�ستند �إليه عند تعذر الوقوف على احلق ،وف�صل
النزاع بالو�سائل الأخرى ،قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم" :اليمني على املدعى عليه" (. ((3
وقد خ�ص املنظم يف نظام املرافعات ف�ص ًال به� ،سماه اليمني ،لأهميته يف �إثبات احلقوق(.((3
�إن اليمني من امل�صطلحات التي ُعرفت عند فقهاء الإ�سالم لفظ ًا ومعن ًا.
فقد ورد عن احلنفية قولهم :اليمني :جملة �إن�شائية يق�سم فيها با�سم اهلل تعالى �أو �صفته ،ي�ؤكد بها م�ضمون
(((2

( ((2ينظر :امل�صباح املنري �ص ،189ل�سان العرب  ،88/5درر احلكام �شرح غرر الأحكام � ،130/8أني�س الفقهاء �ص.243
( ((2ينظر� :أني�س الفقهاء �ص.243
( ((2ينظر :تب�صرة احلكام .51/2
( ((2ينظر :نظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودي الف�صل الثاين.
( ((2ينظر :رد املحتار على الدر املختار  ،124/23درر احلكام �شرح غرر الأحكام  ،130/8فتح القدير .242/19
( ((3حا�شية ال�صاوي على ال�شرح ال�صغري.104/8
( ((3ينظر :تب�صرة احلكام  ،51/2بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك  ،334/3حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري .175/14
( ((3ينظر� :إعانة الطالبني ،187/3الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع.324/2
( ((3ينظر :الإقناع � ،456/4شرح منتهى الإرادات .569/3
( ((3و�سائل الإثبات .319/1
(� ((3أخرجه البخاري ،كتاب التف�سري ،رقم .4277
( ((3ينظر :نظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودي الف�صل الثالث.

394

العدد |  |64رجب 1435هـ

ما �أراده ال�سامع ظاهر ًا(.((3
وعن املالكية :اليمني :حتقيق ما مل يجب بذكر ا�سم اهلل �أو �صفته(.((3
وعن ال�شافعية :اليمني حتقيق الأمر �أو توكيده ،با�سم اهلل �أو �صفة من �صفاته(.((3
وعن احلنابلة :توكيد احلكم بذكر معظم على وجه خم�صو�ص(.((4
فتبني من ذلك �أن اليمني م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�سالمي لفظ ًا ومعن ًا ،وال يزال ي�ستعمل.
النكول :هو ا�ستنكاف اخل�صم عن حلف اليمني ،املوجهة �إليه من القا�ضي(.((4
فنكول املدعى عليه عن اليمني �إما �أن يكون حقيقة كقوله "ال �أحلف" �أو حكم ًا ك�أن ي�سكت دون �أن يكون هناك
عار�ض مينعه من احللف مثل اخلر�س والطر�ش(.((4
فالنكول الذي هو امتناع من توجهت �إليه اليمني عن احللف ،والبد �أن تكون عند القا�ضي ،يف جمل�س الق�ضاء،
كما ن�ص على ذلك نظام املرافعات(.((4
�إن املت�أمل يف مفهوم النكول ح�سب ما ورد ف�إنه يجده مما ُعرف يف الفقه الإ�سالمي لفظ ًا ومعن ًا(.((4
حيث ورد عن الفقهاء قولهم :النكول :هو االمتناع عن اليمني( ، ((4وقد يكون حقيقة ،كقوله ال �أحلف وحكم ًا
ب�أن ي�سكت(.((4
وورد عنهم قولهم :النكول :ب�أن يقول له� ،إن نكلت حلف خ�صمك ،وا�ستحق ما ادعاه(.((4
كما ورد �أي�ض ًا عنهم :النكول معناه� :أن جتب على املنكر اليمني فيمتنع منها� ،أو يقول :قد نكلت عنها� ،أو يقول:
ل�ست �أحلف ،في�صري بجميع ذلك ناك ًال(.((4
ومما ورد �أي�ض ًا قولهم :النكول :من �أنكر فوجهت �إليه اليمني ،فلم يحلف وامتنع ،قال له احلاكم� :إن حلفت
و�إال ق�ضيت عليك(.((4
فالنكول م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�سالمي لفظ ًا ومعن ًا ،وال يزال ي�ستعمل.
( ((3ينظر :البحر الرائق ،126/12العناية �شرح الهداية.311/11
( ((3ينظر :التاج والإكليل ملخت�صر خليل  ،424/4الذخرية . 5/4
( ((3ينظر� :أ�سنى املطالب �شرح رو�ض الطالب  ،348/21احلاوي يف فقه ال�شافعي .255/15
( ((4ينظر :ك�شاف القناع  ،135/4منتهى الإرادات .207/4
( ((4املدخل الفقهي .1065/2
( ((4ينظر :اللباب يف �شرح الكتاب  ،31/4تب�صرة احلكام  ،225/1مغني املحتاج  ،478/4املغني  ،233/14الفقه الإ�سالمي و�أدلته
.517/6
( ((4ينظر :نظام املرافعات ال�شرعية ال�سعودي املادة (.)108
( ((4ينظر :تبيني احلقائق ،129/13منح اجلليل  ،419/18احلاوي الكبري � ،629/16شرح منتهى الإرادات .206/12
( ((4تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق.129/13
( ((4ينظر :اجلوهرة النرية  ،388/5العناية �شرح الهداية. 276/11
( ((4منح اجلليل �شرح خمت�صر خليل ،419/18ينظر :الذخري. 76/11
( ((4احلاوى الكبري ،629/16ينظر :رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني . 44/12
( ((4ينظر� :شرح منتهى الإرادات  ،206/12املغني � ،124/12 ،431/11سبل ال�سالم .121/4
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الإدارة العامة لتدريب الق�ضاة

الن�ش�أة:
تعنى حكومتنا الر�شيدة بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد ال��ع��زي��ز و�سمو ويل ع��ه��ده الأم�ين
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر �سلمان
بن عبد العزيز و�سمو ويل ويل العهد
والنائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن
عبد العزيز ب�إقامة العدل و�إعطاء كل
ذي حق حقه وال يكون ذلك �إال بتحكيم
���ش��رع اهلل و���س��ن��ة نبيه �صلى اهلل عليه
و�سلم ولعل من �أبرز تلك العناية �إن�شاء
م�شروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
ل��ت��ط��وي��ر م��رف��ق ال��ق�����ض��اء ال����ذي يهتم
ويحر�ص على التطوير الذاتي والتقني
ملن�سوبي ال�����وزارة ب�شكل ع���ام وال�سلك
الق�ضائي ب�شكل خا�ص ولعل من بركات
ه���ذا امل�����ش��روع ال��ع��ظ��ي��م �إن�����ش��اء الإدارة
ال��ع��ام��ة ل��ت��دي��ب ال��ق�����ض��اة ب��ال��ق��رار رق��م
 276يف 1432/1/9هـ وارتباطها مبا�شرة
مبعايل وكيل وزارة العدل.
�أبرز منجزات الإدارة :
 عقد لقاء ق�ضاة حمكمة اال�ستئنافبالريا�ض.
 عقد لقاء ر�ؤ���س��اء حماكم الدرجةالأولى مبنطقة الريا�ض.
 عقد ور����ش عمل لأع�����ض��اء املحكمةالعليا برئا�سة رئي�س املحكمة العليا .
 عقد ور�شة عمل للتفتي�ش الق�ضائيباملجل�س .
 عقد ور���ش��ة عمل ل��ر�ؤ���س��اء املحاكمالعامة .
 عقد ور����ش عمل للهيئة ال�صحيةال�شرعية واال�ستعانة بالكوادر ال�صحية.
 ت���ن���ف���ي���ذ ع������دة ب�����رام�����ج ب���ال���ت���ع���اونم���ع ج��ام��ع��ة الإم�������ام حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود
الإ�سالمية ممث ً
ال باملعهد العايل للق�ضاء
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج ال��ق�����ض��اء امل��ت��خ�����ص�����ص ،
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وبرامج املالزمني الق�ضائيني .
 ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعودب��اال���س��ت��ع��ان��ة ب���أع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س
لتقدمي الربامج الإدارية.
 ال��ت��ع��اون م��ع جامعة ن��اي��ف للعلومالأمنية لتقدمي بع�ض الربامج الأمنية
والإدارية
 ال��ت��ع��اون م��ع هيئة ح��ق��وق الإن�سانباال�ستعانة بالأ�ساتذة لتقدمي برنامج
هيئات حقوق الإن�سان .
 التعاون مع الإدارة العامة للمرورل��ت��ق��دمي ب��رن��ام��ج ن��ظ��ام امل����رور وح���وادث
ال�سري.
 تنفيذ ب��رام��ج للق�ضاة القائمنيب�أعمال كتابات العدل .
 عقد حلقات نقا�ش لق�ضاة حماكماال���س��ت��ئ��ن��اف وح��ل��ق��ات ن��ق��ا���ش للتفتي�ش
الق�ضائي وحلقات نقا�ش لق�ضاة املحاكم
العامة وق�ضاة املحاكم واجلزائية على
م�ستوى املناطق باململكة .
 70ب��رن��اجم�� ًا ت��دري��ب��ي�� ًا ل��ـ 5800
قا�ض:
نفذت الإدارة العامة لتدريب الق�ضاة
خالل الأعوام الثالثة املا�ضية عدداً من
ال�برام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة يف ع���دد م��ن م��دن
اململكة.
�إذ مت ت��ن��ف��ي��ذ ���س��ب��ع��ة ع�����ش��ر ب��رن��اجم��اً
ا���س��ت��ف��اد م��ن��ه��ا  5801ق��ا���ض��ي��اً يف خمتلف
درج����ات ال�����س��ل��م ال��ق�����ض��ائ��ي وت��ن��وع��ت ه��ذه
الربامج بني متعددة الأيام وا�ستفاد منها
 4667قا�ضياً وحلقات نقا�ش لليوم الواحد
وا�ستفاد منها  1134قا�ضياً.
وع��ق��دت ه��ذه ال�برام��ج واحللقات يف
كل من الريا�ض ومكة املكرمة واملدينة
امل��ن��ورة وج��دة والطائف وينبع والدمام
واخل�بر والق�صيم وتبوك و�سكاكا و�أبها
وجازان وجاءت الربامج التدريبية على
النحو التايل:
عناوين الربامج:
 . 1الدورة الت�أهيلية لق�ضاة ( ب ـــ ج)
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 .2تنمية املهارات
 .3مهارات التوجيه
 .4املهارات الأ�سا�سية يف احلا�سب الآيل
 .5مهارات حل امل�شكالت واتخاذ القرار
 .6م����ه����ارات االت�������ص���ال وال���ت���ع���ام���ل م��ع
املراجعني واملر�ؤو�سني
 .7مهارات حل امل�شكالت واتخاذ القرار
 .8م��ه��ارات تنظيم ال��وق��ت وال��ت��ع��ام��ل مع
�ضغوط العمل
 .9مهارات القراءة ال�سريعة والتلخي�ص
 .10ر�ؤ�ساء املحاكم
 .11التفتي�ش الق�ضائي
 .12الق�ضاء املتخ�ص�ص ( التجاري )
 .13الق�ضاء املتخ�ص�ص ( اجلزائي )
 .14الق�ضاة القائمني ب�أعمال كتابات
العدل
 .15االخت�صا�ص الق�ضائي
� .16سلطة القا�ضي التقديرية
 .17اال�ستحكام والأوقاف
 .18ا�ستخدامات التقنية
 .19فن القيادة الفعالة
 .20البطالن ال�شكلي
� .21أحكام التعوي�ض
 .22احلكم الغيابي
 .23مدخل لدرا�سة الأنظمة
 .24البطالن ال�شكلي
 .25و�سائل الإثبات
 .26احلكم الغيابي
 .27االخت�صا�ص الق�ضائي
 .28العقوبات يف النظام
� .29أحكام ال�صلح الق�ضائي
 .30ادارة التغيري
 .31النزاعات العقارية
� .32سلطة القا�ضي التقديرية
� .33أحكام ال�صلح الق�ضائي
 .34املبادئ الق�ضائية
 .35الق�ضاء اجلماعي
 .36مدخل لدرا�سة الأنظمة
 .37احلكم الغيابي
 .38الق�صد اجلنائي

 .39نظام املرور
 .40حماكمة الأحداث
� .41أ�صول علم الإجرام
 .42الطعن باال�ستئناف
 .43نظام املرور
 .44الق�ضاء املتخ�ص�ص العمايل
 .45ق�ضاء التنفيذ
 .46الهيئة ال�صحية ال�شرعية
 .47اللقاء الأول بني �أ�صحاب الف�ضيلة
ق�ضاة حماكم اال�ستئناف ور�ؤ�ساء حماكم
الدرجة الأولى بالريا�ض
 .48القراءة ال�سريعة والتلخي�ص
 .49ق�ضاة التنفيذ يف املحاكم العامة
 .50الأوقاف و�إجراءاتها
 .51نظام مكافحة املخدرات
 .52و�سائل الإثبات املعا�صرة
 .53ال�صياغة الق�ضائية
 .54البطالن الإجرائي واملو�ضوعي
 .55مهارات التفوي�ض والتوجيه
 .56التفتي�ش ع��ل��ى ال��ق�����ض��اء اجلماعي
ق�ضاء الدوائر
 .57اخت�صا�صات الق�ضاء اال�ستئنايف
 .58العقوبات املن�صو�ص عليها
� .59إدارة املكتب الق�ضائي
 .60ق�سمة الرتكات
 .61حماكمة الأحداث
 .62ال�صلح الق�ضائي
� .63أ����س�������س ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ق�����ض��ائ��ي��ة
و�إجراءات الفنية
 .64غ�سيل الأموال
� .65أ�صول علم الإجرام والعقاب
 .66النظام ال�شامل وا�ستخداماته
 .67نظام املرور وحوادث ال�سري
� .68أحكام التعوي�ض ورد االعتبار
 .69اخت�صا�صات الق�ضاء اال�ستئنايف
 .70امل��ه��ارات الإداري����ة واملهنية لر�ؤ�ساء
املحاكم
جمل�س ال��وزارة يوافق على �إن�شاء
مركز للتدريب العديل:
واف�����ق جم��ل�����س ال��������وزراء يف جل�سته
املنعقدة ي��وم 1435/4/24ه���ـ على �إن�شاء
م��رك��ز للتدريب ال��ع��ديل �ضمن الهيكل
التنظيمي ل���وزارة العدل ي�سمى «مركز

ال��ت��دري��ب ال���ع���ديل» ،وي��رت��ب��ط تنظيمياً
بوزير العدل ،يهدف �إلى الإ�سهام يف رفع
كفاية وت���أه��ي��ل الق�ضاة وك�� ّت��اب ال��ع��دل،
وك��� ّت���اب ال�����ض��ب��ط وحم ّ
�����ض��ري اخل�����ص��وم
و�أع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ن��ظ��ر ،وغ�ي�ره���م من
م�ساعدي و�أع����وان الق�ضاة يف الق�ضاء
ال��ع��ام والإداري .وي��ق��ت�����ص��ر دور امل��رك��ز
ع��ل��ى تنظيم ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة وجل�سات
عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية
ون������دوات ذات ���ص��ل��ة م��ب��ا���ش��رة ب��امل��ه��م��ات
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ل��ل��ف��ئ��ات امل�����س��ت��ه��دف��ة ي��ك��ون
ل��ل��م��رك��ز م��دي��ر ع���ام ب��امل��رت��ب��ة اخلام�سة
ع�����ش��رة  ،ي��ت��ول��ى الإ����ش���راف ع��ل��ى �إدارات
املركز و�أق�سامه وت�سيري �أعماله.
وزير العدل ي�شكر خادم احلرمني
ال�شريفني:
رف�����ع م���ع���ايل وزي������ر ال����ع����دل ال�����ش��ي��خ
الدكتور حممد بن عبدالكرمي العي�سى
�شكره خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه
اهلل  -ع��ل��ى �إن�������ش���اء م���رك���ز « ال��ت��دري��ب
ال��ع��ديل ل��رف��ع ك��ف��اي��ة وت���أه��ي��ل الق�ضاة
وك��ت��اب ال��ع��دل ومعاونيهم والفعاليات
ذات ال�صلة.
وقال �إن هذا املركز يعد �إ�ضافة مهمة
للتدريب والت�أهيل العديل يف �سياق �إطار
م�ؤ�س�سي».
و�أ�����ض����اف وزي�����ر ال���ع���دل ب������أن جمل�س
الوزراء واللجنة العليا للتنظيم الإداري
�ساهما ب�شكل كبري يف النقلة النوعية يف
تدريب الق�ضاة وكتاب العدل و�أعوانهم،
و�أهمية ت�أطريها مبظلة م�ؤ�س�سية داعمة
مع منا�شطها العدلية ذات العالقة ما
يعك�س �أهمية هذا املحور يف نطاق حماور
م�شروع خادم احلرمني ال�شريفني امللك
ع��ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز لتطوير مرفق
الق�ضاء.
االرتباط التنظيمي:
ت���رت���ب���ط الإدارة ال���ع���ام���ة ل��ت��دري��ب
ال��ق�����ض��اة مب���ع���ايل وك���ي���ل وزارة ال��ع��دل
مبا�شرة.
الهـدف العام:
تنمية وتطوير �أداء �أ�صحاب الف�ضيلة

ل��ق�����ض��اة ب����أح���داث ال��ت��غ�يرات يف تطوير
اعمالهم ملقابلة االحتياجات احلا�ضرة
وامل�ستقبلية وذل���ك م��ن خ�لال ال�برام��ج
التدريبية والأكادميية .
مهام واخت�صا�صات الإدارة:
• االت�������ص���ال ب��اجل��ه��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة
و الأك���ادمي���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة داخ����ل اململكة
وخ��ارج��ه��ا للح�صول على مالديها من
برامج بهدف اال�ستفادة منها يف جمال
رف��ع ق���درات الق�ضاة يف ك��اف��ة �أجهزتها
املختلفة
• تر�شيح الق�ضاة للدورات التدريبية
وال�ب�رام���ج الأك���ادمي���ي���ة ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع
الوزارة واجلهات ذات العالقة .
•  م���ت���اب���ع���ة ال����ق���������ض����اة امل����ت����درب��ي�ن
وامل��ب��ت��ع��ث�ين ب��ال��داخ��ل واخل�����ارج و�إع����داد
التقارير الوافية ع��ن م�ستوياتهم وما
حققوه من تقدمي .
• متابعة برامج التدريب وتقييمها
ح���ت���ى ي���ت���م م���ع���رف���ة م�����دى م�لاءم��ت��ه��ا
لالحتياجات التدريبية للق�ضاة
• الإ����ش���راف وامل��ت��اب��ع��ة ع��ل��ى تنفيذ
ال��ب��رام�����ج ال���ت���دري���ب���ي���ة والأك����ادمي����ي����ة
امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف االت��ف��اق��ي��ات بني
الوزارة واجلهات الأخرى .
•  �إع������������داد ال���������س����ج��ل�ات ال��ل�ازم����ة
للق�ضاة تت�ضمن املعلومات التدريبية
والأك���ادمي���ي���ة ل��ك��ل ق��ا���ض و�إدخ���ال���ه���ا يف
احلا�سب الآيل .
•  م��ت��اب��ع��ة م��ر���ش��ح��ي ال���������وزارة م��ن
ال��ق�����ض��اة امل��ر���ش��ح�ين حل�����ض��ور ال��ن��دوات
وامل�ؤمترات ذات العالقة .
•  م��ت��اب��ع��ه ال���ت���ط���ور ال�����ذي ي��ح��دث
يف الإدارات ,ودرا������س�����ة ذل�����ك ل�ل��أخ���ذ
مب���ا ي���ت�ل�اءم م���ع اح���ت���ي���اج���ات ال��ق�����ض��اة
التدريبية.
•  ت��ق��دمي ال��ت��ق��اري��ر ال����دوري����ة عن
ن�شاطات الإدارة لف�ضيلة وكيل ال��وزارة
لل�شئون الق�ضائية .
•  التن�سيق م��ع ال��ت��ط��وي��ر الإداري
لإجناز الأعمال امل�شرتكة .
•  �أي مهام �أخرى تكلف بها الإدارة
يف جمال ن�شاطها .
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التدريب واالبتعاث
الإدارة العامة للتدريب واالبتعاث
الن�ش�أة:
�����ص����در ق��������رار م����ع����ايل وزي��������ر ال�����ع�����دل ب���ت���اري���خ
1432/5/27ه��������ـ ب���إن�����ش��اء الإدارة ال��ع��ام��ة للتدريب
واالبتعاث ك�إدارة عامة م�ستقلة ،ومن ثم �صدر قرار
معايل وزير العدل بتاريخ 1433/1/22ه��ـ��ـ بارتباط
الإدارة ال��ع��ام��ة للتدريب واالب��ت��ع��اث مب��ع��ايل وكيل
الوزارة.
و�إن��ف��اذا لتوجيهات معايل ال��وزي��ر وم��ع��ايل وكيل
ال��وزارة ،وحر�صهم على تطوير �أداء من�سوبي وزارة
العدل من ق�ضاة وكتاب عدل وموظفني وللرفع من
م�ستوى الكوادر الب�شرية يف الوزارة وجهاتها وكذلك
تلبية احتياج جميع اجل��ه��ات للتدريب فقد قامت
الإدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��دري��ب واالب��ت��ع��اث ب��و���ض��ع خطة
ت��دري��ب��ي��ة ط��م��وح��ة تق�ضي ب��ت��دري��ب ق��راب��ة ال�ستني
�أل���ف م��وظ��ف م��ن من�سوبي وزارة ال��ع��دل وجهاتها
و�إحلاق كل موظف ب�أكرث من برنامج �إداري و�سلوكي
ومتخ�ص�ص ومت تنفيذها وفق ما خطط له وقد مت
فعال تدريب ثالثة و�سبعون �أل ًفا وثالثمائة و�أربعة
واربعون موظ ًفا.
�أهم مالمح اخلطـــــــة التدريبية
توقيع مذكرات تفاهم:
•  ت��وق��ي��ع ع��ق��د م���ع م��ع��ه��د الإدارة ال��ع��ام��ة يف
1433/2/17هـ لعقد برامج تدريبية ملن�سوبي الوزارة
يف الفرتة امل�سائية من خالل مركز الأعمال باملعهد
مبقابل مادي لتدريب ( ) 8375موظفاً خالل ثالثة
مراحل .
•  ت��وق��ي��ع ع��ق��د م��ع امل���ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة للتدريب
التقني وامل��ه��ن��ي 1433/5/24ه�������ـ ل��ت��دري��ب من�سوبي
ال����وزارة على ا�ستخدام احلا�سب و�سرعة الطباعة
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لتدريب ( )10000ع�شرة �آالف موظف على �سرعة
ال��ط��ب��اع��ة وخم�سة �آالف م��وظ��ف يف ب��رام��ج �إداري����ة
خالل عام واحد.
• توقيع اتفاقية تعاون مع املعهد العايل للق�ضاء
لتدريب �أ���ص��ح��اب الف�ضيلة الق�ضاة وك��ت��اب العدل
و�أعوانهم وجا ٍر الآن �أعداد خطة لذلك.
•  مت توقيع اتفاقيات م��ع ع��دد م��ن اجلامعات
ب��امل��م��ل��ك��ة م���ن خ�ل�ال م���راك���ز خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ب��ه��ذه
اجل���ام���ع���ات وم����ن ت��ل��ك اجل���ام���ع���ات ج��ام��ع��ة ال��دم��ام
وجامعة الق�صيم وجامعة امللك �سعود.
برامج تدريب املعينني حديث ًا:
 -1برامج معهد الإدارة ال�صباحية وامل�سائية:
مت ح��ت��ى ن��ه��اي��ة 1435/7/23ه��������ـ ت��دري��ب ()9278
موظفاً يف ب��رام��ج معهد الإدارة العامة ال�صباحية
التي يعقدها املعهد جلميع اجلهات احلكومية.
وبح�سب االت��ف��اق��ي��ة امل��وق��ع��ة م��ع م��رك��ز الأع��م��ال
مبعهد الإدارة العامة لتدريب من�سوبي ال���وزارة يف
الفرتة امل�سائية مبقابل فقد مت �إجناز كافة املراحل
ال��ث�لاث م��ن االتفاقية املوقعة املعهد وامل�شار �إليها
�ساب ًقا ومت فيها تدريب ما يقارب ( )8375موظفاً.
 -2ب���رام���ج امل���ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��دري��ب التقني
واملهني:
امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب املهني والتقني للتدريب
على برامج �سرعة الطباعة وا�ستخدام احلا�سب الآيل
وقد مت حتى تاريخ 1434/4/13ه��ـ تدريب ()10000
موظف.
كما تنفيذ برامج �إدارية حيث مت تدريب ()5000
موظفاً منهم:

  2065موظفاً برامج التعامل مع املراجعني.  208موظفاً يف التعامل مع املر�ؤو�سني.  944موظفاً يف التعامل مع الر�ؤ�ساء.  352موظفاً يف �سلوكيات الوظيفة العامة.  1000موظف يف التعامل مع ال�ضغوط العمل.  435موظفاً يف �إعداد التقارير. -3خطة تدريب ا�صحاب الف�ضيلة كتاب العدل:
مت ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة ت��دري��ب��ي��ة م�ستقلة لأ���ص��ح��اب
الف�ضيلة كتاب العدل ومت تدريب ( )1475كاتب عدل
على النحو التايل:
• برامج ت�أهيل كتاب العدل اجلدد لعدد ( )175
كاتب عدل.
•  برامج متخ�ص�صة لعدد(  ) 525كاتب عدل
ك�برام��ج غ�����س��ل الأم�����وال و�إع�����داد و���ص��ي��اغ��ة ال��ع��ق��ود
ومكافحة التزوير.
• برامج تطويرية عامة تتناول ال�سلوك الوظيفي
والتعامل يف بيئة العمل مت ت��دري��ب ( ) 775كاتب
عدل.
 -4برامج قيادات الوزارة:
مت تنفيذ ع��دد م��ن ال�برام��ج ال��ق��ي��ادي��ة ل��ل��إدارات
العليا ومت فيها تدريب ( )200من قيادات الوزارة من
خالل العديد من الربامج الإدارية املتقدمة.
 -5الربامج املتخ�ص�صة:
عقدت الوزارة برامج متخ�ص�صة لبع�ض امل�سميات
وقد مت فيها تدريب ( )2635موظفاً منهم.
  200م��وظ��ف م���ن ق���ي���ادات ال�������وزارة يف ب��رام��جتدريبية خم�ص�صة للإدارة العليا.
  725موظفاً يف احلجز والتنفيذ. -و 250موظفاً لربنامج حم�ضري اخل�صوم.

 و  150موظفاً لربنامج �صحائف الدعوى. و 50موظفاً لربنامج تدقيق امل�ستندات املاليةاحلكومية.
 و 150موظفاً لربنامج مهارات ال�صلح. و 50موظفاً لربنامج �إدارة امل�شرتيات احلكومية. و 175موظفاً لربنامج تنمية مهارات بيوت املال. و 25موظفاً لربنامج امل�س�ؤولية اجلنائية. و 75موظفاً لربنامج الإ�صالح الأ�سري. و 25موظفاً لربنامج �إدارة امليزانية. و 25موظفاً لربنامج الأوتوكاد. و 60م��وظ��ف��اً ل�برن��ام��ج دور م��ك��ات��ب اخل��دم��ةاالجتماعية يف املحاكم ال�شرعية.
 و 125موظفاً لربنامج حفظ الوثائق و�أر�شفتها. و 50م��وظ��ف��اً لربنامج �إع���داد وتنمية م��ه��اراتمن�سقي التدريب.
 و 50منهم لربنامج رف��ع ق���درات �أع�ضاء جلنةمراجعة تقدير العقارات املنزوعة للمنفعة العامة
ومهارات التقييم العقاري.
 و 625م��وظ��ف��اً ل�برن��ام��ج امل���ه���ارات الق�ضائيةللم�شرف على املكتب الق�ضائي.
 -6برامج متخ�ص�صة للعاملني يف املرفق الق�ضائي
والعديل من غري من�سوبي الوزارة:
حيث التحق اكرث من  1000م���أذون عقود �أنكحة
من املرخ�ص لهم يف برنامج م���أذوين عقود الأنكحة
و 180حمامياً يف برنامج املحامني و 25من مرتائي
الأهلة يف برنامج مرتائي الأهلة.
 -7ال�برام��ج التطويرية العامة ل�سائر من�سوبي
الوزارة وجهاتها:
تعقد الإدارة ال��ع��ام��ة للتدريب واالب��ت��ع��اث ع��دداً
م��ن ال�برام��ج بالتعاون م��ع بع�ض امل��ع��اه��د وامل��راك��ز
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التدريب واالبتعاث

التدريبية الأهلية يف خمتلف مناطق اململكة مت من
خاللها تدريب ( )33300موظف منهم:
  1150موظفاً يف مهارات الإدارة الو�سطى. و 2125م��وظ��ف��اً يف ب��رن��ام��ج ت���أه��ي��ل امل��وظ��ف�يناجلدد.
 و  475موظفاً يف برنامج ت�أهيل املر�سمني اجلدد. و 27750موظفاً يف الربامج ال�سلوكية كالتعاملمع املراجعني واملر�ؤو�سني والر�ؤ�ساء و�ضغوط العمل
و�سلوكيات الوظيفة العامة وحل امل�شكالت واتخاذ
القرارات وغريها.
كما مت تخ�صي�ص برامج تطويرية خا�صة ملوظفي
دي���وان ال����وزارة ومت ت��دري��ب ( )1800م��وظ��ف خالل
الفرتة املا�ضية.
 -8الربامج اخلارجية وور�ش العمل وامللتقيات:
مت تر�شيح عدد من املوظفني حل�ضور برامج خارج
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اململكة وعددهم ( )226موظفاً ،وبلغ �إجمايل عدد
املتدربني ( )73344موظ ًفا.
 -9االبتعاث اخلارجي والإيفاد الداخلي:
ف���ق���د مت اب���ت���ع���اث ( )33م���وظ���ف ع���ل���ى خم��ت��ل��ف
التخ�ص�صات منهم:
  22موظفاً لنيل املاج�ستري. موظفني اثنني لنيل الدكتوراه. �ستة موظفني للبكالوريو�س. ثالثة موظفني على دورات.و�أما من مت �إيفادهم فقد مت �إيفاد ( )53موظفاً
ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة مب��خ��ت��ل��ف التخ�ص�صات
منهم:
 موظفني اثنني للبكالوريو�س.  45موظفاً لنيل املاج�ستري.� -ستة موظفني لنيل الدكتوراه.

وثيقةف�سخوالية�صدرتعام1223هـ
الق�صار وا�ستالمهم الإرث
بعد بلوغ ّ
ه��ذه الوثيقة �صدرت عن ف�ضيلة ال�شيخ را�شد ابن
حممد بن خنني العائذي ن�سب ًا ،واحلنفي مذهب ًا ،واخلرجي
موطن ًا ،ول��د باخلرج يف العقد الثاين من القرن الثاين
ع�شر ،ويعترب عالمة اخلرج يف ع�صره ،وقا�ضيها يف زمنه.
قال عنه الب�سام� :أدرك يف العلوم ال�شرعية و�صار من
كتّاب املذهب احلنفي ،وا�شتهر يف قطره بالعلم واالطالع،
وقد يّول ق�ضاء الدمل ما بني عام 1162هـ �إلى عام 1200هـ.
�سافر �إل��ى مدينة الأح�ساء ،وجال�س العلماء فيها،
وعمل يف ق�ضائها ،ثم ذهب �إل��ى الزبارة يف قطر وتولى
الق�ضاء فيها.
وهذه الوثيقة �صدرت عنه �إ ّب��ان توليه ق�ضاء اخلرج
ق�صر بعد
غفر اهلل له ،-حتتوي على �إنهاء والية ويل على ّبلوغهم وت�سليمهم كامل ما ورثوه من والدهم ،وهي مبثابة
تربئة الويل عن كل ما لديه من حقوق ،وقد حررت هذه
الوثيقة يف اليوم الثالث ع�شر من �شهر ذي القعدة لعام
1163هـ.
ن�ص الوثيقة:
(احلمد هلل وحده ،وبعد :ح�ضر حممد بن حممد ابن
�إدري�س وعبد الرحمن بن حممد بن �إدري�س وح�ضر يل
املكلفان املدعوان �أحدهما� /أحمد والآخ��ر /عبدالكرمي
�أب��ن��اء ع��ب��داهلل ب��ن حممد اليمني ف��اق�� ّرا واع�ترف��ا على

�أنف�سهما طائعني خمتارين �أنهما قب�ضا جميع ما قب�ضه
وكيلهما /حممد بن ح�سن اليمني من تركة �أبيهما قب�ض ًا
ال حائل دونه و�أن��ه بريء من جميع الدعاوى واملطالبات
املتعلقة بواليته عليهما ،و�أنه الحق لديه يطلبانه يف الدنيا
والآخرة ،ونعرتف ب�أ ّنا قب�ضنا كل ما ن�ستحقه �إرث ًا واعرتاف ًا
بال�صدق ،وق��د حكمت ب�صحة الإق���رار وب�ب�راءة اليمني
املذكور واعتماد ما ذك��ر ،و�ألزمت العمل به ،و�أن��ا العبد
الفقري �إلى اهلل را�شد بن حممد بن خنني و�صلى اهلل على
حممد .حرر يف يوم الأحد  – 13ذي القعدة – 1163هـ.
ختمه).

االجتهاد الق�ضائي املعا�صر� ..ضرورته وو�سائل النهو�ض به
املــ�ؤلــــف  /د .قطــب الريـ�ســوين
كتاب يف فقه الق�ضاء يتحدث عن االجتهاد عند �أهل العلم يف تقومي م�سار
الق�ضاء و�إ�صالح �شانه وتبيان دور الق�ضاء ال�شرعي يف �ضبط املعامالت وح�سم
املنازعات و�إحلاق احلقوق لأ�صحابها يف ظل م�ؤ�س�سة ق�ضائية ت�صون كيان املجتمع
ومعاجلة النوازل والأح��داث وامل�ستجدات وبلوغ ذرى احلق يف كل ما من �شانه
�ضبط العملية الق�ضائية والتقا�ضي والو�صول به �إلى احلق املبني والر�أي املكني يف
�ضرورة االجتهاد الق�ضائي املعا�صر وو�سائل النهو�ض ب ــه ورفعتـ ـ ــه..
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تـقـريــر
بيوت املال ودورها االجتماعي

ت��ع��رف وظ��ي��ف��ة م����أم���ور ب��ي��ت امل���ال يف ك��ث�ير من
الدول با�سم الأمني احلكومي �أو الراعي احلكومي �أو
املندوب احلمائي ،وهو ال�شخ�ص املعني بحفظ �أموال
القا�صرين ومن يف حكمهم.
وتكمن �أهمية وظيفة م�أمور بيت امل��ال يف كونها
تعنى ب��خ��دم��ة ف��ئ��ات �ضعيفة يف املجتمع ك��الأي��ت��ام
واملعتوهني والغائبني ونحو ذلك ،وكانت مهام بيت املال
عند �إن�شائه يف اململكة مت�شعبة فبالإ�ضافة �إلى حفظ
�أموال الق�صر والغيب ومن يف حكمهم كان من مهامه
م�ساعدة املع�سرين وامل�ساجني وجتهيز املوتى وت�سجيل
املتوفني من املواطنني والأجانب �إلى غري ذلك� ،أما
يف وقتنا احلا�ضر فقد توزعت ه��ذه االخت�صا�صات
بني عدة وزارات فمث ً
ال فيما يتعلق بالأرامل والأيتام
واملع�سرين وامل�ساجني فيتولى �ش�ؤونهم وزارة ال�شئون
االجتماعية من خالل ال�ضمان االجتماعي و�أما جتهيز
املوتى فيتم عن طريق (وزارة ال�صحة) و�أما ت�سجيل
املواليد وال��وف��ي��ات فيتم م��ن خ�لال مكاتب الأح���وال
املدنية  ..الخ.
واقت�صر اخت�صا�ص دوائر بيوت املال يف املحاكم

التابعة ل����وزارة ال��ع��دل على حفظ الأم����وال ال��ت��ي ال
حافظ لها حقيقة �أو حكم ًا ،ك�أموال الق�صر (الأيتام)
واملعتوهني الذين ال ويل لهم والغيب الذين ال وكيل لهم
وكذلك �أموال املجاهيل وتتمثل يف اللقطات وال�سرقات
التي ال يعرف �أ�صحابها حتفظ يف بيوت املال حتى يتم
التعرف على �أ�صحابها ،وكذلك الأم��وال التي يكون
فيها نزاع حتفظ يف بيوت املال حتى ينتهي الإيجاب
ال�شرعي فيها وكذلك الديات وغري ذلك.
وت�شرف الإدارة على دوائر بيوت املال يف املحاكم
التي مت تق�سيمها �إلى الفئات الآتية:
�أ ـ املحاكم يف املدن الرئي�سة:
ويعمل يف دائرة بيت املال يف هذه املحاكم مدير
بيت املال ويعاونه �أربعة موظفني (حما�سبان وكاتبان).
ب -املحاكم يف املحافظات:
ويعمل يف دائرة بيت املال يف هـذه املحاكم �أمني
بيت املال ويعاونه موظفان (حما�سب وكاتب).
ج ـ املحاكم يف املراكز:
ويعمل يف دائرة بيت املال يف هذه املحاكم موظف
واحد فقط هو م�أمور بيت املال.

الهيكل التنظيمي للإدارة
وكيل الوزارة
مدير عام الإدارة
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ملحة تاريخية عن ن�ش�أة دوائر بيوت املال يف اململكة:
مل ت�شهد جزيرة العرب قبل الإ�سالم تنظيمات
مالية باملعنى املعروف ب�سبب غياب الدولة املوحدة
فقد كانت الوحدة االجتماعية وال�سيا�سية الكربى
هي القبيلة التي دان الأفراد لها بالوالء ،وبعد ظهور
الإ�سالم جرى تنظيم �ش�ؤون الدولة املالية والإداري��ة
ولكن مل تظهر فكرة ت�أ�سي�س بيت حلفظ الأم��وال يف
عهد الر�سول – �صل اهلل عليه و�سلم – ويف عهد �أبي
بكر ال�صديق -ر�ضي اهلل عنه -لأن الأموال التي كانت
ترد يف ذلك الوقت قليلة ن�سبي ًا ،وكان يتم توزيعها على
امل�سلمني ب�شكل مبا�شر.
ويف عهد عمر ب��ن اخل��ط��اب -ر���ض��ي اهلل عنه-
ازدادت حركة الفتوح ،وازداد تدفق الرثوة وكان من
الطبيعي �أن يحتك العرب بال�شعوب والأمم الأخرى مثل
الفر�س والروم ،ويت�أثروا بتنظيماتهم احل�ضارية لذلك
مت تدوين الدواوين ب�أمر من عمر بن اخلطاب -ر�ضي
اهلل عنه� -سنة 20هـ ومت �إن�شاء بيت املال يف عهده،
وك��ان معني ًا بتنظيم �إي���رادات الدولة وم�صروفاتها
وحفظ الأموال التي ال حافظ لها حقيقة �أو حكم ًا.
بعد ذلك م ّر بيت مال امل�سلمني بعدد من املراحل
التاريخية وفق ًا لتعاقب ال��دول حتى وقتنا احلا�ضر
وكانت مهامه واخت�صا�صاته بطبيعة احل��ال تختلف
باختالف امل��راح��ل التاريخية ال��ت��ي مي��ر بها ،ففي
وقتنا احلا�ضر �سعت اململكة منذ �إن�شائها �إلى تنظيم
�ش�ؤون الق�صر ومن يف حكمهم من خالل �صدور �أول
نظام �إداري يف اململكة يف عهد امللك عبدالعزيز
طيب اهلل ثراه-حيث �صدر نظام (�أو�ضاع املحاكمال�شرعية وت�شكيالتها) بتاريخ � 4صفر عام 1346هـ
(املوافق 1927م) ون�صت الفقرة (جـ) من الف�صل
اخلام�س عن �إن�شاء بيوت املال يف حماكم مكة وجدة
واملدينة وينبع ويتولى كاتب املحكمة يف امللحقات
التي لي�س فيها دائرة لبيت املال �أعمال هذه الوظيفة

ح�سب ما قرره هذا النظام ثم �صدر بعد ذلك نظام
تركيز م�سئوليات الق�ضاء ال�شرعي بالأمر ال�سامي
رقم  3/1/132يف 1357/1/4ه��ـ (املوافق 1938م)
ثم �أع��ي��دت �صياغة ه��ذا النظام بالت�صديق العايل
رقـم  109يف 1372/1/24هـ (املوافق 1953م) حيث
�أخت�ص الـباب ال�سابع من هذا النظام بتنظيم �أعمال
دوائر بيوت املال يف املحاكم وقد ا�شتمل على خم�سة
ف�صول واحتوى على ( )44مادة لتنظيم �أعمال بيوت
املال (يالحظ �أنه عندما مت �إعادة �صياغة النظام عام
1357هـ وكذلك عام 1372هـ مل يطر�أ �أي تغيري على
النظام منذ �صدوره �أول مرة عام 1346هـ).
ول��ق��د �أوك���ل ال��ن��ظ��ام �إل���ى الق�ضاة يف املحاكم
�صالحية تعيني الأولياء والأو�صياء والإ�شراف عليهم
وحثهم على تنمية الأم���وال وحما�سبتهم �إذا وجد
تق�صري منهم نحو ذلك� ،إال �أن كرثة الق�ضايا �أمام
الق�ضاة �شغلتهم ع��ن ه��ذه املهمة ،مم��ا جعل هذه
الأموال تبقى �سنني طويلة دون تنمية �أو ا�ستثمار يعود
بالنفع لأ�صحابها � ،إ�ضافة �إل��ى ما �سبق ذك��ره ف�إن
نظام بيوت املال احلايل ال يلبي الطموحات وال يواكب
امل�ستجدات مبا يكفل ح�سن �إدارة الأم��وال املوجودة
يف بيوت امل��ال ،كما �أن �ضخامة الأر���ص��دة املوجودة
يف ح�سابات بيوت املال �أوجد حاجة ملحة �إلى �إيجاد
نظام جديد بدي ًال لنظام بيوت املال الذي م�ضى عليه
�أكرث من ثمانني عام ًا وذلك من �أجل �إدارة وتنمية هذه
الأموال مبا يعود بالنفع لأ�صحابها ،لذلك �سـعت وزارة
العـدل ممثلـة يف الإدارة العامة لبيوت املال �إلى تطوير
هذا اجلانب الهام والعناية به وعلى غرار التجارب
الناجحة يف بع�ض دول اخلليج يف هذا املجال ،وبنا ًء
عليه فقد �أع��دت الإدارة وعن طريق جلنة خمت�صة
كما �سي�أتي بيانه مف�ص ًال نظام الهيئة العامة للوالية
على �أموال القا�صرين ومن يف حكمهم وذلك كبديل
لنظام بيوت املال احلايل.
العدد | | 64رجب 1435هـ

403

تـقـريــر
التي تعرت�ضها �أثناء العمل واق�تراح احللول املنا�سبة
املهام املناطة بالإدارة العامة لبيوت املال:
 -1الإ���ش��راف املبا�شر على الأع��م��ال الإداري����ة لذلك.
 -6مراجعة وتدقيق جميع احل��رك��ات ال�شهرية
واملالية يف دوائر بيوت املال يف املحاكم العامة.
 -2متابعة �أداء دوائر بيوت املال يف املحاكم العامة لدوائر بيوت املال يف املحاكم وم�ستنداتـها وحما�ضر
والت�أكد من انتظام �سري العمل وفق الأنظمة والتعليمات اجلرد وفق ًا للأنظمة والتعليمات والقواعد املحا�سبية.
 -7مراجعة وتدقيق �إج���راءات �أدوار اال�ستالم
وذلك ب�إجراء اجلوالت امليدانية التفقدية الالزمة.
 -3متابعة تبليغ دوائ���ر بيوت امل��ال يف املحاكم والت�سليم بني م���أم��وري بيوت امل��ال ال�سلف واخللف
وامل�صادقة عليها بعد الت�أكد من مطابقتها للأنظمة
بالقرارات والتعاميم املتعلقة بعملها.
� -4إع�����داد ال���درا����س���ات التنظيمية وال��ب��ح��وث والتعليمات.
 -8تدريب موظفي بيوت املال يف املحاكم العامة
املتعلقة ب�أعمال دوائر بيوت املال يف املحاكم وتقدمي
من خالل عقد الدورات التدريبية الالزمة وتزويدهم
االقرتاحات الكفيلة برفع م�ستوى �أداء العاملني بها.
 -5التعاون مع دوائر بيوت املال يف حل امل�شكالت بكافة الأنظمة والتعليمات.
جدول �إح�صائي ب�أعمال الإدارة للعام املايل 1435/1434هـ
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مقارنة �إح�صائية الإدارة خالل العام املايل 1435/1434هـ بالعام املايل ال�سابق

يت�ضح من اجلدول ال�سابق رقم ( )2الآتي -:
زيادة املعامالت الواردة بن�سـبة . %46
زيادة احلركات املعادة ال�ستيفاء ما لوحظ عليها بن�سبة .%27

زيادة عدد التعقيبات بن�سبة %27
زيادة عدد ا�ستف�سارات املحاكم بن�سبة . %20
زيادة املعامالت ال�صادرة بن�سبة . %23

جدول �إح�صائي يبني ن�سبة حت�سن م�ستوى �أداء الإدارة خالل ال�سنوات املو�ضحة �أدناه:

يبني اجل��دول رقم ( )3التطور املطـرد مل�ستوى �أداء
الإدارة خـالل ال�سنوات املا�ضية وعند مقارنة �أداء
الإدارة عـام 1420هـ ب�أداء الإدارة عام 1434هـ جند

�أن الأداء ت�ضاعف بن�سبة  %280والر�سم البياين التايل
يو�ضح مدى تطور م�ستوى �أداء الإدارة خالل ال�سنوات
املو�ضحة �أدناه :
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يو�ضح لنا اجل��دول رقم ( )4الزيادة ال�سنوية
يف عدد دوائ��ر بيوت امل��ال التي فـُعل دوره��ا وب��د�أت
تنتظم يف رفع احلركات ال�شهرية �إلى الإدارة خالل
ال�سنوات املا�ضية حيث نالحظ �أن هناك زي��ادة
م�ستمرة ومتوالـية فـي ع��دد بيوت امل��ـ��ال والر�سم
406
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البياين التايل يو�ضح لنا الزيادة ال�سنوية املطردة
يف عدد بيوت املال فنالحظ عند مقارنة عدد بيوت
املال يف عام نهاية 1416هـ بعدد بيوت املال يف نهاية
عام 1434هـ جند �أن عدد بيوت املال ت�ضاعف بن�سبة
قدرها .%151

ر�سم بياين يو�ضح الزيادة املطردة يف عدد بيوت املال:
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ر�سم بياين يو�ضح عدد حركات بيوت املال

�أر�صدة ح�سابات بيوت املال :
ه��ن��اك زي����ادة م��ط��ردة يف �أر����ص���دة ح�سابات
بيوت امل��ال خ�لال ال�سنوات املا�ضية �سواء اخلا�صة
بح�ساب املعاليم وامل��ج��اه��ي��ل �أو اخل��ا���ص��ة بح�ساب
الق�صر والأوق����اف واملعتوهني وه��ي نتيجة طبيعية
لزيادة ع��دد بيوت امل��ال وتنظيمها كما �سـبق بيانه،
وق��د بلغت �أر���ص��دة ح�سابات بيوت امل��ال جمتمعة يف
408
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نهاية ع��ام 1434ه���ـ ()16.100.577.826.94
ري��ال ب��زي��ادة مقدارها ()3.439.348.424.89
ري��ال بن�سبة  %27.17عن العام املا�ضي منها مبلغ
( )14.846.585.461.38ري��ال يخ�ص ح�سابات
الق�صر والأوق��اف واملعتوهني بن�سبة زي��ادة مقدارها
 %27.50ومبلغ ( )1.253.992.365.56ري��ال
يخ�ص ح�سابات املعاليم واملجاهيل بن�سبة زي��ادة

مقدارها  %26.73ويالحظ من خالل اجل��دول رقم وم�ستندات نظامية لإثبات قيود حركة هذه احل�سابات.
 -5خالل الأعوام املا�ضية بد�أت الإدارة يف تنظيم
( )7واجلدول رقم ( )8والر�سم الإح�صائي املرافق
لها ت�ضاعف �أر�صدة ح�سابات بيوت املال يف نهاية عام وجرد ح�سابات الق�صر والأوقاف واملعتوهني ومت �إلزام
املحاكم مب�سك دفاتر و�سجالت وم�ستندات نظامية
1434هـ للأ�سباب الآتية -:
 -1تفعيل دوائ��ر بيوت امل��ال يف املحاكم وزي��ادة و�إر���س��ال حركة �شهرية للح�ساب على غ��رار م��ا هو
عددها ب�شكل مطرد عام ًا بعد عام حتى بلغت يف نهاية معمول به يف ح�سابات بيوت املال للمعاليم واملجاهيل.
� -6أن بع�ض املحاكم ك��ان ال يوجد لديها �سوى
عام 1434هـ ( )243بيت مال .
� -2أن ح�سابات الق�صر والأوق��اف واملعتوهني مل ح�ساب واح��د فقط ت��ودع فيه جميع املبالغ �سواء
تكن خا�ضعة لإ�شـراف الوزارة حتى بداية عام 1423هـ اخلا�صة بالق�صـر والأوقـاف واملعتوهـني �أو اخلا�صة
على اعتبار �أنها لي�ست من اخت�صا�ص بيوت املال باملعاليـم واملجاهيل لذا جرى فتح ح�سابات خا�صة
وهذا خمالف ملا ن�صت عليه املادتني (  )207 ٫ 206بالق�صـر والأوق���اف واملعتوهني ومت نقل املبالغ التي
من نظام تركيز م�سئوليات الق�ضاء ال�شرعي لذلك تخ�ص هذه احل�سابات من ح�سابات املعاليم واملجاهيل
فالإدارة قبل هذا التاريخ مل تكن على �إطالع ب�أر�صدة ولذلك نالحظ من اجلدول رقم ( )7انخفا�ض ر�صيد
ح�سابات املعاليم واملجاهيل خ�لال امل��دة م��ن عام
هذه احل�سابات.
� -3أن �أر�صدة معظم هذه احل�سابات كانت تودع 1420ه��ـ وحتى عام 1422ه��ـ نتيجة لنقل املبالغ التي
مفرقة ب�أ�سماء �أ�صحابها عن طريق ق�ضاة املحكمة كانت مودعة يف هذه احل�سابات �إلى ح�سابات الق�صر
ولي�س عن طريق رئي�س املحكمة ومن خالل ح�ساب والأوق���اف واملعتوهني ثم ب��د�أت يف ال��زي��ادة املطردة
نتيجة طبيعية ل��زي��ادة ع��دد بيوت امل��ال التي نظمت
موحد.
 -4امل��ح��اك��م ك��ان��ت ال مت�سك دف��ات��ر و�سجالت وفعلت كما �سبق الإ�شارة �إليه.
�أر�صدة ح�سابات بيوت املال موزعة ح�سب املنـاطق يف 1434/12/29هـ
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 –4/6جدول �إح�صائي يبني الزيادة املطردة يف �أر�صدة ح�سابات بيوت املال مبوبة ح�سب نوع
احل�ساب يف نهاية الأعوام املو�ضحة �أدناه :

ـ يف الفرتة ما قبل عام 1423ه��ـ كانت ال تتوفر
بيانات كاملة عن �أر�صدة هذه احل�سابات لأنها غري
خا�ضعة لإ�شراف ال��وزارة وال مت�سك املحاكم دفاتر
و�سجالت وم�ستندات نظامية لإثبات قيود حركة هذه
احل�سابات وال تر�سل حركات �شهرية �إلى الإدارة.
ـ مت �إخ�ضاع ه��ذه احل�سابات لإ���ش��راف ال��وزارة
ممثلة يف هذه الإدارة حيث �شكلت اللجان املتخ�ص�صة
جل��رد ه��ذه احل�سابات وتنظيمها وم�سك الدفاتر

وال�سجالت وامل�ستندات النظامية وب���د�أت املحاكم
ب�إر�سال حركة �شهرية لهذه احل�سابات �إل��ى الإدارة
اعتبار ًا من عام 1423هـ .
ـ يالحظ ت�ضاعف الر�صيد خالل الأربعة �أعوام
املن�صرمة وذلك نتيجة مل�شاريع التو�سعة والتطوير التي
�أم��ر بها خ��ادم احلرمني ال�شريفني – حفظه اهلل –
عند احلرم املكي ال�شريف وما ترتب على ذلك من
نزع ملكية عقارات الأوقاف الداخلة يف نطاق التو�سعة.

�أر�صدة ح�سابات بيوت املال موزعة ح�سب اجلهات املودع فيها الأر�صدة:
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واجلدول رقم ( )10يو�ضح �إح�صائيات �أعمال احلج خالل مو�سم حج 1434هـ مقارنة ب�أعمال احلج خالل
ال�سنوات املا�ضية.
�إح�صائية ب�أعمال احلج:

�أر�صدة ح�سابات بيوت املال موزعة ح�سب اجلهات املودع فيها يف 1431/12/30هـ:
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�أر�صدة ح�سابات بيوت املال موزعة ح�سب املناطق:
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ر�سم بياين يو�ضح الزيادة املطردة يف �أر�صدة بيوت املال:
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عدم اجلمع بني احلكم بالقتل
وعقوبة �أخرى للحق العام
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توحيد �إجراء نقل امللكية يف حالة رهن
العقار ل�صندوق التنمية العقارية والبنك

�أ�صدر معايل وزير العدل تعميم ًا ق�ضائي ًا برقم
/13ت 5344/وتاريخ 1435/6/3هـ يق�ضي بعدم
اجلمع ب�ين احلكم بالقتل وعقوبة �أخ���رى للحق
العام ويف حالة �سقوط القتل فيقام على اجلاين
ما وج��ب عليه من عقوبات وم�صادرة الأدوات
امل�ستخدمة يف اجلرمية �إال �إذا كانت لغري اجلاين.
و�إليكم ن�ص التعميم:
«فقد ورد للوزارة كتاب معايل رئي�س املحكمة
العليا رقم  35/1258591يف 1435/5/1هـ ب�ش�أن
االختالف يف بع�ض الأحكام بخ�صو�ص اجلمع بني
عقوبة القتل والعقوبة باملال ،و�أن املحكمة العليا
بهيئتها العامة قامت بدرا�سة املو�ضوع و�أ�صدرت
ب�ش�أنه ال��ق��رار رق��م (/5م) يف 1435/2/7ه����ـ
(امل��رف��ق ���ص��ورت��ه) املت�ضمن �أن الهيئة العامة
للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي:
�أو ًال :ال يجمع بني احلكم بالقتل وعقوبة �أخرى
للحق العام.
ثاني ًا :الأم��وال املكت�سبة بطرق غري م�شروعة
امل�ستخدمة يف اجلرمية جتب م�صادرتها �سواء
حكم بالقتل �أم ال.
ثالث ًا� :إذا �سقط القتل لأي �سبب ،فيقام على
اجلاين ما وجب عليه من عقوبات.
راب��ع�� ًا� :إذا ك��ان��ت الأدوات امل�ستخدمة يف
اجلرمية مملوكة لغري اجلاين ،فال ت�صادر ما مل
يوجد تواط�ؤ �أو تفريط من املالك.
ل��ذا نرغب �إليكم االط�لاع واعتماد موجبه.
واهلل يحفظكم».

�أ�صدر معايل وزير العدل تعميم ًا ق�ضائي ًا بتوحيد الإجراء
يف انتقال امللكية للعقار وه��و م��ره��ون ل�صندوق التنمية
العقارية والبنك يف النظام ال�شامل ،و�إليكم ن�ص التعميم:
«�إ�����ش����ارة �إل����ى ك��ت��اب م��ع��ايل وزي����ر الإ����س���ك���ان رق��م
 34701/25575يف 1434/8/6ه����ـ امل�شار فيه �إل��ى �أن
�صندوق التنمية العقارية ق��د �أط��ل��ق برنامج «التمويل
الإ���ض��ايف» ملن يرغب من مقرت�ضي ال�صندوق احل�صول
على قر�ض �إ�ضايف من امل�ؤ�س�سات املالية والتجارية ،وطلب
معاليه توجيه كتابات العدل بتفعيل �إج��راءات الربنامج
والبدء يف تطبيقه على مقرت�ضي ال�صندوق الراغبني يف
احل�صول على قر�ض �إ�ضايف.
وبنا ًء على حم�ضر اللجنة امل�شكلة من الوزارتني حول
املو�ضوع واملت�ضمن االت��ف��اق على الآل��ي��ة املقرتحة لتوثيق
�إجراءات الربنامج لدى كتابات العدل من �أن يكون امل�ستفيد
مالك ًا و�صندوق التنمية العقارية والبنك مرتهنني للعقار وفق ًا
لنظام الرهن العقاري و�أن تقوم وزارة العدل بتنفيذ الإجراء
عرب منوذج معد يف هذا اخل�صو�ص يت�ضمن توثيق نقل امللكية
من البائع �إلى امل�ستفيد مع رهن العقار ل�صالح ال�صندوق
والبنك وي��ك��ون ذل��ك يف �إج���راء و�ضبط واح��د يف النظام
ال�شامل لأعمال كتابات العدل .وحيث ورد كتاب مدير عام
الإدارة العامة لتقنية املعلومات رقم  34/2606750وتاريخ
1435/5/10هـ املت�ضمن رفع النموذج على النظام العقاري
يف جميع اجلهات التابعة للوزارة واملرفق �صورة منه.
لالطالع واعتماد العمل مبوجبه ،و�أما كتابات العدل
التي ال تعمل بالنظام ال�شامل فتقوم بالإجراء يف ال�ضبط
املفتوح ويف حالة رغبة ال�صندوق �أو البنك احل�صول على
�صورة من ال�صك فيزود بذلك .واهلل يحفظكم».

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

العدد |  | 64رجب 1435هـ

منح ال�صالحية للمحكمة املخت�صة
الإعفاء من الإبعاد يف ق�ضايا اال�ستعمال للمخدرات
�أ�صدر معايل وزير العدل تعميم ًا ق�ضائي ًا برقم /13ت 5307/يف 1435/5/2هـ يق�ضي مبنح �صالحية
الإعفاء من الإبعاد يف ق�ضايا اال�ستعمال واحليازة للمخدرات ومن حكم عليه لـ (�ستة �أ�شهر) ف�أقل يف
ق�ضايا غ�سل الأموال وذلك للمحكمة املخت�صة ،و�إليكم ن�ص التعميم:
«�إ�شارة �إلى تعميم ال��وزارة رقم /13ت 2703/يف 1426/7/24ه���ـ املبني على املر�سوم امللكي رقم
(م )39/يف 1426/7/8هـ ب�ش�أن نظام مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية.
فقد تلقينا ن�سخة من الأمر ال�سامي الكرمي الربقي رقم  12827يف 1435/4/6هـ املوجه �أ�صله ل�صاحب
ال�سمو امللكي وزير الداخلية ون�صه( :اطلعنا على كتاب معايل الأمني العام ملجل�س الوزراء رقم  502بتاريخ
1435/2/21هـ امل�شار فيه �إلى املعاملة امل�شتملة على برقية �سموكم رقم  15499بتاريخ 1434/3/4هـ ب�ش�أن
طلب منحكم �صالحية الإعفاء من الإبعاد يف ق�ضايا ا�ستعمال املخدرات واحليازة بق�صد اال�ستعمال الواردة
يف نظام مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )39/بتاريخ 1426/7/8هـ
ومن حكم عليه بـ (�ستة �أ�شهر) ف�أقل يف ق�ضايا غ�سل الأموال...؛ وما �أو�ضحه معاليه من �أنه متت درا�سة
املو�ضوع يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء مب�شاركة مندوبني من اجلهات ذات العالقة ،و�أو�صى املجتمعون
يف املح�ضر رقم ( )17بتاريخ 1435/1/4هـ �صدور توجيه يت�ضمن الآتي:
�أو ًال :تفوي�ض �سموكم بت�أجيل تنفيذ حكم عقوبة الإبعاد لغري ال�سعودي عن اململكة ،املن�صو�ص عليها يف
الفقرة ( )3من املادة ( )56من نظام مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ،وفق ًا لل�ضوابط ّ
املو�ضحة يف
كتاب معاليه.
ثاني ًا :تتولى اللجنة امل�شكلة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )201بتاريخ 1431/6/10ه ـ املكلفة بر�صد
امللحوظات التي قد تطرح حول نظام مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية �أو الئحته التنفيذية ،درا�سة
منا�سبة �أن ُين�ص يف هذا النظام على �أن للمحكمة املخت�صة �إيقاف عقوبة الإبعاد لغري ال�سعودي املرتتبة
على الإدانة باجلرائم املن�صو�ص عليها يف النظام ،..م�شري ًا معاليه �إلى �أن اللجنة العامة ملجل�س الوزراء
اطلعت على هذا املو�ضوع بتاريخ 1435/2/14هـ ،ور�أت املوافقة على ما مت التو�صل �إليه يف املح�ضر رقم
( )17بتاريخ 1435/1/4هـ �آنف الذكر.
ونخربكم مبوافقتنا على ما ر�أته اللجنة العامة ملجل�س الوزراء بهذا ال�ش�أن ..ف�أكملوا ما يلزم مبوجبه)
�أ.هـ
لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماده موجبه واهلل يحفظكم».
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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كل ما هو خارج النطاق العمراين يف جدة يعترب من �ضواحيها ب�صفة
ا�ستثنائية عن املدن
�أ�صدر معايل وزي��ر العدل تعميم ًا ق�ضائي ًا برقم
/13ت 5223/وتاريخ 1435/3/1هـ يق�ضي با�ستثناء
جدة باعتبار كل ما هو خارج النطاق العمراين يعترب
من �ضواحيها وعدم �إنهاء لأي �أر�ض بحجة ا�ستحكام،
و�إليكم ن�ص التعميم:
«�إ�شارة �إل��ى تعاميم ال��وزارة رقم /13ت4502/
يف 1433/3/2ه ،املبني على الأم���ر ال�سامي رقم
 11648يف 1433/2/18ه���ـ ،ورقم /13ت 3129/يف
1428/5/23ه��ـ املبني على قرار جمل�س الوزراء رقم
 157يف 1428/5/11ه������ـ ،ورق���م /13ت 3321/يف
1429/2/10هـ املبني على الأمر ال�سامي رقم /788م
ب يف 1429/2/1هـ.
فقد تلقينا ن�سخة من الأمر ال�سامي الكرمي الربقي
رقم  3997يف 1435/2/1ه���ـ املوجه �أ�صله ل�صاحب
ال�سمو امللكي وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية ون�صه:
(اطلعنا على برقيتي ال��وزارة رقم �/111ص �س ز يف
1433/4/28ه����ـ ورق��م  60927يف 1434/12/21ه���ـ
وخ��ط��اب وزارة ال��ع��دل رق��م  33/1280528/18يف
1433/11/9ه���ـ ،وخطاب �أمانة حمافظة جدة رقم
 3300515913يف 1433/12/7ه��ـ املت�ضمنة الإ�شارة
�إلى الأمر رقم /788م ب يف 1429/2/1ه��ـ القا�ضي
بعدم �سماع �أي �إن��ه��اء لأي �أر����ض بحجة ا�ستحكام
ل�ضواحي امل��دن والقرى الرئي�سيى ،و�إل��ى الأم��ر رقم
 11648يف 1433/2/18ه����ـ القا�ضي باملوافقة على
ما �صدر من الوزارة من �أن املق�صود ب�ضواحي املدن
والقرى الرئي�سية هو جميع الأرا�ضي الواقعة خارج
حدود حماية التنمية العمرانية املعتمدة بقرار جمل�س
الوزراء رقم  157يف 1428/5/11هـ ،وما �أو�ضحتموه
من �أن حمافظة جدة تعاين ب�شكل خا�ص وح��اد من
416
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ك�ث�رة ط��ل��ب��ات ح��ج��ج اال���س��ت��ح��ك��ام و�إ����ص���دار �صكوك
مب�ساحات �شا�سعة وبع�ضها على خمططات حكومية
معتمدة ملنح املواطنني ،وطلبكم املوافقة على طلب
�أمانة حمافظة جدة �أن يكون كل ما هو خارج النطاق
العمراين املعتمد مبوجب ق��رار جمل�س ال��وزراء رقم
 175يف 1409/9/18ه����ـ من �ضواحي مدينة جدة.
وت�أييد وزارة العدل لذلك.
ونخربكم مبوافقتنا على ما ر�أته ال��وزارة و�أيدته
وزارة العدل ..ف�أكملوا ما يلزم مبوجبه)ا.هـ.
لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماد موجبه .واهلل
يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

�ضرورة ح�ضور رجال الأمن
لل�شهادة على املتهم املقبو�ض عليه
�أ�صدر معايل وزير العدل تعميم ًا ق�ضائي ًا برقم
/13ت 5319/وت��اري��خ 1435/5/19ه������ـ يق�ضي
ب�ضرورة ا�ستدعاء رج��ال الأم��ن وم��ن يف حكمهم
من القاب�ضني واملحققني �أم��ام القا�ضي ل�ل�إدالء
بال�شهادة على املتهم ،و�إليكم ن�ص التعميم:
«فقد ورد للوزارة كتاب معايل رئي�س املحكمة
العليا رقم  35/1160060يف 1435/4/20هـ ب�ش�أن
ح�ضور الفرقة القاب�ضة �إل��ى املحكمة وتزكيتهم،
و�أن املحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدرا�سة
املو�ضوع و�أ�صدرت ب�ش�أنه القرار رقم (/4م) يف

عقوبة تعدد العقوبات التعزيرية
من اخت�صا�ص املحكمة العليا
�أ�صدر معايل وزير العدل تعميم ًا ق�ضائي ًا برقم
/13ت 5341/وتاريخ 1435/6/3هـ يق�ضي بتويل
املحكمة العليا عقوبة تعدد العقوبات التعزيرية
للأحكام النهائية ،و�إليكم ن�ص التعميم:
«فقد ورد للوزارة كتاب معايل رئي�س املحكمة
العليا رق��م  35/1370202يف 1435/5/10ه����ـ
ب�ش�أن درا�سة ال�ضوابط امل�شار �إليها يف الفقرة
«ثالث ًا» من نظام الإج���راءات اجلزائية لأن��ه «يف
حالة تعدد العقوبات التعزيرية املقت�ضي بها بتعدد
الأحكام والقرارات تخت�ص املحكمة العليا ب�إ�صدار
حكم العقوبة ال�لازم��ة ،وف��ق �ضوابط حتددها
الهيئة العامة للمحكمة العليا» ،و�أن املحكمة
1435/2/7ه�����ـ (امل��رف��ق ���ص��ورت��ه) املت�ضمن �أن
الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما
يلي:
�إذا كانت البينة ه��م رج��ال الأم���ن وم��ن يف
حكمهم من القاب�ضني واملحققني ،فعلى القا�ضي
طلبهم؛ لأداء ال�شهادة مبواجهة امل�شهود عليه ما
�أمكن ذلك كغريهم من ال�شهود ،ويجري عليهم
�أحكام اجلرح والتعديل ،ويراعي القا�ضي يف ذلك
كله ما ورد يف نظام الإجراءات اجلزائية.
ل��ذا نرغب �إليكم االط�لاع واعتماد موجبه.
واهلل يحفظكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته».
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

العليا بهيئتها العامة قامت بدرا�سة هذا املو�ضوع
واالط�ل�اع على البحث امل��ع��د ،و�أ���ص��درت ب�ش�أنه
القرار رقم (/11م) يف 1435/5/10ه��ـ (املرفق
�صورته) املت�ضمن �أن الهيئة العامة للمحكمة العليا
قررت ما يلي:
�أو ًال :تتولى املحكمة العليا �إ���ص��دار العقوبة
الالزمة حني تعدد العقوبات التعزيرية للأحكام
النهائية املقت�ضى بها على �شخ�ص بعد �صدور
نظام الإج����راءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم
امللكي رقم (م )2/وتاريخ 1435/1/22هـ ،ونفاذه
بتاريخ 1435/2/3هـ.
ثاني ًا� :إذا ا�شتملت العقوبات على حكم بالقتل،
فيكتفى به؛ لإحاطته مبا دونه.
ثالث ًا :حتال الأحكام املتعددة للدائرة اجلزائية
اخلما�سية متى كان من �ضمنها �إتالف بدين و�إال
�أحيلت لأي من الدوائر اجلزائية امل�ؤلفة من ثالثة
ق�ضاة.
ً
راب��ع��ا :ت�صدر ال��دائ��رة املخت�صة العقوبة
الالزمة بعد جل�سة باجتماع كامل �أع�ضائها.
خام�س ًا :تنظر الدائرة املخت�صة يف الأحكام
والقرارات؛ ا�ستناد ًا �إلى ما يف امللف من الأوراق،
وت�صدر حكمها بالإجماع �أو الأغلبية ،ولها �أن
جتري ما تراه الزم ًا لإ�صدار العقوبة الالزمة.
ل��ذا نرغب �إليكم االط�لاع واعتماد موجبه.
واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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�إثر �صدور الأوامر امللكية برتقية وتعيني عدد من الق�ضاة

وزير العدل ي�صدر القرارات التنفيذية الالزمة لرتقية 45
ً
قا�ضيا على خمتلف درجات ال�سلك الق�ضائي وتعيني 48
�أ�صدر خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل � -أوام��ره الكرمية
برتقية وتعيني ( )93قا�ضياً بوزارة العدل على خمتلف درجات ال�سلك الق�ضائي.
وت�ضمنت هذه الأوام��ر الكرمية ترقية قا�ضي ا�ستئناف �إلى درجة رئي�س حمكمة ا�ستئناف وقا�ضيان من
درجة قا�ضي ا�ستئناف �إلى درجة رئي�س حمكمة (�أ) وترقية قا�ضيان من درجة وكيل حمكمة (ب) �إلى درجة
وكيل حمكمة (�أ) وقا�ضيان من درجة وكيل حمكمة (�أ) �إلى درجة رئي�س حمكمة (ب) وترقية ( )24قا�ضي من
درجة قا�ضي (�أ) �إلى درجة وكيل حمكمة (ب) و( )8ق�ضاة من درجة قا�ضي (ب) �إلى درجة قا�ضي (�أ) و()3
ق�ضاة من درجة قا�ضي (ج) �إلى درجة قا�ضي (ب) ومالزمان ق�ضائيان �إلى درجة قا�ضي (ج) وا�شتملت الأوامر
الكرمية على تعيني ( )4على درجة قا�ضي (ب) و ( )44على درجة مالزم ق�ضائي.
و�أو���ض��ح وزي��ر العدل الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�سى �أن ه��ذه الأوام���ر امللكية الكرمية ت�أتي يف
�إطار الدعم املتوا�صل من خادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه اهلل  -لقطاع الق�ضاء ،وي�ؤكد اهتمامه الكبري
وامل�ستمر بال�ش�ؤون الوظيفية للق�ضاة ،مما ُي�سهم بعون اهلل وتوفيقه يف رفعة وتطور ه��ذا املرفق املهم يف
م�شمول م�شروعه امليمون لتطوير مرفق الق�ضاء ورعايته الدائمة ملتطلبات واحتياجات ال�سلك الق�ضائي.
و���س���أل املولى ج�� َّل وع�لا �أن يجزي خ��ادم احلرمني ال�شريفني خري اجل���زاء ،و�أن يبارك يف جهود الكوادر
الق�ضائية ،لتكون كما هو العهد بها على م�ستوى اال�ضطالع بامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقها.
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
								
								
بعون اهلل تعالى
ملك اململكة العربية ال�سعودية
				
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
بعد االط�لاع على نظام الق�ضاء ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )78/بتاريخ 1428/9/19ه����ـ .وبناء
على قرارات املجل�س الأعلى للق�ضاء رقم ( )33/20/2430ورقم ( )33/20/2493ورقم ()33/20/2496
امل�ؤرخة يف 1433/8/6هـ ،ورقم ( )33/21/2543ورقم ( )33/21/2544امل�ؤرخني يف 1433/10/8هـ ،ورقم
( )33/22/2654بتاريخ 1433/11/24هـ ،ورقم ( )34/1/234بتاريخ 1434/4/17هـ ،ورقم ()34/3/420
ورق���م ( )34/3/436ورق���م ( )34/3/438ورق���م ( )34/3/455امل���ؤرخ��ة يف 1434/8/24ه�������ـ ،ورق��م
( )34/3/499بتاريخ 1434/9/13هـ ،ورقم ( )34/4/566بتاريخ 1434/11/3هـ ،ورقم ( )35/5/643ورقم
( )35/5/647ورقم ( )35/5/648امل�ؤرخة يف 1435/1/15ه��ـ ،ورقم ( )35/6/698بتاريخ 1435/2/5هـ،
ورقم ( )35/7/763ورقم ( )35/7/765امل�ؤرخني يف 1435/4/9هـ.
�أمرنا مبا هو �آت:
الرقم� :أ59/
التاريخ1435/6/5 :هـ
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�أو ًال :يرقى ال�شيخ �إبراهيم بن �صالح اخل�ضريي من درجة (قا�ضي ا�ستئناف) �إلى درجة (رئي�س حمكمة
ا�ستئناف) اعتبارا من 1434/8/21هـ.
ثاني ًا :يرقى ال�شيخان التايل ا�سمهما من درجة (رئي�س حمكمة�/أ) �إلى درجة (قا�ضي ا�ستئناف) اعتبارا من
التاريخ املو�ضح امام ا�سم كل منهما:
�-2سليمان بن عبدالعزيز الفراج 1434/8/21هـ.
-1خالد بن �إبراهيم ال�ضالع 1434/3/21هـ.
ثالث ًا :يرقى ال�شيخان التايل ا�سمهما من درجة (وكيل حمكمة�/أ) �إلى درجة (رئي�س حمكمة/ب) اعتبارا من
1434/1/10هـ:
�-2صالح بن حممد اجلربوع.
		
�-1أحمد بن عبدالعزيز العمرية.
رابع ًا :يرقى ال�شيخان التايل ا�سمهما من درجة (وكيل حمكمة/ب) �إلى درجة (رئي�س حمكمة�/أ) اعتبارا من
التاريخ املو�ضح امام ا�سم كل منهما:
-1حممد بن عبدالرحمن املهنا 1434/6/1هـ-2 .عبداهلل بن عبدالعزيز احلامد 1435/1/8هـ.
خام�س ًا :يرقى امل�شايخ التالية �أ�سما�ؤهم من درجة (قا�ضي�/أ) �إلى درجة (وكيل حمكمة/ب) اعتبارا من
1435/1/19هـ:
-2عبداحلميد بن �سعود البديع.
		
-1عبداهلل بن عبدالرحمن احلمي�ضي.
-4عبداهلل بن عبدالرحمن التويجري.
			
-3حممد بن �سعد الفايز.
-6عبداهلل بن عبدالرحمن الهوميل.
			
-5مبارك بن عبداهلل الزايد.
-8نايف بن عبداهلل العتيق.
			
-7فهد بن حممد العمار.
-10عبداملجيد بن جديع اجلديع.
			
-9بدر بن �سعود البدر.
-12عبداهلل بن حممد الر�شود.
		
-11عبدالعزيز بن حممد ال�سلطان.
-14عبدالرحمن بن عابد املالكي.
			
-13فار�س بن الحق ال�سلمي.
-15عبداهلل بن �سعد الدو�سري.
�ساد�س ًا :يرقى امل�شايخ التالية �أ�سما�ؤهم من درجة (قا�ضي�/أ) �إلى درجة (وكيل حمكمة/ب) اعتبارا من
التاريخ املو�ضح امام ا�سم كل منهم:
-1خالد بن �إبراهيم احلمود 1435/1/21هـ-2 .يا�سر بن عبداهلل احلربي 1435/1/21هـ.
-4م�ساعد بن حمد ال�شريدي 1435/1/24هـ.
�-3صالح بن ناعم العمري 1435/1/21هـ.
-5خالد بن �إبراهيم العبيدان 1435/1/24هـ-6 .علي بن عبداهلل احلمد 1435/1/28هـ.
-8عبدالرحمن بن عبداهلل الهوميل 1435/1/29هـ.
-7حممد بن عبداهلل امل�سلم 1435/1/28هـ.
�سابع ًا :يرقى امل�شايخ التالية �أ�سما�ؤهم من درجة (قا�ضي/ب) �إلى درجة (قا�ضي�/أ) اعتبارا من التاريخ
املو�ضح امام ا�سم كل منهم:
�-1صالح بن حمود التويجري 1435/1/24هـ-2 .حممد بن �أحمد املالك1435/1/24هـ.
-3معاذ بن �سليمان اجلربين1435/1/24هـ.
ثامن ًا :يرقى امل�شايخ التالية �أ�سما�ؤهم من درجة (قا�ضي/ب) �إلى درجة (قا�ضي�/أ) اعتبارا من 1435/1/2هـ:
-2عبدالرحيم بن �إبراهيم املحيذيف.
		
-1عبداملجيد بن حممد ال�صالح.
-4عبده بن حممد عطيف.
			
�-3سعد بن عمار احلقباين.
-5فائز بن �سويلم ال�شهري.
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تا�سع ًا :يعني امل�شايخ التالية �أ�سما�ؤهم على درجة (قا�ضي/ب) اعتبارا من التاريخ املو�ضح امام ا�سم كل منهم:
-1عبداهلل بن �سليمان بن عبداهلل ال�سحيم1434/8/21هـ-2 .عبداهلل بن �إبراهيم بن عبدالعزيز املعمر
1434/8/21هـ-3 .زياد بن عبدالعزيز بن �سليمان الطرباق 1434/8/27هـ.
عا�شر ًا :يرقى ال�شيخ عبداهلل بن ثنيان العبيكان من درجة (مالزم ق�ضائي) �إلى درجة (قا�ضي/ج) اعتبارا
من 1433/7/12هـ.
حادي ع�شر :يعني امل�شايخ التالية �أ�سما�ؤهم على درجة مالزم ق�ضائي:
�-1سليمان بن حممد بن عبدالعزيز ال�شعيبي-2 .عبدالإله بن عبداهلل بن عثمان العبداهلل.
-3عبداهلل بن خالد بن عبداهلل اجلديد.
ثاين ع�شر :على وزير العدل تنفيذ �أمرنا هذا.
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم� :أ137/
								
التاريخ1435/7/19 :هـ
								
بعون اهلل تعالى
ملك اململكة العربية ال�سعودية
				
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
بعد االطالع على نظام الق�ضاء ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )78/بتاريخ 1428/9/19ه��ـ .وبناء على
قرارات املجل�س الأعلى للق�ضاء رقم (� )34/1/116إلى رقم ( )34/1/125ومن رقم (� )34/1/127إلى رقم
( )34/1/138ومن رقم  )34/3/140ورقم ( )34/1/142ورقم ( )34/1/216امل�ؤرخة يف 1434/4/17هـ،
ورق��م ( )34/2/328ومن رقم (� )34/2/330إل��ى رقم ( )34/2/333ومن رقم (� )34/2/337إل��ى رقم
( )34/2/340امل�ؤرخة يف 1434/6/6هـ ،ورقم ( )34/3/454ورقم ( )34/3/456ورقم  )34/3/457ورقم
( )34/3/459بتاريخ 1434/11/3هـ ،ورقم ( )35/7/769بتاريخ 1435/4/9هـ ،ورقم ( )35/7/811بتاريخ
1435/4/27ه��ـ ،ورقم ( )35/8/814بتاريخ 1435/5/17ه��ـ ،ورقم ( )35/8/843بتاريخ 1435/4/27ه��ـ،
ورقم ( )35/8/814بتاريخ 1435/5/17ه��ـ ،ورقم ( )35/8/843ورقم ( )35/8/875ورقم )35/8/875
ورقم ( )35/8/878امل�ؤرخة يف 1435/6/7هـ.
�أمرنا مبا هو �آت:
�أو ًال :يرقى ال�شيخ عبدالرحمن بن حمد اجلنيدل من درجة (قا�ضي�/أ) �إلى درجة (وكيل حمكمة/ب) اعتبارا
من 1434/8/26هـ.
ثاني ًا :يعني ال�شيخ �سلطان بن عبداهلل بن هائل الأيداء على درجة (قا�ضي/ب) اعتبارا من 1434/8/21هـ.
ثالث ًا :يعني املالزمون الق�ضائيون التالية �أ�سما�ؤهم على درجة (قا�ضي/ب) اعتبارا من 1435/3/27هـ:
-1خالد بن حممد بن �سليمان الربيعي-2 .حم�سن بن حممد بن علي عري�شي.
-3حممد بن فراج بن عبداهلل الفراج.
رابع ًا :يرقى ال�شيخ عبداملجيد بن حممد ال�سدي�س من درجة (مالزم ق�ضائي) �إلى درجة (قا�ضي/ج) اعتبارا
من 1435/1/2هـ.
خام�س ًا :يعني امل�شايخ التالية �أ�سما�ؤهم على درجة (مالزم ق�ضائي):
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-1نايف بن عبدالرحمن بن حمود اجلا�سر.
-2عبدالكرمي بن عبداهلل بن بركات ال�شمراين.
-3عبداهلل بن �سعد بن عبداهلل الغيث.
-4حممد بن عبداله بن حممد املر�شد.
-5فهد بن حممد بن عبدالعزيز �آل فريان.
-6عبدالرحمن بن �سعود بن عبداهلل التميمي.
-7نواف بن عبدالعزيز بن عبداهلل اليحيى.
�-8سعود بن عبداهلل بن نا�صر ال�شاليل.
-9علي بن ح�سن بن علي �آل الزالله.
-10عبدالعزيز بن حممد بن ر�شيد العيد.
-11خالد بن عبداهلل بن باخلري ال�شهري.
-12عبداهلل بن حممد بن عبداهلل الدواي.
-13ح�سن بن نا�صر بن علي �أبوال�سيل.
-14فرا�س بن عبدالرحمن بن �صالح القبي�سي.
-15ح�سام بن فالح بن ذرف احلربي.
-16عبداملح�سن بن حممد بن عبداهلل حمدي.
-17ح�سن بن حامد بن حممد البحريي.
-18عبدالإله بن مر�شد بن عبدالعزيز التميمي.
-19عبدالرحمن بن �سهل بن رفاع العتيبي.
-20عبدالرحمن بن يو�سف بن عبداهلل اللحيدان.
-41عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز احلميد.

-21طارق بن زيد بن �سعود املانع.
-22حممد بن ر�شيد بن حممد ال�شال�ش.
-23عبداهلل بن �سليمان بن عبداهلل الفايز.
-24حممد بن خالد بن عبداهلل اللحيدان.
-25فهد بن عبداهلل بن عبدالرحمن العبدالعزيز.
-26عبدالرحمن بن خالد بن �إبراهيم الرومي.
-27فرا�س بن عبداهلل بن فرا�س العجالن.
-28عبدالعزيز بن حممد بن نا�صر العمو�ش.
-29حممد بن �إبراهيم بن عبدالعزيز التميمي.
-30عبدالعزيز بن حممد بن عبداهلل �آل ح�سني.
-31عبداملجيد بن �سلطان بن زيد احل�سني.
-32ريا�ض بن زاهر بن �صالح ال�شهري.
-33مازن بن خالد بن احلميدي املطريي.
-34نايف بن نازل بن �شرقي الدغماين.
-35عبداهلل بن �إبراهيم بن حممد الع�سكر.
-36ماجد بن عبدالعزيز بن عبداهلل بن منيع.
-37عبداهلل بن �سليمان بن عبداهلل الرا�شد.
-38عبدالرحمن بن حممد بن يعن اهلل العماري.
-39خبيب بن جنيب بن حمد ال�شارخ.
�-40إبراهيم بن حممد بن �سعد املهيزع.

		
�ساد�س ًا :على وزير العدل تنفيذ �أمرنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود

 289رخ�صة للمحامني ال�سعوديني خالل عام
ك�شفت وزارة ال��ع��دل ال�سعودية
ع���ن م��ن��ح��ه��ا ( )289ت��رخ��ي�����ص�� ًا
ملزاولة مهنة املحاماة خالل الفرتة
م���ن 1435/1/1ه���������ـ �إل�����ى ت��اري��خ
1435/9/24هـ.
ووفق ًا للإدارة العامة للمحاماة،
ف�إن عدد املحامني امل�صرح لهم بلغ
 289حمامي ًا وا�ستحوذت منطقة
ال��ري��ا���ض ع��ل��ى �أك�ب�ر ع���دد منهم،
�إذ ب��ل��غ ع���دد امل��ح��ام�ين يف مدينة
الريا�ض  ،161تلتها مدينة جدة
ب��ـ 59حم��ام��ي�� ًا ،ث��م مدينة الدمام
ب���ـ 15حم��ام��ي�� ًا ،فيما �أ���ص��درت 54
رخ�����ص��ة ع��ل��ى م���دن وحم��اف��ظ��ات
اململكة.
وت�أمل الوزارة �أن يكون املحامون

عون ًا للقا�ضي يف الو�صول �إلى احلق
وك�شف الباطل وردع���ه ،كما ت�أمل
منهم التقيد مب��ا ورد م��ن �أحكام
يف نظام املحاماة ،وما ي�صدر من
تعاميم من اجلهات ذات العالقة.
كما �أو���ض��ح��ت ب��ان��ه �سيتم نقل
ا�سم املحامي من ج��دول املحامني
املمار�سني �إلى جدول املحامني غري
املمار�سني يف الأحوال التالية:
�أ) �إذا م�ضى ت�سعون يوم ًا على
�صدور الرتخي�ص الأول �أو جتديده �أو
بدله ومل يح�ضر بعد تبلغه ال�ستالمه.
ب) �إذا م�ضى ت�سعون يوم ًا من
تاريخ ا�ستالم الرتخي�ص ومل يتخذ
له مقر ًا.
ً
ج) �إذا اتخذ ل��ه م��ق��را� ،أو قام

بتغيريه ومل يبلغ الإدارة بذلك خالل
مدة �أق�صاها ت�سعني يوم ًا.
د) �إذا انتهت مدة الرتخي�ص ومل
يتقدم بطلب جتديده.
هـ) �إذا �صدر بحقه قرار نهائي
م��ن جل��ن��ة ال��ت���أدي��ب ب���إي��ق��اف��ه عن
م��زاول��ة املهنة وف��ق امل���ادة  35من
النظام.
و) �إذا �أخل ب�شرط الإقامة ،ب�أن
�أق��ام خ��ارج اململكة م��دة تزيد عن
�ستة �أ�شهر يف ال�سنة ال��واح��دة من
�سنوات الرتخي�ص ،وتتم معاجلة
الق�ضايا العالقة لدى ه�ؤالء املحامني
امل��ذك��وري��ن ول��دى م��ن تقدم بطلب
ال��ت��وق��ف ل��ع��ذر ط���ارئ مقبول وفق
املادة ( )35من النظام والئحتها.
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ا�ستقباالت معايل الوزير
وزير العدل اللبناين

ا�ستقبل م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل ال��دك��ت��ور حممد بن
عبدالكرمي العي�سى ،يوم الأربعاء1435/5/4هـ وزير
العدل باجلمهورية اللبنانية ع�ضو املجل�س الأعلى
بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اللواء �أ�شرف
ريفي .
ومت خالل اللقاء مناق�شة املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني يف ال�ش�ؤون العدلية.

ال�سفري الكوري

ا�ستقبل م��ع��ايل ال��وزي��ر يف مكتبه ب���ال���وزارة يوم
الثالثاء 1435/5/10ه��ـ ال�سفري الكوري لدى اململكة
ال�سيد  /كيم جني �سو.   
وجرى خالل اال�ستقبال تبادل الأحاديث ومناق�شة
املو�ضوعات املتعلقة بال�ش�أن العديل  بني البلدين
وتبادل اخلربات الإجرائية ذات ال�صلة بعمل الق�ضاء
والتوثيق.

رئي�س �ش�ؤون املعاهدات بالأمم
املتحدة

ا�ستقبل م��ع��ايل ال��دك��ت��ور حممد ب��ن عبدالكرمي
العي�سى يف مكتبه بالوزارة يوم الثالثاء1435/5/8هـ،
رئي�س ف��رع �ش�ؤون املعاهدات مبكتب الأم��م املتحدة
املعني باملخدرات واجل��رمي��ة ج��ون �سانديج واملدير
الإقليمي ملكتب الأمم املتحدة يف دول جمل�س التعاون
الدكتور حامت علي.
وناق�شا يف اال�ستقبال ،املو�ضوعات املتعلقة بال�ش�أن
العديل واملو�ضوعات ذات العالقة كا�سرتداد املوجودات
يف �إط��ار اتفاقيتي الأم��م املتحدة ملكافحة اجلرمية
املنظمة ومكافحة الف�ساد ،والنظريات ال�شرعية التي
مثلت ا�ستقرار ًا ق�ضائي ًا لدى ق�ضاء اململكة العربية
ال�سعودية يف العديد من املواد اجلنائية� ،إ�ضافة �إلى
املفهوم العقابي يف النظريات الإ�سالمية املعمول بها
يف اململكة وال�سيما اجلانب الوقائي وتوفري ال�ضمانات
الق�ضائية للمتهم يف كل مراحل الق�ضية.

�سفري الكويت باململكة

ا�ستقبل معاليه يف مكتبه مبقر ديوان وزارة العدل يوم الأربعاء1435/5/9هـ�   سفري دولة الكويت ال�شقيقة لدى
اململكة ال�شيخ ثامر بن جابر الأحمد ال�صباح .
وتناوال يف اللقاء مناق�شة املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك يف ال�ش�ؤون العدلية.

اعتماد البطاقة ال�شخ�صية لإثبات
هوية الن�ساء دون معرفني
�أ�صدر معايل وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�شيخ الدكتور حممد العي�سى تعميما �إلى جميع
�أ�صحاب الف�ضيلة ق�ضاة املحاكم وكتاب العدل يف اململكة �أكد فيه �أن املجل�س الأعلى للق�ضاء قد در�س مو�ضوع
تعريف املر�أة من خالل بطاقتها واالكتفاء بها عن املعرفني ،يف �إثبات هويتها ملن حتمل بطاقة خا�صة بها يف
�إجراء �أي معاملة تتعلق بها.
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دوائر ق�ضائية م�ستقلة للبت يف ق�ضايا القتل والقطع واحلرابة واملخدرات
يف خطوة جديدة نحو و�ضع لبنات �أولية للمحاكم
املتخ�ص�صة ،تد�شن وزارة العدل �أول دوائ��ر جزائية
ملحقة باملحاكم العامة يف ك��ل م��ن الريا�ض وج��دة
تخت�ص بالنظر يف ق�ضايا القتل والقطع والرجم
والإف�ساد يف االر���ض (احل��راب��ة) وتهريب املخدرات
وال�سلب واالختطاف ،وذلك عقب موافقة وزير العدل
رئي�س املجل�س االعلى للق�ضاء ال�شيخ الدكتور حممد
العي�سى عليها دعما لأع��م��ال املحاكم املتخ�ص�صة
وتطبيقا واقعيا للأنظمة الق�ضائية اجلديدة.
و�سيتم تعميمها تدريجيا يف بقية املحاكم العامة
لتكون نواة لالنتقال �إلى املحاكم اجلزائية يف مرحلة
الحقة ،على ان تبد�أ بثالث دوائ��ر لكل من حمكمتي
جدة والريا�ض ثم ترتفع �إلى خم�س دوائر و�صوال �إلى
ع�شر دوائر.

و�أن هذه الدوائر اجلزائية �ستت�شكل من  3ق�ضاة
لكل دائرة ،مل يتم ت�سميتهم �إلى الآن يف انتظار دعم
جديد للمحاكم بالق�ضاة واملالزمني الق�ضائيني.
وق���درت امل�صادر ع��دد الق�ضايا اجلزائية التي
ن��ظ��رت يف حم��ك��م��ة ج���دة ال��ع��ام��ة خ�ل�ال ال��ع��ام
املن�صرم ب�أكرث من  700ق�ضية قتل وحرابة وقطع
و�سلب وخم��درات وت�صديق اعرتافات يف جرائم
ع��دة ،يف حني نظرت حمكمة الريا�ض نحو 850
ق�ضية جزائية مماثلة ،م�شرية �إل��ى �أن الق�ضايا
اجلزائية ت�ستغرق وقتا يف نظرها كون املدعي العام
عادة يطالب فيها بالقتل �أو الإتالف وهي عقوبات
تنظر من  3ق�ضاة �أوليا ثم تدقق من خم�سة ق�ضاة
ثم تدقق يف مرحلة ثالثة من  3ق�ضاة من اع�ضاء
املحكمة العليا.

�شركات متخ�ص�صة لإح�ضار اخل�صوم واملماطلني للمحاكم

ت��ت��ج��ه وزارة ال���ع���دل �إل����ى ال��ت��ع��اق��د م���ع ���ش��رك��ات
متخ�ص�صة تابعة للقطاع اخلا�ص لال�ستعانة بها يف
مهمة �إح�ضار اخل�صوم �إلى جل�سات املحاكم .وي�أتي
امل�شروع اجلديد يف �إطار النقلة النوعية التي ي�شهدها
الق�ضاء ال�سعودي من �أج��ل �سرعة البت يف الق�ضايا

املنظورة يف املحاكم واحليلولة دون ت�أخريها.
يذكر �أن م�شروع اال�ستعانة بال�شركات الأمنية
املتخ�ص�صة يف �إح�����ض��ار اخل�صوم ب��ات يف مراحله
النهائية بعد درا�سة م�ستفي�ضة لكافة جوانبه متهيدً ا
لتطبيقه خالل الفرتة املقبلة.

 9كتابات عدل يف  8مناطق

وافق معايل وزير العدل الدكتور حممد بن عبدالكرمي العي�سى على �إن�شاء ( )9كتابات عدل يف كل من مكة
املكرمة واملدينة املنورة وجدة والدمام والقطيف وحفر الباطن وخمي�س م�شيط وينبع.
وتت�ضمن املوافقة افتتاح كتابة عدل �أولى يف �شمال مكة املكرمة ،وكتابة عدل �أولى يف غرب املدينة املنورة،
وكتابة عدل �أولى يف �شرق حمافظة جدة.
كما �شملت املوافقة على �إن�شاء كتابة عدل ثانية يف غرب املدينة املنورة ،وكتابة عدل ثانية �شرق مدينة الدمام،
وافتتاح كتابة عدل ثانية يف حمافظة القطيف ،وكتابة عدل ثانية يف حمافظة حفر الباطن ،وكتابة عدل ثانية يف
حمافظة خمي�س م�شيط ،وافتتاح كتابة عدل ثانية يف حمافظة ينبع.
وي�أتي هذا القرار بافتتاح كتابات عدل مبناطق خمتلفة باململكة نتاج للتو�سع العمراين يف هذه املدن وزيادة
الكثافة ال�سكانية وك�أحد �أهم �أهداف م�شروع خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير
مرفق الق�ضاء.
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اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف

٭ ما هي اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف �إنفاذ ًا للمادة الثانية ع�شر بعد املائة من
نظام الإجراءات اجلزائية بعد تعديلها الأخري؟
�صدر تعميم معايل وزير العدل رقم /13ت5382/وتاريخ 1435/6/22ه���ـ يق�ضي باعتماد القرار ال��وزاري
رقم  2000يف 1435/6/10هـ املعدل للقرار رقم  1900يف
1428/7/9هـ بتحديد اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف
واملعمم �سابق ًا من معايل وزير العدل برقم /13ت4028/
يف 1431/6/22هـ ورقم /13ت 4015/يف 1431/6/8هـ.
حيث �أ�شار القرار �إلى تو�صية رئي�س هيئة التحقيق والإدعاء
العام بالتعديل و�صدر مبوجبه تعميم وزير الداخلية رقم
هـ  27700/12يف 1435/6/10ه��ـ .بحيث تكون اجلرائم
الكبرية املوجبة للتوقيف هي:
-1جرائم احلدود املعاقب عليها بالقتل �أو القطع.
-2جرائم قتل العمد� ،أو �شبه العمد.
-3جرائم الإره��اب ومتويله واجلرائم املخلة بالأمن
الوطني.
 -4اجلرائم املعاقب عليها ب�سجن يزيد حده الأعلى
عن �سنتني الواردة يف الأنظمة الآتية:
نظام مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية.
نظام الأ�سلحة والذخائر.
النظام اجلزائي اخلا�ص بتزييف وتقليد النقود.
د -النظام اجلزائي جلرائم التزوير.
هـ -نظام مكافحة الر�شوة.
و -نظام عقوبات انتحال �صفة رجل ال�سلطة العامة.
ز -نظام مكافحة غ�سل الأموال.
ح -نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.
ط -نظام التعامالت الإلكرتونية.
ي -نظام املتفجرات واملفرقعات.
ك -نظام مكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص.
ل – النظام العام للبيئة.
م -نظام تنفيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين
وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�سلحة.
�س -نظام ا�سترياد املواد الكيميائية و�إدارتها.
ع -الأفعال املن�صو�ص عليها يف الفقرات ()7 ،5 ،4 ،3 ،2
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من امل��ادة الثانية والثالثني من نظام وح��دات الإخ�صاب
والأجنة وعالج العقم� ،إذا ر�أت جلنة النظر يف �أحكام هذا
النظام �أن الفعل ي�ستوجب عقوبة ال�سجن.
ف -نظام ال�سجن والتوقيف.
 -5كل جرمية ورد ب�ش�أنها ن�ص خا�ص يف النظام ب�أنها
من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف.
 -6الأفعال املن�صو�ص عليها يف املادة ( )118املعدلة
من نظام الأوراق التجارية ،ما مل يقم �ساحب ال�شيك
ب�سداد قيمته� ،أو يف حالة ال�صلح� ،أو التنازل بني الأطراف.
 – 7اختال�س الأموال العامة� ،أو �أموال الأجهزة ذات
ال�شخ�صية املعنوية العامة� ،أو ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات التي
تقوم ب�إدارة وت�شغيل املرافق العامة �أو تقوم مببا�شرة خدمة
عامة� ،أو �أم��وال ال�شركات امل�ساهمة �أو ال�شركات التي
ت�ساهم الدولة يف ر�أ�س مالها� ،أو البنوك �أو ال�شركات �أو
امل�ؤ�س�سات الفردية التي تزاول �أعما ًال م�صرفية ،ما مل يرد
املبلغ املختل�س.
 – 8ق�ضايا االحتيال املايل ،ما مل يتم �إنهاء احلقوق
اخلا�صة.
ً
 – 9االعتداء عمدا على ما دون النف�س �إذا نتج عنه
زوال ع�ضو� ،أو تعطيل منفعة �أو جزء منهما� ،أو �إ�صابة
مدة ال�شفاء منها تزيد عن خم�سة ع�شر يوم ًا ما مل يتنازل
�صاحب احلق اخلا�ص.
ً
 -10االعتداء عمدا على الأموال �أو املمتلكات العامة
�أو اخلا�صة ب�أي و�سيلة من و�سائل الإتالف مبا يزيد قيمة
التالف عن خم�سة �آالف ريال ،ما مل يتم �سداد قيمة التالف
�أو يتنازل �صاحب احلق اخلا�ص.
 -11االع��ت��داء على �أح��د الوالدين بال�ضرب ما مل
يح�صل تنازل.
 -12انتهاك حرمة امل��ن��ازل بالدخول فيها بق�صد
االعتداء على النف�س� ،أو العر�ض� ،أو املال.
 -13ال�سرقة غري احلدية التي ترتكب من �أكرث من
�شخ�ص.

� -14سرقة ال�سيارات.
-15القوادة� ،أو �إعداد �أماكن للدعارة.
� -16صنع �أو ترويج امل�سكرات� ،أو تهريبها� ،أو حيازتها
بق�صد الرتويج.
 -17ح��وادث ال�سري �أثناء قيادة املركبة حتت ت�أثري
امل�سكر �أو املخدرات �أو امل�ؤثر العقلي� ،أو التفحيط� ،أو قيادة
املركبة يف اجتاه معاك�س حلركة ال�سري� ،أو جتاوز �إ�شارة
املرور ال�ضوئية �أثناء ال�ضوء الأحمر� ،إذا نتج عنها وفاة �أو
زوال ع�ضو� ،أو تعطيل منفعة �أو جزء منهما� ،أو �إ�صابة مدة
ال�شفاء منها تزيد عن خم�سة ع�شر يوم ًا.
 -18االعتداء على رجل ال�سلطة العامة �أثناء مبا�شرته
مهام وظيفته� ،أو الإ���ض��رار مبركبته الر�سمية� ،أو مبا

ي�ستخدمه من جتهيزات.
 -19ا�ستعمال� ،أو �إ�شهار ال�سالح ال��ن��اري بق�صد
االعتداء �أو التهديد به.
 -20جرائم االبتزاز ،وانتهاك الأعرا�ض بالت�صوير،
�أو الن�شر� ،أو التهديد بالن�شر.
ثاني ًا :لرئي�س هيئة التحقيق واالدع��اء العام – بنا ًء
على تو�صية م�سببة من املحقق الذي يتولى الق�ضية وت�أييد
رئي�س ال��دائ��رة – املوافقة على الإف���راج ع��ن املتهم يف
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرات (،15 ،14 ،13 ،12
 )20 ،19 ،18 ،17 ،16من هذا القرار.
�أ�سرة التحرير

عقوبة مماطلة املدين عن ال�سداد

٭ ما كيفية عدم تالعب املدين يف ال�سداد؟ وما الإجراء املتبع معه حال �إخفاء ما
لديه من �أموال �أو منقوالت؟

ل�ضمان عدم تالعب املدين تطبق عليه الأنظمةامل�شددة ،ف���إذا مل ينفذ ق��رار املحكمة بال�سداد خالل
خم�سة �أيام من تاريخ تبليغه ،يقوم القا�ضي مبنعه من
ال�سفر و�إيقاف خدماته واحلجز على ح�ساباته البنكية
و�أر�صدته ،وهناك ربط ًا �إلكرتوني ًا مع املديرية العامة
للجوازات وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومركز
املعلومات الوطني ،ووزارة التجارة والإ�سكان وهيئة
�سوق امل��ال والهيئة العامة لال�ستثمار ،وذل��ك ملتابعة
�أم��وال املماطلني وتنقالتها وحما�صرة املمتنعني عن
ال�سداد� .إ�ضافة �إلى �أن ق�ضاء التنفيذ يعمل على حجز
عقارات ومن�ش�آت ومنقوالت املدين ويق�صد باملنقوالت
"ال�سيارات واملوا�شي مثل الإب��ل وغريها" ،حيث �إن
القا�ضي له �سلطة الأمر ببيع بع�ضها يف مزاد علني على
حجم مقدار الدين جرب ًا ،ووفق �آلية ونظام ال يبخ�س بها
حق الدائن وال املدين ،ويف حال مل تكن لديه �أموال �أو مل
ي�ستطع ال�سداد ف�إنه ي�سجن تنفيذي ًا حتى �إرجاع ما عليه
من �أموال بح�سب طريقته .و�سيتم التعاقد مع �شركات
حملية لت�شغيل وحفظ ومراقبة من�ش�آت وم�صانع رجال
الأعمال وامل�ستثمرين التي �سيتم حجزها يف حال مل يتم

�سداد املديونات التي عليه لأ�صحاب احلقوق ،و�سيتم
ك��ف ي��ده عنها مت��ام�� ًا و�ستتم �إدارت��ه��ا م��ن قبل وكالة
ال��وزارة ل�ش�ؤون احلجز والتنفيذ حتى ال تف�سد �أعمال
ال�شخ�ص املدين ويت�أثر بقرارات احلجز على �أمالكه.
�أم��ا الإج��راء املتبع يف حال املماطلة فيتم �إيقاععقوبة ال�سجن على املدين املمتنع عن تنفيذ احلكم �أو
املماطل يف تنفيذه مدة �سبع �سنوات� ،أو �إذا كذب يف
�إقراراته �أمام املحكمة ،كما يعاقب بال�سجن مدة ت�صل
�إلى � 15سنة �إذا قام املدين بعمل احتيايل �أو �أخذ �أموال
النا�س بدون ردها �أو �أخفاها ،وال ي�سجن املدين هنا
يف حالة واحدة من احلاالت الآتية� :إذا كان من �أ�صول
الدائن ،وما مل يكن الدين نفقة �شرعية مقدرة� ،أو �إذا
كان به مر�ض ال يحتمل مع �إ�صابته �أن يحب�س وفق تقرير
من هيئة طبية خمت�صة ،بل و�أول ما يفعل هو منعه من
ال�سفر ومن ثم �إيقاف اخلدمات ،و�أن امل��دة املحددة
للقا�ضي لتبليغ املنفذ �ضده هي خم�سة �أي��ام ،ف���إذا ما
عرف عنوانه يعلن عنه خالل  20يوم ًا يف اجلريدة،
وينفذ فور ًا ،وفق ًا لنظام التنفيذ .وباهلل التوفيق.
�أ�سرة التحرير

العدد | | 64رجب 1435هـ

425

ن�ستفيد من �إ�صداراتكم

معايل وزير العدل
�أود �إفادة معاليكم ب�أن الإدارة القانونية بالرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب بحاجة لالطالع على جملتي
العدل والق�ضائية اللتني ت�صدران من وزارة العدل بالإ�ضافة �إلى �إ�صدارات الوزارة من كتيبات تهتم بال�ش�أن
الق�ضائي لال�ستفادة منها يف جمال عملها.
عليه ن�أمل من معاليكم املوافقة على توجيه من يلزم بتزويدنا بذلك� .شاكر ًا �سلف ًا جتاوبكم.
الرئي�س العام لرعاية ال�شباب
نواف بن في�صل بن فهد بن عبد العزيز

تبادل معريف وتعاون مثمر

معايل رئي�س التحرير
ي�سعدنا �أن نرفع لكم �أطيب التحايا ون�س�أل
اهلل �أن يكلل عملكم وم��ا تقومون به من �إث��راء
املعرفة الق�ضائية .ويطيب لنا التعاون املثمر
والتبادل املعريف .ون�شكر �إي�صال املجلة لق�ضاة
املحاكم الإداري��ة .وهي خطوة موفقة لكم الثناء
والتقدير على االه��ت��م��ام واملتابعة و�إي�صالها
يف وقتها فجزاكم اهلل خ�ير ًا ونفع بكم .واهلل
يحفظكم ويرعاكم.
مدير العالقات والإعالم بديوان املظامل
عبد اهلل بن عبد العزيز املعجل

�إ�ضافة ودعم للمجل�س

معايل رئي�س التحرير
نثمن لكم تزويد مكتبة املجل�س باملجلة والتي
تعترب �إ���ض��اف��ة ه��ام��ة��� .ش��اك��ر ًا وم��ق��در ًا دعمكم
ملنا�شط املجل�س وراجي ًا لكم ولزمالئكم الإعانة
والتوفيق.
الأمني العام للمجل�س الأعلى للق�ضاء
�سلمان بن حممد الن�شوان
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ثناء و�شكر

معايل رئي�س التحرير
�أ�س�أل اهلل لكم دوام العون والتوفيق ،و�أثني
بال�شكر لكم وللعاملني يف جملتكم الغراء على
ما تقومون به من جهد ملمو�س يف �إثراء البحث
الفقهي الق�ضائي .مقدرين عملكم و�إخال�صكم.
القا�ضي بدوائر الأحوال ال�شخ�صية باملحكمة العامة
بالريا�ض
�أحمد بن �صالح ال�صعقبي

درا�سات علمية جا ّدة

معايل رئي�س التحرير
�أ�شكركم �شكر ًا جزي ًال على تف�ضلكم ب�إر�سال
جملة العدل التي ا�ستفيد �أميا ا�ستفادة مبا ين�شر
على �صفحاتها من درا�سات علمية جادة فجزاكم
اهلل ونفع بجهودكم.
رئي�س م�ؤ�س�سة احلبيب للبحوث والدرا�سات
حممد بن �صالح الدين امل�ستاوي

طلب �إدراج
د .مفلح بن ربيعان القحطاين عميد كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية بجامعة امللك �سعود ،الأخوة حممد
بن علي بن كليب و�سعود بن حمد اجلدعان وزيد بن
�إبراهيم املنحوف وعثمان بن �إبراهيم العثمان وحممد
بن علي املتني وزيد بن علي امل�سلم وعبدالرحمن بن
زيد الزويع وعلي بن ح�سن �آل �سعيد املوظفني مبحكمة
حوطة بني متيم العامة ،ال�شيخ �أن�س بن عبدال�سالم
الر�شيد كاتب عدل �سكاكا ،ال�شيخ عبدامللك بن �صالح
ال�ضويحي كاتب عدل �سكاكا ،ال�شيخ عبدالرحمن بن
�سعود اجلهني كاتب عدل تربة حائل ،ال�شيخ احلميدي
�سعد �سيعد ال�����ش��ه��راين ق��ا���ض��ي حمكمة العمرين
بع�سري ،ال�شيخ �سعد م�شوح بن را�ضي العنزي قا�ضي
باملحكمة العامة بعرعر ،ال�شيخ عبدالعزيز بن �أحمد
بن عبدالعزيز امل�سعود القا�ضي باملحكمة اجلزائية يف
تبوك.
 نفيدكم �أنه مت �إدارجكم �ضمن من تهدى �إليهماملجلة� .سائلني اهلل تعالى �أن ينفع بها و�أن ت�ساهم يف
رفع الوعي العديل وحتقق الأهداف املرجوة .و�شكر ًا.
طلب �إهداء
الأخوة الق�ضاة يف املركز الرئي�سي لديوان املظامل
مبنطقة الريا�ض وهم :ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد
ابن علي الن�صار ،ال�شيخ علي بن عبدالرحمن احلماد،
ال�شيخ حممد ب��ن عبدالرحمن ب��ن ق��زع��ان ،ال�شيخ
ع��ب��داهلل ب��ن عبداللطيف ال��دوي�����ش ،ال�شيخ �سلطان
بن �سراج احلارثي ،ال�شيخ عبدالرحمن بن عبداهلل
الدبا�سي ،ال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالكرمي الزكري،
ال�شيخ علي بن حممد ال�سلطان ،ال�شيخ عبدالرحمن
بن حممد اجلوفان ،ال�شيخ عبيد بن عبداهلل بن عبيد،
ال�شيخ �إبراهيم بن عبداهلل املطرودي ،ال�شيخ �أحمد
بن �صالح الغفي�ص ،ال�شيخ �أحمد بن حممد اجلوفان،
ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد املتيهي ،ال�شيخ فهد بن
غنام الغنام ،ال�شيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح،
ال�شيخ �أحمد بن �صالح العبودي ،ال�شيخ وليد بن حممد
ال�صمعاين ،ال�شيخ �إبراهيم بن عبداهلل البطي ،ال�شيخ
ط���ارق ب��ن ع��ب��داهلل ال��ع��م��ر ،ال�شيخ خ��ال��د ب��ن حممد

اليو�سف ،ال�شيخ علي الأح��ي��دب ،ال�شيخ في�صل بن
عبداملجيد بن عايد احل�صني ،ال�شيخ مقرن بن �إبراهيم
بن مقرن ،ال�شيخ فهد بن نا�صر اجلوفان ،ال�شيخ عماد
ابن �صالح الغامدي ،ال�شيخ �أ�سامة بن حمود الالحم،
ال�شيخ �إبراهيم بن �صالح الأطرم ،ال�شيخ �إبراهيم بن
�صالح بن �إبراهيم الب�صري ،ال�شيخ عبدالعزيز بن
�سعود العنقري ،وال�شيخ ماجد بن في�صل الراجحي،
ال�شيخ درع بن عبدالعزيز بن درع ،ال�شيخ عمر بن
ن�صري الربكاتي ،ال�شيخ عبداهلل العجالن ،ال�شيخ
عبداهلل بن عبدالكرمي علي الدخيل ،ال�شيخ حممد بن
�أحمد بن الها�شم ،ال�شيخ عبدالرحمن بن عبداهلل بن
�سالمة ،ال�شيخ عبدامللك بن حممد اجلا�سر.
 جرى �إدراجكم �ضمن من تهدى �إليهم املجلة،ونقدر اهتمامكم وحر�صكم على متابعة ما يطرح يف
املجلة ،لكم حتياتنا.
جتديد عنوان
ال�شيخ جربان بن �سامل الفيفي القا�ضي مبحكمة
اال�ستئناف بع�سري ،ال�شيخ د .حممد بن �سليمان بن
�أحمد امل�سعود القا�ضي باملحكمة اجلزائية بجدة،
ال�شيخ �أحمد �صالح ال�صقعبي القا�ضي بدوائر الأحوال
ال�شخ�صية باملحكمة العامة بالريا�ض ،ال�شيخ �سعد بن
حممد �آل �سليمان قا�ضي حمكمة الهدار بالأفالج،
ال�شيخ عبداهلل ابن في�صل الفي�صل القا�ضي باملحكمة
العامة بالريا�ض ،ال�شيخ عدنان حممد الدقيالن قا�ضي
ا�ستئناف وتفتي�ش ق�ضائي الدمام ،ال�شيخ يو�سف بن
عواد احلربي قا�ضي حمكمة ال�شملي بحائل ،ال�شيخ
�إبراهيم بن عبدالعزيز امل��داهلل القا�ضي باملحكمة
العامة يف مكة املكرمة ،ال�شيخ �أحمد بن حممد بن
عبدالعزيز العتيق الق�ضي مبحكمة الريا�ض العامة،
ال�شيخ خالد بن علي عي�سى مبقيلي ،ال�شيخ من�صور
اجلعيد كاتب عدل بكتابة العدل الأول��ى يف الطائف،
ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن علي ع�سريي كاتب عدل
ال���درب مبنطقة ج���ازان ،ال�شيخ �صويلح ب��ن م�سحل
الزايدي قا�ضي ا�ستئناف مكة املكرمة ،وال�شيخ م�ساعد
بن را�شد العبدان القا�ضي باملحكمة العامة يف اخلرج،
ال�شيخ عبداملجيد بن حممد ال�صالح القا�ضي باملحكمة
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املكلف ،امل�شاركني يف م���ؤمت��ر جامعة طيبة خلدمة
القر�آن باملدينة املنورة.
 جرى حتقيق طلباتكم ح�سب الإمكانيات املتاحة،حيث تنق�ص بع�ض الإعداد وتقل يف الكميات املخزنة،
نرجو �أن نكون حققنا ما ن�ستطيعه لإر�ضائكم وتقبلوا
حتياتنا.

اجلزائية مبكة املكرمة ،ال�شيخ فهد بن حممد بن حمد
التويجري القا�ضي يف املحكمة اجلزائية مبكة املكرمة.
 مت تعديل عناوينكم ح�سب طلبكم ،مقدرين لكمحتديث البيانات لو�صولها �إليكم بكل ي�سر و�سهولة
حياكم املولى.
طلب �أعداد
بندر بن خويران الب�شراوي الطالب باملعهد العايل
للق�ضاء ،امل�لازم الق�ضائي ال�شيخ �أن�س بن �إبراهيم
ال�صبيحي دوائر الأحوال ال�شخ�صية بالريا�ض ،ال�شيخ
مزهر ب��ن م�بروك البارقي ورئي�س املحكمة العامة
بثلوث املنظر بع�سري ،علي �سامل الربكاتي مدير مكتب
د� .صبحي احل��ارث��ي ال��ري��ا���ض� ،إب��راه��ي��م ب��ن عاي�ض
بن �شداد احلربي املدينة املنورة ،مكتب نزيه مو�سى
للمحاماة واال�ست�شارات القانونية جدة ،ال�شيخ نايف
بن �أحمد بن علي احلمد قا�ضي اال�ستئناف بالريا�ض.
ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ع��اي�����ض ع�����س�يري ق��ا���ض��ي حمكمة
امل�ضايا مبنطقة جازان ،ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب
الغريدان املالزم الق�ضائي باملحكمة اجلزائية باخلرب،
ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل العقيل املالزم الق�ضائي
مبحكمة اجلبيل العامة ،عبداهلل ابن حممد الرباهيم
مدير مكتب رئي�س حمكمة حوطة بني متيم ،خالد بن
حممد العقيل م�ساعد مدير عام مكتب معايل الوكيل

خا�ص
الإخ���وة ك�� ّت��اب ع��دل كتابة ع��دل املدينة امل��ن��ورة
الثانية وه��م ال�شيخ :عبدالرحمن ب��ن عناد البلوي
(رئي�س الكتابة) وال�شيخ عبدالرحمن بن �سعد ال�شرثي
(امل�ساعد) وال�شيخ نا�صر بن �صالح احلميد (املكلف)
وال�شيخ حممد بن علي �آل جاراهلل وال�شيخ عبدالعزيز
بن عو�ض العلوي وال�شيخ عبدالعزيز بن علي ال�سنان
وال�شيخ عادل بن حمد احلربي وال�شيخ ح�سن م�شاري
الهزاين وال�شيخ عبداهلل �أحمد املالكي وال�شيخ ربيعان
الربيعان وال�شيخ �سلطان ال�سحيمي وال�شيخ �صالح
الدخيل وال�شيخ يو�سف حممد علي اليو�سفي وال�شيخ
فار�س احلربي وال�شيخ عبدالرحمن الزايدي.
 مت �إدراج���ك���م �ضمن م��ن ت��ه��دى �إل��ي��ه��م املجلةونرحب بكم يف اال�ستفادة من مو�ضوعات املجلة .نقدر
توا�صلكم .

الباحث :خالد بن عبداهلل �آل هزاع نعتذر عنحتقيق طلبكم لعدم �شمولية النظام يف منح املجلة �إال
ملن هم على املرتبة الثامنة فما فوق.
ال�����ش��ي��خ د .ع��ب��داهلل ب��ن �إب��راه��ي��م اخل�ضرييالقا�ضي باملحكمة العامة بالريا�ض ،ج��رى حتقيق
طلبكم ،نقدر اهتمامكم.
مبارك �أحمد �صالح الهامي .نعتذر عن حتقيقطلبكم ،فاملجلة ت�صرف ملن هم على املرتبة الثانية
فما فوق من من�سوبي الوزارة ح�سب التوجيهات املبلغة
لكم حتياتنا.
-ال�شيخ �شادي بن �أحمد ال��وايف قا�ضي حمكمة

وادي ج���ازان ،نقدر ل��ك �إع���ادة ن�سخ املجلة النتقال
�أ�صحابها وهذه تعد رائعة منك وتعاون ت�شكر عليه.
ال��ب��اح��ث :حممد ال��غ��ن��ام ،الق�صيم ،ب�إمكانكال��دخ��ول مل��وق��ع وزارة ال��ع��دل واالط��ل�اع على املجلة
واال���س��ت��ف��ادة مب��ا يهمك منها م��ن م��و���ض��وع��ات ،لك
حتياتنا.
عبداهلل بن عبدالعزيز املعجل مدير العالقاتوالإعالم بديوان املظامل ،نقدر لك اهتمامك وتزويدنا
ب�أ�سماء ق�ضاة الديوان و�أماكن عملهم وهذا تعاون وثيق
بني وزارة العدل ودي��وان املظامل فيما يخدم الق�ضاء
و�أهله لك تقديرنا.
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يعد الإعالم من �أهم قنوات نقل املعرفة والثقافة للمجتمع وله
دور رائد يف �سرعة �إبراز حما�سن الأعمال و�إظهار مزاياها.
ور���س��ال��ة جملة ال��ع��دل ودوره���ا ه��دف �أ�صيل و�أ���س��ا���س يف جمع
الدرا�سات والأبحاث يف ال�ش�أن الق�ضائي والعديل �إ�ضافة �إلى �أ�صالة
املادة العلمية ونقائها .
واملخت�صون يف درا�ساتهم و�أبحاثهم حينما تتوافر لهم امللكة
القادرة على درا�سة امل�شكالت ومعاجلة �أحكام النوازل يف �ضوء �أ�صالة
امل��ادة الت�شريعية وغزارتها ف�إنهم يقدمون �إبداعاً عالياً يف الطرح
والنقا�ش قا�صدين يف ن�شر ه��ذا الإب���داع جملة العدل يقيناً منهم
ب�إي�صالها طرحهم الفكري �إلى املخت�صني يف ال�ش�أن الق�ضائي �إ�ضافة
�إل��ى انت�شارها وجدتها وق��وة طرحها ،ولأنها الأب��رز يف جمالها يف
املكتبة العلمية .
ونهيب ب�أقالم مفكرينا وباحثينا رب��ط درا�ساتهم مبا يعاي�شه
مرفق الق�ضاء يف مرحلته التطويرية احلالية �ضمن م�شروع امللك
عبد اهلل لتطوير مرفق الق�ضاء ليقدموا املفيد لذوي االخت�صا�ص
و االهتمام من متابعي املجلة .

Medical Presumptions and their Authority in
Financial Cases and Correction of Lineage
Dr. Abdur-Rahmaan bin Ameen Taalib
Abstract
The author discusses the following points:
- Definition of Modern medical presumptions: These are the biomedical signs and indications that are used in forensic medicine,
criminal control and other procedures to
prove or disprove a certain case.
- A number of modern medical presumptions
used in judicial and security fields including
the following: Blood group, biological stains,
x-ray and video illustration, autopsy and DNA
testing.
- Judicial uses of medical presumptions include the following: Proving the life of the
fetus before the death of its heritor, ordering of death in mass death incidents, proving
lineage through DNA testing and determining
the killer.
- Accepting medical presumptions as
proofs of medical rights is mandatory because they protect rights and distinguish the
truth from falsehood. The Islamic Sharee’ah
seeks to set things right and protect the
rights of people. Therefore, adopting presumptions as proofs realizes this objectives.
The author provides some proofs in support
of his opinion.
- Medical presumptions are of two types as
follows:
1. Provide most likely results based on the
reasoning and determination of the physician.
Results of these presumptions differ from one
physician to another like diagnosis, indications
and medications.
2. Provide clear cut results based on tangible
and concrete proofs like DNA testing, blood

testing and the like. The author is of the opinion that the judge can rely on them and adjudge the case accordingly.
- Some conditions that should be met to attain accurate and clear cut results of complementary tests include the following:
1. Tests should be performed by the permission of the competent court.
2. Government laboratories and government
supervised laboratories should be given preference provided that they meet local and international standards and conditions.
3. The specialist performing these tests
should be morally and scientifically acceptable
and has no relation to the parties of the case.
4. Tests should be performed by two laboratories with double blind results.
5. Each step of testing should be documented
and samples and documents should be kept to
refer to when necessary.
- There are some cases that cannot be decided on based on medical presumptions like
determining the time of death in cases of mass
death.
- DNA Testing result is a proof of establishing lineage. Some scholars consider it a way
to prove the same in general but they differ
about some minor cases.
- The author is of the opinion that medical
presumptions have authority in the correction
of lineage and lists the proofs that support correct of lineage through this way.
- It is not permissible to use the DNA test in
checking correctness of legally proven lineage.
- The author lists forms of correcting lineage.
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Assets of the Payment
of Diyah (Blood Money)

Judicial Mediation

Haamid bin Maddah Al-Jud’aanee

Abstract

Abstract
The author discusses the following topics:
Definitions:
Assets: The items of property paid as blood money.
Diyah: The money due to the victim or his/her
guardian in case of murder or lesser crimes.
Garments: Any dresses used by people.
The legitimacy of the payment of diyah from the
Holy Qur’an, the Prophet’s Sunnah and the consensus of scholars.
Crimes that warrant payment of diyah including
murder by intent, quasi-deliberate murder, murder
by mistake and lesser crimes against persons.
Assets of diyah are limited to camels, cows, sheep,
gold, silver and garments.
Jurists agree that camels are the basic asset for the
payment of diyah but they differ on the other assets.
The author opines that camels are the original assets
paid for diyah and that other assets are valued.
Every asset and its amount are described.
Jurists differ on the validity of using the value of
camels. The author opines that the value may not
be accepted.
Jurists differ on the issue of ages of camels, cows
and sheep depending on the type of crime.
Jurists differ on stipulating that the diyah need to
be of the type camels owned by the offender or his
family. The author opines that this is not necessary.
The party having the right to choose the asset to be
paid as a diyah is the offender or his family.
The diyah should be limited to one type of asset
only and that the freedom to choose the asset is
based on the differences among scholars.
The asset for payment of diyah is camels according to the Saudi law and that the diyah for murder
by mistake is camels of five years of age, the diyah
for quasi-deliberate murder and murder by intent is
camels of three years of age. These assets may be
revalued by time.
The phases of evolvement of diyah in the Saudi
law.
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Abdul Azeez Ar-Rubaish
The author discusses the following points:
Definitions:
Judicial Mediation: It is to help the parties
solve a dispute filed before the court through
a mediator appointed by the judge but has no
authority to force parties to accept his decision.
Arbitration: It is to present the dispute to an
arbitration panel chosen by disputants to issue
an award binding on them.
Reconciliation: It is the judge’s attempt to
settle a dispute between disputants before
judging on it.
Reconciler: The person who mediates in reconciling between disputing parties.
Types of mediation include agreement, real
estate and other mediations.
The difference between judicial mediation,
judicature and reconciliation
The points of agreement and difference between mediation and reconciliation.
The difference between mediation and law
practice.
The Saudi Ministry of Justice has created a
reconciliation centre in the Kingdom to settle
disputes in whole or in part in accordance with
the provisions of the Islamic Sharee’ah.
The history of mediation in some countries
like the United States, France and some Arab
countriesw.
The role of alternative means in reducing the
number of cases and the period of litigation.
The qualities and conditions that should be
met by mediators, their appointment, their
obligations and role in mediation.
Some laws consider mediation as a complementary to judicial proceedings and some
others consider it separate from the judicial
system.
Phases of judicial mediation.

tends that the person who destroys a tambourine is held liable or not depending on the
state of prohibition or permissibility in which
the tambourine is used.
The author states that it is permissible to bequest a tambourine according to the opinion
of Abu Hanifah, the apparent opinion of the
Maalikites and the opinion of the Shaafi'ites
and the Hanbalites.
The author discusses the opinions of jurists
on cutting off the hand of the person who
steals a tambourine if its value reaches the
nisaab:
1st Opinion: The hand of the thief should not
be cut off according to Abu Hanifah and his
two disciples
2nd Opinion: The hand of the thief should be
cut off according to the Maalikites, the implied
opinion of the Shaafi'ites and the apparent
opinion of the Hanbalites.
The author opines that the first opinion is the
preponderant one.
The author explains that jurists from the four
school of jurisprudence agree that manhood
is part of the conditions of the legal capacity
that the witness should meet to deliver his
testimony and details the differences among
scholars on accepting the testimony of a tambourine beater:
1st Opinion: It is accepted according to the
Hanafites.
2nd Opinion: It is not accepted if he adopts
tambourine beating as a profession according
to the apparent opinion of the Maalikites and
a narration from the Shaafi'ites and the Hanbalites.
The Preponderant Opinion: The author
opines that the acceptance or rejection of the
testimony of the tambourine beater depends
on the actual practices and traditions of the
community. If the members of the community view beating the tambourine as damaging
one's manhood, his testimony is not accepted
and the other way round.

:Endowment
Reality and Effect
Abdur-Rahmaan Abdul Aziz
Al-Jeraiwee
Abstract
The author discusses the following
topics:
Definition of Endowment: It is to
keep the asset and make the usufruct
thereof available for use.
The difference between endowments and bequests.
The legitimacy of endowment based
on the Holy Qur’an, the Prophet’s Sunnah, consensus of scholars and analogy. The majority of scholars consider
it permissible.
Types endowment depending on
certain criteria including the type of
endowed property.
The objectives of endowment include building a self-dependent Islamic civilization. Purposes of endowment include provision of social care,
its fruits include social insurance and
its characteristics include keeping the
endowed property intact.
Endowment in Islamic history
since the first endowment of Qibaa’
Mosque and some other specific endowments like endowing the lands of
Khaibar by Umar ibn Al-Khattaab.
Examples of historical Islamic endowments in different fields.
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Financial and Criminal
Rulings Related to
Tambourine
Dr. Abeer Ali Al-Mudaifir
Abstract

The present study discusses the following
topics:
Definition of tambourine: A round frame
usually made of wood with a skin on one side.
Beating tambourine is originally forbidden;
however this ruling has exceptions like beating it on the day of Eid.
Narrations permit beating the tambourine
during marriage festivals and eids.
The author discusses the opinions of jurists
on beating the tambourine which range from
permission to prohibition according to actual
practices and traditions of communities:
1st Opinion: It is permitted according to AshShaafi’ee and the apparent statements of Ahmad.
2nd Opinion: It is disliked according to the
Hanafites, the apparent statements of Maalik
and a narration from the Shaafi’ites if it is sold
before it is finished.
3rd Opinion: It is prohibited according to Abu
Yusuf from the Hanafites and the Shaafi’ites if
it is made for vanity amusement.
The Preponderant Opinion: The author
opines that selling tambourines ranges from
prohibition to permission depending on actual practices and traditions.
The author discusses the opinions of jurists
on receiving wages for beating the tambourine:
1st Opinion: It is permissible according to
the Hanafites, the Shaafi'ites and the apparent opinion of Ahmad.
2nd Opinion: It is disliked according to Maalik.
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The Preponderant Opinion: The author
opines that the first opinion is the preponderant one.
The author discusses the opinions of jurists
on leasing tambourines for beating during
marriage festivals and eids:
1st Opinion: It is permissible according to the
apparent opinion of the Hanafits, Ibn Yunus
from the Maalikites and the apparent opinion
of Ahmad.
2nd Opinion: It is disliked according to Maalik.
The Preponderant Opinion: The author contends that the first opinion is the preponderant one.
The author discusses the ruling on lending
the tambourine based on the ruling of the way
it is used. He states that if the purpose is permissible, then lending it is permissible and the
other way round.
The author discusses the opinions of jurists
on destroying the tambourine:
1st Opinion: It is permissible according to
Abu Hanifah and a narration from Ahmad.
2nd Opinion: It is prohibited according to the
Shaafi'ites and a narration from Ahmad.
The Preponderant Opinion: The author argues that the ruling on destroying the tambourine depends on the condition it is destroyed.
If it is destroyed while being used for a permissible purpose, it is prohibited to destroy it and
if it is destroyed while being used for a forbidden purpose, it is permissible to destroy it.
The author discusses the opinions of jurists
on liability for destroying the tambourine:
1st Opinion: The person who destroys a tambourine is held liable according to Abu Hanifah and other jurists from the Hanafites and
the implied statements of the Maalikites, the
Shaafi'its and a narration from Ahmad.
2nd Opinion: The person who destroys a
tambourine is not held liable according to Muhamamd and Abu Yusuf from the Hanafites
and a narration from Ahmad.
The Preponderant Opinion: The author con-

Support for the Mortgaged Property and
Ruling on Repayment
Abdullah bin Naasir Al-Silmee
Abstract
The author discusses the following
topics:
Definitions:
Support: It is to spend for a property
to maintain it intact.
Mortgaged Property: It is a property
placed under mortgage as a guarantee
for the payment of a debt if it is not possible to recover it from the mortgager.
Jurists differ about who should spend
for the mortgaged property if it is not
an animal. The author opines that the
mortgager is the one who should assume it.
Jurists differ about who should spend
for the mortgage property if it is an animal and if the mortgagee can use the
mortgaged property without the permission of the mortgager. The author
opines that it is permissible to spend for
the mortgaged property and to use it in
compensation for such spending.
Jurists agree that the mortgagee has
the right to charge the expenses paid
for the mortgaged property to the mortgager if the latter has consented to the
same and that he has no such right if he
decides to spend for it voluntarily.
Jurists differ on the right of the ruler
to force the mortgager to spend for the
mortgaged property. The author is of
the opinion that he has the right to do
so.
The cases of spending for the mort-

gaged property by the mortgagee without the consent of the mortgager and
his right to charge the expenses to the
mortgager.
Spending with the consent of the
mortgager if he refuses to spend for the
mortgaged property
The author discusses the opinions of
scholars on spending if the mortgager
refuses to spend for the mortgaged
property. The author opines that the
ruler may force the mortgager to spend
for the mortgaged property. If he insists,
the ruler may take from his money and
spend for the mortgage property. If he
has no money, part of the mortgaged
property may sold to spend for the
mortgaged property or the mortgagee
is permitted to spend for it. The mortgager remains liable for such amount of
support. The mortgagee may keep custody of the mortgaged property until
the spent amount is repaid to him
Spending for the mortgaged property
without the knowledge and permission
of the mortgager
If the spending for the mortgaged
property is not mandatory on the part
of the mortgager, the mortgagee may
not charge it to him.
The author discusses the difference
of scholars on the right to charge the
expenses on the mortgager. The author
opines that the mortgagee has the right
to charge these expenses on the mortgager in all cases.
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Rulings on Monopoly of Housing Lots of Lands
and the Government Policy on Pricing them
Yaasir Hamad Al-Huqail
Abstract
The author discusses the following points:
Definition of the following terms:
Monopoly: It is the commodity purchased at a low price with a prospect to sell it at a high price at a time when it is most needed.
Policy: The law enacted to regulate community order, public interests
and proper handling of financial resources.
Government Policy: To act in a way that brings people closer to order
and goodness and prevents harm and corruption.
Pricing: The rules of setting mandatory prices of commodities.
The difference between monopoly and keeping and monopoly and saving.
Jurists agree that monopoly is forbidden as well as pricing if it is not
necessary.
Jurists differ which commodities are forbidden to be monopolized. The
author opines that prohibition of monopoly applies to all commodities
that people need and are harmed if not available.
Jurists agree that the ruler has the right to force the monopolizing person to sell monopolized commodities and to penalize him even by burning his commodities.
Competition is one of the means that prevents monopoly.
Jurists differ on the ruling of pricing pieces of lands which range from
prohibition to permission. The author opines that it is permissible to
price lands if transgressions prevail.
It is necessary to apply government policy on the pricing of housing
pieces of land.
The ruler has the right to discretionarily punish the person who practices monopoly.
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