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كرث  حيث  الق�ضائية؛  امل�ضطلحات  الق�ضاء،  يف  بها  ُيعنى  اأن  ينبغي  التي  املو�ضوعات  اأهم  من  اإن 
يف زمننا التقا�ضي وتطورت العبارات، مع تقدم الق�ضاء يف دولتنا اإداريًا، و كرث يف الواقع التفنن يف 
به  املعمول  ح�ضب  بها  والإحاطة  ملعرفتها  فكان  خا�ضة؛  وم�ضطلحات  اأ�ضماء  لها  فاأ�ضبح  اجلرائم؛ 
على  احلكم  اإذ  الأحكام؛  على  املفاهيم  اأثر  يخفى  ل  حيث  بالق�ضاء،  �ضلة  له  من  لكل  مهمة  حاجة 

ال�ضيء فرع عن ت�ضوره، ولقد عنيت هنا بذكر امل�ضطلحات الق�ضائية من خالل الأنظمة املرعية.

إعداد: املعاون القضائي باحملكمة العامة بالرياض
إبراهيم بن أحمد اجلنوبي

احلمدهلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني اأما بعد:
من امل�صطلحات اخلا�صة بو�صائل الإثبات:

البينة: وهي كل ما يظهر احلق، اأو يك�صف عنه، اأو يدل عليه، من حجة، اأو برهان، اأو اأي اإثبات، اأو تو�صيح)1).
واأموالهم. ولكن  عى رجاٌل دماَء قوم  بَدْعواهم لدَّ النا�ُس  "لو ُيعطى  قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: 

اليمني على املدعى عليه")))، ويف لفظ: "البينة على املدعي، واليمني على من اأنكر")3).
فالبينة: ما يبني به ال�صيء، من الدللة وغريها، فما ات�صح وظهر وانك�صف، فهو بيان)4).

واملتاأمل يف نظام املرافعات يجد اأن املق�صود بالبينة فيه هو ما يت�صح من هذا املفهوم، اأي مبعنى ما كانت 
تظهر وتك�صف وتبني ال�صيء.

اإن البينة من امل�صطلحات التي ُعرفت عند فقهاء الإ�صالم، كما وردت مبعنى ال�صهادة، اأو ال�صهود)5).
ال�صهادة  على  يقت�صر  ول  ويظهره،  يتناول احلق  ما  كل  وبع�س احلنابلة مبعنى:  املالكية،  ُعرفت عند  كما   

وال�صهود)6).
يقول ابن القيم: )وقوله: "البينة على من املدعي واليمني على من اأنكر" البينة يف كالم اهلل ور�صوله وكالم 
اأو  بال�صاهدين،  الفقهاء؛ حيث خ�صوها  ا�صطالح  البينة يف  اأعم من  يبني احلق، فهي  ما  لكل  ا�صم  ال�صحابة، 
ال�صاهد واليمني، ول حجر يف ال�صطالح ما مل يت�صمن حمل كالم اهلل ور�صوله عليه، فيقع بذلك الغلط يف فهم 

الن�صو�س، وحملها على غري مراد املتكلم منها. 

)1)  ينظر: اإعالم املوقعني �ص73، تب�سرة احلكام 202/1، اأدب الق�ساة لبن اأبي الدم �ص283، و�سائل الإثبات �ص26.
)))  اأخرجه الإمام م�سلم، كتاب الأق�سية، باب اليمني على املدعى عليه، رقم 1711.

)3)  اأخرجه البيهقي، باب ما ي�ستدل به على الرتك، رقم 17750 ، والرتمذي، كتاب الوحي، باب ما جاء يف اأن البينة على املدعي 
واليمني على املدعى عليه، رقم 1341، و�سححه الألباين، ينظر ارواء الغليل 530/1.

)4)  ل�سان العرب 67/13، امل�سباح املنري �ص27، املعجم الو�سيط �ص80.
)5)  ينظر: اأحكام القراآن 232،248/2، مغني املحتاج 461/4، نهاية الزين �ص374، املبدع 348/3.

املوقعني 90،97،221/1،  اإعللالم  الفتاوى لبن تيمية 392،394/35،  الأوطللار 199/8، جمموع  تب�سرة احلكام 240/1، نيل    (6(
الطرق احلكمية �ص12،24.
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 وقد ح�صل بذلك للمتاأخرين اأغالط �صديدة يف فهم الن�صو�ص، ونذكر من ذلك مثااًل واحدًا وهو ما نحن فيه 
من لفظ البينة، فاإنها يف كتاب اهلل ا�صم لكل ما يبني احلق).

البينة  لفظ  يخت�س  مل  كثري،  )وهــذا  قال:  ثم  البينة،  معنى  عموم  على  الدالة  الن�صو�س  من  جملة  وذكر 
بال�صاهد، بل ول ا�صتعمال يف الكتاب فيهما البتة، اإذ ُعرف هذا يف قول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم للمدعي:)األك 
بينة)؟)))... املراد به: األك ما يبني احلق من �صهود اأو دللة، فاإن ال�صارع يف جميع املوا�صع يق�صد ظهور احلق 
مبا ميكن ظهوره به من البينات التي هي اأدلة عليه و�صواهد له، ول يرد حقًا قد ظهر بدليله اأبدًا في�صيع حقوق 
اهلل وعباده، ويعطلها، ول يقف ظهور احلق على اأمر معني، ل فائدة يف تخ�صي�صه به، مع م�صاواة غريه يف ظهور 

احلق، اأو رجحانه عليه، ترجيحًا ل ميكن جحده ودفعه)))).
فالبينة م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي، لفظًا ومعنى، ول يزال ي�صتعمل.

ال�ضهادة: وهي اخلرب القاطع، املبني على العلم وامل�صاهدة، يوجب على احلاكم �صماعه واحلكم مبقت�صاه))).
يقال: �صهد الرجل على كذا، اأي اأخرب مبا قد �صاهده وعاينه يقينًا، ومنه قوله تعالى: ڍ ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڍ يو�صف: 1)  )11).
فهي اإخبار �صدق لإثبات حق بلفظ ال�صهادة يف جمل�س احلكم.

وقد اعتنى نظام املرافعات بال�صهادة، حيث اأفرد لها ف�صاًل خا�س بها لأهميتها)11).
فال�صهادة بهذا املفهوم من امل�صطلحات التي ُعرفت يف الفقه الإ�صالمي، لفظًا ومعنى.

فقد ورد عن احلنفية قولهم: ال�صهادة: عبارة عن اإخبار �صادق، يف جمل�س احلكم بلفظ ال�صهادة))1).
وعن املالكية: ال�صهادة اإخبار حاكم عن علم ليق�صي مبقت�صاه)13).

وعن ال�صافعية: ال�صهادة اإخبار ال�صخ�س بحق للغري على الغري بلفظ اأ�صهد)14).
وعن احلنابلة: ال�صهادة مبعنى الأداء، وهو: الإخبار مبا علمه، ال�صاهد، بلفظ خا�س، ك�صهدت اأو اأ�صهد)15).

ال�صاهد قد ح�صر  باأن يكون  القطعي،  والعلم  املعاينة والطالع  ال�صهادة مبناها على  اأن  التاأمل جند  وعند 
الواقعة امل�صهود عليها، فاإذا ما افتقرت ال�صهادة اإلى ذلك كانت ال�صهادة جمرد اإخبار يحتمل ال�صدق والكذب، 

)))  مقطع من حديث: الأ�سعث حيث كان بينه وبني رجل من اليهود اأر�ص فجحده فقدم اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال 
له ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم األك بينة قال : ل قال فقال لليهودي احلف .. احلديث اأخرجه البخاري، كتاب بدء 

الوحي، باب من رد اأمر ال�سفيه وال�سعيف العقل واإن مل يكن حجر عليه الإمام، رقم 2417.
)))  اإعالم املوقعني 90،221/1.

)))  ينظر: القامو�ص املحيط 305/1-306، ل�سان العرب239/3،ال�سحاح491/1،القامو�ص الفقهي �ص203، التعريفات �ص129.
)11)  �سورة يو�سف اآية 81، ينظر: ،القامو�ص الفقهي �ص203.

)11)  ينظر: الف�سل اخلام�ص من نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي.
))1) ينظر: العناية �سرح الهداية 371/10، الختيار لتعليل املختار149/2.

)13) ينظر: حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري 178/17، حا�سية العدوي على �سرح كفاية الطالب الرباين 200/7.
)14) ينظر: حا�سية اجلمل 377/5، فتح املعني 273/4.
)15) ينظر: مطالب اأويل النهى41/20، الكايف284/4.
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ول يعتمد به يف ثبوت الأحكام واحلقوق.
فال�صهادة م�صطلح ُعرف لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�صتعمل.

قبول  وموانع  املعا�صي،  من  �صهادته،  يف  يطعن  عما  والبعد  بالعدالة،  ال�صاهد  ي�صف  من  هو  املزكي: 
ال�صهادة)16).

فتزكية ال�صهود: تعديلهم وو�صفهم باأنهم اأزكياء))1).
وتعديل ال�صهود بتزكيتهم يعود اإلى القا�صي حيث ما ُعرف حاله عند القا�صي ب�صالحه وا�صتقامته فال يلزم 

تزكيته، وما جهل حاله وجب عليه طلب تزكيته))1).
وقد بني النظام اأن تزكية ال�صهود، مرجعه اإلى القا�صي))1).

فاملزكي بهذا املفهوم من امل�صطلحات التي ُعرفت عند فقهاء الإ�صالم لفظًا، ومعنًا.
حيث ورد عنهم قولهم: اإذا قال املزكون: اإن هذا ال�صاهد عدل فيكون قولهم هذا تعديال لل�صهود، ويلزم اأن 

يكون املزكي عدًل و�صادقًا بالإجماع)1)).
كما ورد عنهم اأي�صًا قولهم: كان الإمام مالك: ل يقبل يف التزكية اأقل من رجلني، ويقول: من النا�س من ل 

ي�صاأل عنهم، وما يطلب منهم التزكية لعدالتهم عند القا�صي)1)). 
وجاء عنهم قولهم: لو رجع مزك وحده عن تعديل ال�صهود، ولو قبل �صهادتهم، فالأ�صح اأنه ي�صمن، بالق�صا�س 

اأو الدية؛ لأنه بالتزكية يلجئ القا�صي اإلى احلكم املف�صي اإلى القتل)))).
كما ورد عنهم قولهم: املُزكي: عدل واإن وجدت العداوة فاإنها ل متنع التزكية، وتزكية ال�صهود يتم باأي لفظ 

يح�صل به التعديل مثل اأن يقول النا�س فيه: ل نعلم اإل خريًا)3)).
واإن كان احلق هلل تعالى باإتالف حي، كرجم يف زنا، �صمنه املزكون اإن رجع ال�صهود عن ال�صهادة، لأن املحكوم 
به قد تعذر رده، و�صهود التزكية اأجلوؤوا احلاكم اإلى احلكم، فلزمهم ال�صمان، ول �صمان على احلاكم، لأنه اأتى 

مبا عليه من تزكية ال�صهود)4)).
)16)  التعريفات الفقهية ، �ص 56، التعريفات ، �ص 163، موانع قبول ال�سهادة:1( قرابة الولدة كالولد والوالد، 2( الزوجة، 
3( اأن يجر ال�ساهد اإلى نف�سه نفعاً، ك�سهادة ال�سيد ململوكه، 4( اأن يدفع عن نف�سه ب�سهادته �سرراً، ك�سهادة العاقلة بجرح 
�سهود اخلطاأ، 5( العداوة الدنيوية، 6( من �سهد عند حاكم فردت �سهادته بتهمة، لرحم، اأو زوجية، اأو عداوة، اأو نحوه، 

كما لو ردت لف�سق ثم اأعادها بعد التوبة للتهمة يف اأدائها. ينظر: ك�ساف القناع 5/ 369 .
))1)  املغرب يف ترتيب املعرب �ص 122.

))1)  ينظر: رو�سة الطالبني 166/11 - 167، ومعني احلكام �ص 105، وابن عابدين 372/4 ، ومواهب اجلليل 151/6، وك�ساف 
القناع 348/6 .

))1)  ينظر نظام املرافعات ال�سرعية املادة )98( الفقرة )1(.
)1)) ينظر: درر احلكام �سرح جملة الأحكام 393/4، فتح القدير 457/6.

)1))  ينظر: املدونة 57/4، معني احلكام �ص 105 .
)))) ينظر: مغني املحتاج 488/19، احلاوي الكبري 474/16.

)3))  ينظر: الختيارات الفقهية631/1.
)4)) ينظر: �سرح منتهى الإرادات440/12.
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فاملزكي م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�صتعمل.
الإقرار: هو الإذعان للحق والعرتاف به، فهو اإخبار الإن�صان عن حق عليه لآخر)5)).

فالإقرار من اأقوى طرق الإثبات الق�صائي؛ اإذ فيه قطع للنزاع بني اخل�صوم، فال يحتاج اإلى �صيء اآخر)6)) ، 
فهو فوق ال�صهادة، بناء على اأن التهمة منتفية يف الغالب عن املقر، ومن النادر اأن ُيقر ال�صخ�س على نف�صه بحق 

لي�س عليه)))).
اإثبات  يف  لأهميته  والإقــرار؛  اخل�صوم  ا�صتجواب  �صماه  به،  ف�صاًل  املرافعات  نظام  يف  املنظم  خ�س  وقد 

احلقوق)))).
اإن الإقرار من امل�صطلحات التي ُعرفت عند فقهاء الإ�صالم لفظًا ومعنًا.

حيث ورد عن احلنفية قولهم: الإقرار: اإخبار بحق لآخر عليه)))).
وورد عن املالكية قولهم: الإقرار: العرتاف مبا يوجب حقًا على قائله)31) ، فهو قول كل اأحد على نف�صه، وهو 

اأوجب من دعواه على غريه)31).
كما ورد عن ال�صافعية قولهم: �صهادة املرء على نف�صه، اأو اإخبار ال�صخ�س بحق عليه))3).

وعن احلنابلة قولهم: الإقرار: اإظهار مكلف خمتار ما عليه لفظًا، اأو كتابة، اأو اإ�صارة)33).
فالإقرار م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا وليزال ي�صتعمل.

اليمني: هي تاأكيد ثبوت احلق، اأو نفيه با�صت�صهاد اهلل تعالى اأمام القا�صي)34).
فاليمني طريق من طرق الإثبات الذي ميكن للقا�صي اأن ي�صتند اإليه عند تعذر الوقوف على احلق، وف�صل 

النزاع بالو�صائل الأخرى، قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: "اليمني على املدعى عليه" )35) .
وقد خ�س املنظم يف نظام املرافعات ف�صاًل به، �صماه اليمني، لأهميته يف اإثبات احلقوق)36).

اإن اليمني من امل�صطلحات التي ُعرفت عند فقهاء الإ�صالم لفظًا ومعنًا.
فقد ورد عن احلنفية قولهم: اليمني: جملة اإن�صائية يق�صم فيها با�صم اهلل تعالى اأو �صفته، يوؤكد بها م�صمون 

)5)) ينظر: امل�سباح املنري �ص189، ل�سان العرب 88/5، درر احلكام �سرح غرر الأحكام 130/8، اأني�ص الفقهاء �ص243.
)6)) ينظر: اأني�ص الفقهاء �ص243.

)))) ينظر: تب�سرة احلكام 51/2.
))))  ينظر: نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي الف�سل الثاين.

)))) ينظر: رد املحتار على الدر املختار 124/23، درر احلكام �سرح غرر الأحكام 130/8، فتح القدير 242/19.
)31) حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري104/8.

)31) ينظر: تب�سرة احلكام 51/2، بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك 334/3، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري 175/14.
))3) ينظر: اإعانة الطالبني187/3، الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع324/2.

)33)  ينظر: الإقناع 456/4، �سرح منتهى الإرادات 569/3.
)34)  و�سائل الإثبات 319/1.

)35)  اأخرجه البخاري، كتاب التف�سري، رقم 4277.
)36)  ينظر: نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي الف�سل الثالث.
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ما اأراده ال�صامع ظاهرًا))3).
وعن املالكية: اليمني: حتقيق ما مل يجب بذكر ا�صم اهلل اأو �صفته))3).

وعن ال�صافعية: اليمني حتقيق الأمر اأو توكيده، با�صم اهلل اأو �صفة من �صفاته))3).
وعن احلنابلة: توكيد احلكم بذكر معظم على وجه خم�صو�س)41).

فتبني من ذلك اأن اليمني م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�صتعمل.
النكول: هو ا�صتنكاف اخل�صم عن حلف اليمني، املوجهة اإليه من القا�صي)41).

فنكول املدعى عليه عن اليمني اإما اأن يكون حقيقة كقوله "ل اأحلف" اأو حكمًا كاأن ي�صكت دون اأن يكون هناك 
عار�س مينعه من احللف مثل اخلر�س والطر�س))4).

فالنكول الذي هو امتناع من توجهت اإليه اليمني عن احللف، ولبد اأن تكون عند القا�صي، يف جمل�س الق�صاء، 
كما ن�س على ذلك نظام املرافعات)43). 

اإن املتاأمل يف مفهوم النكول ح�صب ما ورد فاإنه يجده مما ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا)44).
حيث ورد عن الفقهاء قولهم: النكول: هو المتناع عن اليمني)45) ، وقد يكون حقيقة، كقوله ل اأحلف وحكمًا 

باأن ي�صكت)46).
وورد عنهم قولهم: النكول: باأن يقول له، اإن نكلت حلف خ�صمك، وا�صتحق ما ادعاه))4).

كما ورد اأي�صًا عنهم: النكول معناه: اأن جتب على املنكر اليمني فيمتنع منها، اأو يقول: قد نكلت عنها، اأو يقول: 
ل�صت اأحلف، في�صري بجميع ذلك ناكاًل))4).

ومما ورد اأي�صًا قولهم: النكول: من اأنكر فوجهت اإليه اليمني، فلم يحلف وامتنع، قال له احلاكم: اإن حلفت 
واإل ق�صيت عليك))4).

فالنكول م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�صتعمل.
))3)  ينظر: البحر الرائق126/12، العناية �سرح الهداية311/11.
))3) ينظر: التاج والإكليل ملخت�سر خليل 424/4، الذخرية 5/4 .

))3) ينظر: اأ�سنى املطالب �سرح رو�ص الطالب 348/21، احلاوي يف فقه ال�سافعي 255/15.
)41) ينظر: ك�ساف القناع 135/4، منتهى الإرادات 207/4.

)41) املدخل الفقهي 1065/2.
))4) ينظر: اللباب يف �سرح الكتاب 31/4، تب�سرة احلكام 225/1،   مغني املحتاج 478/4، املغني 233/14، الفقه الإ�سالمي واأدلته 

.517/6
)43) ينظر: نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي املادة )108(.

)44) ينظر: تبيني احلقائق129/13، منح اجلليل 419/18، احلاوي الكبري 629/16، �سرح منتهى الإرادات 206/12.
)45) تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق129/13.

)46) ينظر: اجلوهرة النرية 388/5، العناية �سرح الهداية276/11 .
))4) منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل419/18، ينظر: الذخري76/11 .

))4) احلاوى الكبري629/16، ينظر: رو�سة الطالبني وعمدة املفتني 44/12 .
))4) ينظر: �سرح منتهى الإرادات 206/12، املغني 431/11، 124/12، �سبل ال�سالم 121/4.
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الن�ضاأة:
تعنى حكومتنا الر�سيدة بقيادة خادم 
بن  اهلل  امللك عبد  ال�سريفني  احلرمني 
الأمللني  عللهللده  و�سمو ويل  الللعللزيللز  عبد 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع 
�سلمان  الأمللللري  امللللللكللي  ال�سمو  �للسللاحللب 
العهد  ويل  ويل  و�سمو  العزيز  عبد  بن 
والنائب الثاين لرئي�ص جمل�ص الوزراء 
الأمري مقرن بن  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
كل  واإعطاء  العدل  باإقامة  العزيز  عبد 
ذي حق حقه ول يكون ذلك اإل بتحكيم 
عليه  اهلل  �سلى  نبيه  و�للسللنللة  اهلل  �للسللرع 
و�سلم ولعل من اأبرز تلك العناية اإن�ساء 
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  م�سروع 
لللتللطللويللر مللرفللق الللقلل�للسللاء الللللذي يهتم 
ويحر�ص على التطوير الذاتي والتقني 
وال�سلك  علللام  ب�سكل  اللللللوزارة  ملن�سوبي 
الق�سائي ب�سكل خا�ص ولعل من بركات 
الإدارة  اإنلل�للسللاء  الللعللظلليللم  امللل�للسللروع  هلللذا 
الللعللامللة لللتللديللب الللقلل�للسللاة بللالللقللرار رقللم 
276 يف 1432/1/9هل وارتباطها مبا�سرة 

مبعايل وكيل وزارة العدل.

اأبرز منجزات الإدارة  :
- عقد لقاء ق�ساة حمكمة ال�ستئناف 

بالريا�ص.
الدرجة  حماكم  روؤ�للسللاء  لقاء  عقد   -

الأولى مبنطقة الريا�ص.
املحكمة  لأعلل�للسللاء  ور�لللص عمل  - عقد 

العليا برئا�سة رئي�ص املحكمة العليا .
- عقد ور�سة عمل للتفتي�ص الق�سائي 

باملجل�ص .
املحاكم  لللروؤ�للسللاء  عمل  ور�للسللة  عقد   -

العامة .
ال�سحية  للهيئة  عمل  ور�لللص  عقد   -
ال�سرعية وال�ستعانة بالكوادر ال�سحية.

- تلللنلللفللليلللذ عللللللدة بلللللراملللللج بلللاللللتلللعلللاون 
ملللع جللامللعللة الإملللللللام حمللمللد بلللن �للسللعللود 
الإ�سالمية ممثاًل باملعهد العايل للق�ساء 
لللتللنللفلليللذ بلللراملللج الللقلل�للسللاء املللتللخلل�للسلل�للص ، 

وبرامج املالزمني الق�سائيني .
امللللللك �سعود  الللتللعللاون ملللع جللامللعللة   -
بللال�للسللتللعللانللة بللاأعلل�للسللاء هلليللئللة الللتللدريلل�للص 

لتقدمي الربامج الإدارية.
للعلوم  نللايللف  جامعة  مللع  الللتللعللاون   -
الأمنية  الربامج  بع�ص  لتقدمي  الأمنية 

والإدارية 
الإن�سان  حللقللوق  مللع هيئة  الللتللعللاون   -
برنامج  لتقدمي  بالأ�ساتذة  بال�ستعانة 

هيئات حقوق الإن�سان .
للمرور  العامة  الإدارة  مع  التعاون   -
لللتللقللدمي بللرنللامللج نللظللام املللللرور وحلللوادث 

ال�سري.
القائمني  للق�ساة  بللرامللج  تنفيذ    -

باأعمال كتابات العدل .
حماكم  لق�ساة  نقا�ص  حلقات  عقد   -
للتفتي�ص  نللقللا�للص  وحلللللقللات  ال�للسللتللئللنللاف 
الق�سائي وحلقات نقا�ص لق�ساة املحاكم 
على  واجلزائية  املحاكم   وق�ساة  العامة 

م�ستوى املناطق باململكة .
 5800 ـــ  ل تــدريــبــيــًا  بــرنــاجمــًا   70

قا�ض:
نفذت الإدارة العامة لتدريب الق�ساة 
خالل الأعوام الثالثة املا�سية عدداً من 
الللربامللج الللتللدريللبلليللة  يف علللدد مللن مللدن 

اململكة. 
بللرنللاجمللاً  علل�للسللر  �للسللبللعللة  تللنللفلليللذ  اإذ مت 
خمتلف  يف  قللا�للسلليللاً   5801 مللنللهللا  ا�للسللتللفللاد 
درجللللات اللل�للسلللللم الللقلل�للسللائللي وتللنللوعللت هللذه 
الربامج بني متعددة الأيام وا�ستفاد منها 
4667 قا�سياً وحلقات نقا�ص لليوم الواحد 

وا�ستفاد منها 1134 قا�سياً.
 وعللقللدت هللذه الللربامللج واحللقات يف 
واملدينة  املكرمة  ومكة  الريا�ص  من  كل 
والدمام  وينبع  والطائف  وجللدة  املللنللورة 
واأبها  و�سكاكا  وتبوك  والق�سيم  واخلللرب 
التدريبية على  وجازان وجاءت الربامج 

النحو التايل:
عناوين الربامج:

1 . الدورة التاأهيلية لق�ساة ) ب للل ج(

2. تنمية املهارات
3. مهارات التوجيه

4. املهارات الأ�سا�سية يف احلا�سب الآيل
5. مهارات حل امل�سكالت واتخاذ القرار

6. مللللهللللارات التللل�لللسلللال واللللتلللعلللاملللل مللع 
املراجعني واملروؤو�سني

7. مهارات حل امل�سكالت واتخاذ القرار
والللتللعللامللل مع  الللوقللت  تنظيم  مللهللارات   .8

�ضغوط العمل
9. مهارات القراءة ال�سريعة والتلخي�ص

10. روؤ�ساء املحاكم
11. التفتي�ص الق�سائي

12. الق�ساء املتخ�س�ص ) التجاري (
13. الق�ساء املتخ�س�ص ) اجلزائي (

كتابات  باأعمال  القائمني  الق�ساة    .14
العدل

15. الخت�سا�ص الق�سائي
16. �سلطة القا�سي التقديرية

17. ال�ستحكام والأوقاف
18. ا�ستخدامات التقنية
19. فن القيادة الفعالة

20. البطالن ال�سكلي
21. اأحكام التعوي�ص

22. احلكم الغيابي
23. مدخل لدرا�سة الأنظمة

24. البطالن ال�سكلي
25. و�سائل الإثبات
26. احلكم الغيابي

27. الخت�سا�ص الق�سائي
28. العقوبات يف النظام

29. اأحكام ال�سلح الق�سائي
30. ادارة التغيري

31. النزاعات العقارية
32. �سلطة القا�سي التقديرية

33. اأحكام ال�سلح الق�سائي
34. املبادئ الق�سائية
35. الق�ساء اجلماعي

36. مدخل لدرا�سة الأنظمة
37. احلكم الغيابي

38. الق�سد اجلنائي

الإدارة العامة لتدريب الق�صاة
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39. نظام املرور
40. حماكمة الأحداث

41. اأ�سول علم الإجرام
42. الطعن بال�ستئناف

43. نظام املرور
44. الق�ساء املتخ�س�ص العمايل

45. ق�ساء التنفيذ
46. الهيئة ال�سحية ال�سرعية

الف�سيلة  اأ�سحاب  بني  الأول  اللقاء   .47
ق�ساة حماكم ال�ستئناف وروؤ�ساء حماكم 

الدرجة الأولى بالريا�ص
48. القراءة ال�سريعة والتلخي�ص

49. ق�ساة التنفيذ يف املحاكم العامة
50. الأوقاف واإجراءاتها

51. نظام مكافحة املخدرات
52. و�سائل الإثبات املعا�سرة

53. ال�سياغة الق�سائية
54. البطالن الإجرائي واملو�سوعي

55. مهارات التفوي�ص والتوجيه
اجلماعي  الللقلل�للسللاء  علللللى  التفتي�ص   .56

ق�ساء الدوائر
57. اخت�سا�سات الق�ساء ال�ستئنايف

58. العقوبات املن�سو�ص عليها
59. اإدارة املكتب الق�سائي

60. ق�سمة الرتكات
61. حماكمة الأحداث

62. ال�سلح الق�سائي
الللقلل�للسللائلليللة  الللتللحللقلليللقللات  اأ�لللسللل�لللص   .63

واإجراءات الفنية
64. غ�سيل الأموال

65. اأ�سول علم الإجرام والعقاب
66. النظام ال�سامل وا�ستخداماته

67. نظام املرور وحوادث ال�سري
68. اأحكام التعوي�ص ورد العتبار

69. اخت�سا�سات الق�ساء ال�ستئنايف
لروؤ�ساء  واملهنية  الإداريللللة  املللهللارات   .70

املحاكم  
اإن�ضاء  على  يوافق  ــوزارة  ال جمل�ض 

مركز للتدريب العديل:
جل�سته  يف  الللللللللوزراء  جمللللل�للص  وافلللللق 
اإن�ساء  املنعقدة يللوم  1435/4/24هلللل على 
الهيكل  �سمن  الللعللديل  للتدريب  مللركللز 
»مركز  ي�سمى  العدل  للللوزارة  التنظيمي 

تنظيمياً  ويللرتللبللط  اللللعلللديل«،  الللتللدريللب 
بوزير العدل، يهدف اإلى الإ�سهام يف رفع 
الللعللدل،  وكللّتللاب  الق�ساة  وتللاأهلليللل  كفاية 
للري اخللل�للسللوم  وكلللّتلللاب اللل�للسللبللط وحملل�للسّ
واأعللل�لللسلللاء هلليللئللة الللنللظللر، وغلللريهلللم من 
الق�ساء  يف  الق�ساة  واأعللللوان  م�ساعدي 
املللركللز  دور  ويللقللتلل�للسللر  والإداري.  الللعللام 
وجل�سات  تللدريللبلليللة  بللرامللج  تنظيم  علللللى 
علمية  ولقاءات  تطبيقية  وحلقات  عمل 
ونللللللدوات ذات �للسلللللة مللبللا�للسللرة بللاملللهللمللات 
الللوظلليللفلليللة للللللفللئللات امللل�للسللتللهللدفللة يللكللون 
بللاملللرتللبللة اخلام�سة  للللللمللركللز مللديللر علللام 
اإدارات  علللللى  الإ�لللسلللراف  يللتللولللى   ، علل�للسللرة 

املركز واأق�سامه وت�سيري اأعماله.
احلرمني  خادم  ي�ضكر  العدل  وزير 

ال�ضريفني:
رفلللللع ملللعلللايل وزيللللللر الللللعللللدل اللل�للسلليللخ 
العي�سى  بن عبدالكرمي  الدكتور حممد 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلللادم  �سكره 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه 
الللتللدريللب   « ملللركلللز  اإنللل�لللسلللاء  علللللى   - اهلل 
كللفللايللة وتللاأهلليللل الق�ساة  لللرفللع  الللعللديل 
والفعاليات  ومعاونيهم  الللعللدل  وكللتللاب 

ذات ال�سلة.
وقال اإن هذا املركز يعد اإ�سافة مهمة 
للتدريب والتاأهيل العديل يف �سياق اإطار 

موؤ�س�سي«.
واأ�للللسللللاف وزيلللللر اللللعلللدل بلللللاأن جمل�ص 
الوزراء واللجنة العليا للتنظيم الإداري 
�ساهما ب�سكل كبري يف النقلة النوعية يف 
تدريب الق�ساة وكتاب العدل واأعوانهم، 
واأهمية تاأطريها مبظلة موؤ�س�سية داعمة 
ما  العالقة  ذات  العدلية  منا�سطها  مع 
يعك�ص اأهمية هذا املحور يف نطاق حماور 
امللك  ال�سريفني  م�سروع خادم احلرمني 
مرفق  لتطوير  عبدالعزيز  بللن  عللبللداهلل 

الق�ساء.
االرتباط التنظيمي:

لللتللدريللب  اللللعلللاملللة  الإدارة  تلللرتلللبلللط 
الللعللدل  وزارة  وكللليلللل  مبلللعلللايل  الللقلل�للسللاة 

مبا�سرة.
الهـدف العام:

تنمية وتطوير اأداء اأ�سحاب الف�سيلة 

الللتللغللريات يف تطوير  بلللاأحلللداث  لللقلل�للسللاة 
احلا�سرة  الحتياجات  ملقابلة  اعمالهم 
الللربامللج  خللالل  مللن  وذللللك  وامل�ستقبلية 

التدريبية والأكادميية .
مهام واخت�ضا�ضات الإدارة:

الللتللدريللبلليللة  بللاجلللهللات  	•التللل�لللسلللال 
اململكة  داخللللل  املللخللتلللللفللة  الأكلللادميللليلللة  و 
من  مالديها  على  للح�سول  وخللارجللهللا 
جمال  يف  منها  ال�ستفادة  بهدف  برامج 
اأجهزتها  كللافللة  يف  الق�ساة  قلللدرات  رفللع 

املختلفة 
	•تر�سيح الق�ساة للدورات التدريبية 
واللللرباملللج الأكلللادميللليلللة بللالللتللنلل�للسلليللق مع 

الوزارة واجلهات ذات العالقة .
املللللتللللدربللللني  الللللقلللل�للللسللللاة  ملللتلللابلللعلللة  •	
واملللبللتللعللثللني بللالللداخللل واخللللللارج واإعللللداد 
وما  م�ستوياتهم  عللن  الوافية  التقارير 

حققوه من تقدمي .
التدريب وتقييمها  برامج  متابعة  •	
حلللتلللى يلللتلللم ملللعلللرفلللة ملللللدى مللالءمللتللهللا 

لالحتياجات التدريبية للق�ساة
تنفيذ  علللللى  واملللتللابللعللة  الإ�لللسلللراف  •	
اللللللرباملللللج اللللتلللدريلللبللليلللة والأكللللادميلللليللللة 
املللنلل�للسللو�للص عللللليللهللا يف التللفللاقلليللات بني 

الوزارة واجلهات الأخرى .
الللللالزمللللة  اللللل�للللسللللجللللالت  اإعللللللللللللداد  •	
التدريبية  املعلومات  تت�سمن  للق�ساة 
والأكلللادميللليلللة لللكللل قللا�للص واإدخلللاللللهلللا يف 

احلا�سب الآيل .
	•مللتللابللعللة مللر�للسللحللي اللللللللللوزارة مللن 
الللقلل�للسللاة املللر�للسللحللني حللل�للسللور الللنللدوات 

واملوؤمترات ذات العالقة .
يللحللدث  اللللللذي  اللللتلللطلللور  	•مللتللابللعلله 
للللالأخلللذ  ذللللللك  ودرا�لللللسلللللة  الإدارات،  يف 
مبلللا يلللتلللالءم ملللع احلللتللليلللاجلللات الللقلل�للسللاة 

التدريبية.
عن  الللللدوريللللة  الللتللقللاريللر  	•تللقللدمي 
الللوزارة  وكيل  لف�سيلة  الإدارة  ن�ساطات 

لل�سئون الق�سائية .
الإداري  الللتللطللويللر  مللع  التن�سيق  •	

لإجناز الأعمال امل�سرتكة .
الإدارة  بها  تكلف  اأخرى  مهام  	•اأي 

يف جمال ن�ساطها .
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الن�ضاأة:
 �للللسللللدر قللللللللرار مللللعللللايل وزيللللللللر اللللللعلللللدل بلللتلللاريلللخ 
للتدريب  الللعللامللة  الإدارة  بللاإنلل�للسللاء  1432/5/27هللللللللل  
والبتعاث كاإدارة عامة م�ستقلة، ومن ثم �سدر قرار 
معايل وزير العدل بتاريخ 1433/1/22هــــــ  بارتباط 
وكيل  مبللعللايل  والبللتللعللاث  للتدريب  الللعللامللة  الإدارة 

الوزارة.
وكيل  ومللعللايل  الللوزيللر  لتوجيهات معايل  واإنللفللاذا 
وزارة  اأداء من�سوبي  الللوزارة، وحر�سهم على تطوير 
العدل من ق�ساة وكتاب عدل وموظفني وللرفع من 
م�ستوى الكوادر الب�سرية يف الوزارة وجهاتها وكذلك 
قامت  فقد  للتدريب  اجلللهللات  جميع  احتياج  تلبية 
بللو�للسللع خطة  والبللتللعللاث  للللللتللدريللب  الللعللامللة  الإدارة 
ال�ستني  قللرابللة  بللتللدريللب  تق�سي  طللمللوحللة  تللدريللبلليللة 
وجهاتها  الللعللدل   وزارة  من�سوبي  مللن  مللوظللف  األلللف 
واإحلاق كل موظف باأكرث من برنامج اإداري و�سلوكي 
ومتخ�س�ص ومت تنفيذها وفق ما خطط له وقد مت 
األًفا وثالثمائة واأربعة  فعال تدريب ثالثة و�سبعون 

واربعون موظًفا.

اأهم مالمح اخلطـــــــة التدريبية
توقيع مذكرات تفاهم:

يف  الللعللامللة  الإدارة  مللعللهللد  ملللع  عللقللد  تللوقلليللع  •	
1433/2/17هل لعقد برامج تدريبية ملن�سوبي الوزارة 
يف الفرتة امل�سائية من خالل مركز الأعمال باملعهد 
مبقابل مادي لتدريب  )8375  ( موظفاً خالل ثالثة 

مراحل .
للتدريب  الللعللامللة  املللوؤ�للسلل�للسللة  مللع  عللقللد  	•تللوقلليللع 
من�سوبي  لللتللدريللب  1433/5/24هلللللللل  واملللهللنللي  التقني 
الطباعة  و�سرعة  احلا�سب  ا�ستخدام  على  الللللوزارة 

�سرعة  على  موظف  اآلف  ع�سرة   )10000( لتدريب 
اإداريللللة  بللرامللج  يف  مللوظللف  اآلف  وخم�سة  الللطللبللاعللة 

خالل عام واحد.
	•توقيع اتفاقية تعاون مع املعهد العايل للق�ساء 
العدل  وكللتللاب  الق�ساة  الف�سيلة  اأ�للسللحللاب  لتدريب 

واأعوانهم وجاٍر الآن اأعداد خطة لذلك.
اجلامعات  مللن  عللدد  مللع  اتفاقيات  توقيع  مت  •	
بللاملللملللللكللة ملللن خلللالل ملللراكلللز خللدمللة املللجللتللمللع بللهللذه 
اجللللاملللعلللات ومللللن تلللللك اجللللاملللعلللات جللامللعللة الللدمللام 

وجامعة الق�سيم وجامعة امللك �سعود.

برامج تدريب املعينني حديثًا:
1- برامج معهد الإدارة ال�سباحية وامل�سائية:

نللهللايللة 1435/7/23هللللللللل تللدريللب )9278(  مت حللتللى 
ال�سباحية  العامة  الإدارة  معهد  بللرامللج  يف  موظفاً 

التي يعقدها املعهد جلميع اجلهات احلكومية.
 وبح�سب التللفللاقلليللة املللوقللعللة مللع مللركللز الأعللمللال 
يف  اللللوزارة  من�سوبي  لتدريب  العامة  الإدارة  مبعهد 
الفرتة امل�سائية مبقابل فقد مت اإجناز كافة املراحل 
اإليها  وامل�سار  املعهد  املوقعة  التفاقية  مللن  الللثللالث 

�سابًقا ومت فيها تدريب ما يقارب )8375( موظفاً.

التقني  للللللتللدريللب  الللعللامللة  املللوؤ�للسلل�للسللة  بلللراملللج   -2
واملهني:

املوؤ�س�سة العامة للتدريب املهني والتقني للتدريب 
على برامج �سرعة الطباعة وا�ستخدام احلا�سب الآيل 
وقد مت حتى تاريخ 1434/4/13هللل تدريب )10000( 

موظف.
 كما تنفيذ برامج اإدارية حيث  مت تدريب )5000( 

موظفاً منهم: 

الإدارة العامة للتدريب والبتعاث 

التدريب واالبتعاث
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- 2065  موظفاً برامج التعامل مع املراجعني. 
- 208 موظفاً يف التعامل مع املروؤو�سني. 

- 944 موظفاً يف التعامل مع الروؤ�ساء. 
- 352 موظفاً يف �سلوكيات الوظيفة العامة. 

- 1000 موظف يف التعامل مع ال�ضغوط العمل.                     
- 435 موظفاً  يف اإعداد التقارير.

3- خطة تدريب ا�سحاب الف�سيلة  كتاب العدل:
تللدريللبلليللة م�ستقلة لأ�للسللحللاب  تللنللفلليللذ  خللطللة   مت 
الف�سيلة كتاب العدل ومت تدريب )1475( كاتب عدل 

على النحو التايل: 
اجلدد لعدد ) 175(  العدل  كتاب  تاأهيل  	•برامج 

كاتب عدل. 
عدل   كاتب   )  525 لعدد)  متخ�س�سة  برامج  •	
كللربامللج غلل�للسللل الأملللللوال واإعلللللداد و�للسلليللاغللة الللعللقللود 

ومكافحة التزوير.
	•برامج تطويرية عامة تتناول ال�سلوك الوظيفي 
كاتب   )  775( تللدريللب  مت  العمل   بيئة  يف  والتعامل 

عدل. 

4- برامج قيادات الوزارة:
مت تنفيذ عللدد مللن الللربامللج الللقلليللاديللة لللللالإدارات 
العليا ومت فيها تدريب )200( من قيادات الوزارة من 

خالل العديد من الربامج الإدارية املتقدمة.

5- الربامج املتخ�س�سة:
عقدت الوزارة برامج متخ�س�سة لبع�ص امل�سميات 

وقد مت فيها تدريب )2635( موظفاً منهم.
بللرامللج  اللللللللوزارة يف  قللليلللادات  - 200 مللوظللف ملللن 

تدريبية خم�س�سة لالإدارة العليا.
- 725 موظفاً يف احلجز والتنفيذ.  

- و250 موظفاً لربنامج حم�سري اخل�سوم.

- و 150 موظفاً لربنامج �سحائف الدعوى.  
املالية  امل�ستندات  تدقيق  لربنامج  موظفاً  و50   -

احلكومية. 
- و150 موظفاً  لربنامج مهارات ال�سلح. 

- و50 موظفاً  لربنامج اإدارة امل�سرتيات احلكومية. 
- و175  موظفاً لربنامج تنمية مهارات بيوت املال.

- و25 موظفاً لربنامج امل�سوؤولية اجلنائية. 
- و75 موظفاً  لربنامج الإ�سالح الأ�سري.

- و25 موظفاً  لربنامج اإدارة امليزانية.
- و25 موظفاً  لربنامج الأوتوكاد. 

اخلللدمللة  مللكللاتللب  دور  لللربنللامللج  مللوظللفللاً  و60   -
الجتماعية يف املحاكم ال�سرعية. 

- و125 موظفاً  لربنامج حفظ الوثائق واأر�سفتها.
مللهللارات  وتنمية  اإعلللداد  مللوظللفللاً  لربنامج  و50   -

من�سقي التدريب. 
جلنة  اأع�ساء  قلللدرات  رفللع  لربنامج  منهم  و50   -
العامة  للمنفعة  املنزوعة  العقارات  تقدير  مراجعة 

ومهارات التقييم العقاري. 
الق�سائية  امللللهلللارات  لللربنللامللج  مللوظللفللاً  و625   -

للم�سرف على املكتب الق�سائي.

6- برامج متخ�س�سة للعاملني يف املرفق الق�سائي 
والعديل من غري من�سوبي الوزارة:

اأنكحة  مللاأذون عقود  اكرث من 1000  التحق  حيث 
من املرخ�ص لهم يف برنامج مللاأذوين عقود الأنكحة 
و180 حمامياً  يف برنامج املحامني و25 من مرتائي 

الأهلة  يف برنامج مرتائي الأهلة.

من�سوبي  ل�سائر  العامة  التطويرية  الللربامللج   -7
الوزارة وجهاتها:

عللدداً  والبللتللعللاث  للتدريب  الللعللامللة  الإدارة  تعقد 
املللعللاهللد  واملللراكللز  مللن الللربامللج بالتعاون مللع بع�ص 
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التدريبية الأهلية يف خمتلف مناطق اململكة مت من 
خاللها تدريب )33300( موظف منهم: 

- 1150 موظفاً يف مهارات الإدارة الو�سطى.
املللوظللفللني  تللاأهلليللل  بللرنللامللج  يف  مللوظللفللاً  و2125   -

اجلدد. 
- و 475 موظفاً يف برنامج تاأهيل املر�سمني اجلدد. 
- و27750 موظفاً يف الربامج ال�سلوكية كالتعامل 
مع املراجعني واملروؤو�ضني والروؤ�ضاء و�ضغوط العمل 
واتخاذ  امل�سكالت  وحل  العامة  الوظيفة  و�سلوكيات 

القرارات وغريها.
كما مت تخ�سي�ص برامج تطويرية خا�سة ملوظفي 
تللدريللب )1800( مللوظللف خالل  الللللوزارة ومت  ديلللوان 

الفرتة املا�سية.

8- الربامج اخلارجية وور�ص العمل وامللتقيات:
مت تر�سيح عدد من املوظفني حل�سور برامج خارج 

عدد  اإجمايل  وبلغ  موظفاً،   )226( وعددهم  اململكة 
املتدربني )73344( موظًفا.

9- البتعاث اخلارجي والإيفاد الداخلي:
خمللتلللللف  علللللللى  ملللوظلللف   )33( ابلللتلللعلللاث  مت  فلللقلللد 

التخ�س�سات منهم:
- 22 موظفاً لنيل املاج�ستري.

- موظفني اثنني لنيل الدكتوراه.
- �ستة موظفني للبكالوريو�ص.
- ثالثة موظفني على دورات.

واأما من مت اإيفادهم فقد مت اإيفاد )53( موظفاً 
التخ�س�سات  مبللخللتلللللف  اللل�للسللعللوديللة  للللللجللامللعللات 

منهم:
- موظفني اثنني للبكالوريو�ص.

- 45 موظفاً لنيل املاج�ستري.
- �ستة موظفني لنيل الدكتوراه.

التدريب واالبتعاث
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ابن  را�صد  ال�صيخ  ف�صيلة  عن  �صدرت  الوثيقة  هــذه 
حممد بن خنني العائذي ن�صبًا، واحلنفي مذهبًا، واخلرجي 
الثاين  القرن  من  الثاين  العقد  يف  باخلرج  ولــد  موطنًا، 
ع�صر، ويعترب عالمة اخلرج يف ع�صره، وقا�صيها يف زمنه. 
قال عنه الب�صام: اأدرك يف العلوم ال�صرعية و�صار من 
كّتاب املذهب احلنفي، وا�صتهر يف قطره بالعلم والطالع، 
وقد وّل ق�صاء الدمل ما بني عام )116هـ اإلى عام 11)1هـ.
فيها،  العلماء  وجال�س  الأح�صاء،  مدينة  اإلــى  �صافر 
وتولى  قطر  يف  الزبارة  اإلــى  ذهب  ثم  ق�صائها،  يف  وعمل 

الق�صاء فيها.
اخلرج  ق�صاء  توليه  اإّبــان  عنه  �صدرت  الوثيقة  وهذه 
ر بعد  -غفر اهلل له-، حتتوي على اإنهاء ولية ول على ق�صّ
بلوغهم وت�صليمهم كامل ما ورثوه من والدهم، وهي مبثابة 
لديه من حقوق، وقد حررت هذه  الول عن كل ما  تربئة 
لعام  القعدة  ذي  �صهر  من  ع�صر  الثالث  اليوم  يف  الوثيقة 

1163هـ.

ن�ض الوثيقة:
)احلمد هلل وحده، وبعد: ح�صر حممد بن حممد ابن 
ل  وح�صر  اإدري�س  بن  حممد  بن  الرحمن  وعبد  اإدري�س 
عبدالكرمي  والآخــر/  اأحمد  اأحدهما/  املدعوان  املكلفان 
على  واعــرتفــا  فــاقــّرا  اليمني  بــن حممد  عــبــداهلل  اأبــنــاء 

قب�صه  ما  جميع  قب�صا  اأنهما  خمتارين  طائعني  اأنف�صهما 
اأبيهما قب�صًا  وكيلهما/ حممد بن ح�صن اليمني من تركة 
واملطالبات  الدعاوى  جميع  من  بريء  واأنــه  دونه  حائل  ل 
املتعلقة بوليته عليهما، واأنه لحق لديه يطلبانه يف الدنيا 
والآخرة، ونعرتف باأّنا قب�صنا كل ما ن�صتحقه اإرثًا واعرتافًا 
اليمني  وبـــرباءة  الإقـــرار  ب�صحة  حكمت  وقــد  بال�صدق، 
العبد  واأنــا  به،  العمل  واألزمت  ذكــر،  ما  واعتماد  املذكور 
الفقري اإلى اهلل را�صد بن حممد بن خنني و�صلى اهلل على 
حممد. حرر يف يوم الأحد 13 – ذي القعدة – 1163هـ. 

ختمه).

وثيقة ف�صخ ولية �صدرت عام 1223ه�
ار وا�صتالمهم الإرث  بعد بلوغ الق�صّ

الجتهاد الق�صائي املعا�صر..  �صرورته وو�صائل النهو�ض به
املــوؤلــــف /  د. قطــب الريـ�ضــوين

العلم يف تقومي م�صار  اأهل  كتاب يف فقه الق�صاء يتحدث عن الجتهاد عند 
الق�صاء واإ�صالح �صانه وتبيان دور الق�صاء ال�صرعي يف �صبط املعامالت وح�صم 
املنازعات واإحلاق احلقوق لأ�صحابها يف ظل موؤ�ص�صة ق�صائية ت�صون كيان املجتمع 
�صانه  من  ما  كل  يف  احلق  ذرى  وبلوغ  وامل�صتجدات  والأحــداث  النوازل  ومعاجلة 
�صبط العملية الق�صائية والتقا�صي والو�صول به اإلى احلق املبني والراأي املكني يف 

�صرورة الجتهاد الق�صائي املعا�صر وو�صائل النهو�س بـــه ورفعتــــــه.. 
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تــعــرف وظــيــفــة مـــاأمـــور بــيــت املـــال يف كــثــري من 
اأو  الراعي احلكومي  اأو  الأمني احلكومي  با�صم  الدول 
املندوب احلمائي، وهو ال�صخ�س املعني بحفظ اأموال 

القا�صرين ومن يف حكمهم.
كونها  يف  املــال  بيت  ماأمور  وظيفة  اأهمية  وتكمن 
كــالأيــتــام  املجتمع  يف  �صعيفة  فــئــات  بــخــدمــة  تعنى 
واملعتوهني والغائبني ونحو ذلك، وكانت مهام بيت املال 
اإلى حفظ  فبالإ�صافة  اململكة مت�صعبة  اإن�صائه يف  عند 
اأموال الق�صر والغيب ومن يف حكمهم كان من مهامه 
م�صاعدة املع�صرين وامل�صاجني وجتهيز املوتى وت�صجيل 
اأما  ذلك،  غري  اإلى  والأجانب  املواطنني  من  املتوفني 
الخت�صا�صات  هــذه  توزعت  فقد  احلا�صر  وقتنا  يف 
والأيتام  بالأرامل  يتعلق  فيما  فمثاًل  وزارات  عدة  بني 
ال�صئون  �صوؤونهم  وزارة  واملع�صرين وامل�صاجني فيتولى 
الجتماعية من خالل ال�صمان الجتماعي واأما جتهيز 
املوتى فيتم عن طريق )وزارة ال�صحة) واأما ت�صجيل 
الأحـــوال  مكاتب  خــالل  مــن  فيتم  والــوفــيــات  املواليد 

املدنية .. الخ.
واقت�صر اخت�صا�س دوائر بيوت املال يف املحاكم 

ل  الــتــي  الأمــــوال  حفظ  على  الــعــدل  لــــوزارة  التابعة 
حافظ لها حقيقة اأو حكمًا، كاأموال الق�صر )الأيتام) 
واملعتوهني الذين ل ول لهم والغيب الذين ل وكيل لهم 
وكذلك اأموال املجاهيل وتتمثل يف اللقطات وال�صرقات 
التي ل يعرف اأ�صحابها حتفظ يف بيوت املال حتى يتم 
يكون  التي  الأمــوال  وكذلك  اأ�صحابها،   على  التعرف 
الإيجاب  ينتهي  حتى  املال  بيوت  يف  حتفظ  نزاع  فيها 

ال�صرعي فيها وكذلك الديات وغري ذلك.
وت�صرف الإدارة على دوائر بيوت املال يف املحاكم 

التي مت تق�صيمها اإلى الفئات الآتية:
 اأ ـ املحاكم يف املدن الرئي�ضة: 

 ويعمل يف دائرة بيت املال يف هذه املحاكم مدير 
بيت املال ويعاونه اأربعة موظفني )حما�صبان وكاتبان). 

ب -املحاكم يف املحافظات: 
اأمني  املحاكم  هـذه  املال يف  بيت  دائرة  ويعمل يف 

بيت املال ويعاونه موظفان )حما�صب وكاتب).
ج ـ املحاكم يف املراكز:

ويعمل يف دائرة بيت املال يف هذه املحاكم موظف 
واحد فقط هو ماأمور بيت املال.

بيوت املال ودورها الجتماعي

الهيكل التنظيمي لالإدارة

وكيل الوزارة

مدير عام الإدارة



403 العدد |64 | رجب  1435هـ    

ملحة تاريخية عن ن�ضاأة دوائر بيوت املال يف اململكة:
تنظيمات  الإ�صالم  قبل  العرب  جزيرة  ت�صهد  مل 
املوحدة  الدولة  غياب  ب�صبب  املعروف  باملعنى  مالية 
الكربى  وال�صيا�صية  الجتماعية  الوحدة  كانت  فقد 
وبعد ظهور  بالولء،  لها  الأفراد  دان  التي  القبيلة  هي 
والإداريــة  املالية  الدولة  �صوؤون  تنظيم  جرى  الإ�صالم 
الأمــوال يف  بيت حلفظ  تاأ�صي�س  ولكن مل تظهر فكرة 
عهد الر�صول – �صل اهلل عليه و�صلم – ويف عهد اأبي 
بكر ال�صديق -ر�صي اهلل عنه- لأن الأموال التي كانت 
ترد يف ذلك الوقت قليلة ن�صبيًا، وكان يتم توزيعها على 

امل�صلمني ب�صكل مبا�صر. 
عنه-  اهلل  -ر�ــصــي  اخلــطــاب  بــن  عمر  عهد  ويف 
وكان من  الرثوة  تدفق  وازداد  الفتوح،  ازدادت حركة 
الطبيعي اأن يحتك العرب بال�صعوب والأمم الأخرى مثل 
الفر�س والروم، ويتاأثروا بتنظيماتهم احل�صارية لذلك 
مت تدوين الدواوين باأمر من عمر بن اخلطاب -ر�صي 
عهده،  يف  املال  بيت  اإن�صاء  ومت  1)هـ  �صنة  عنه-  اهلل 
وم�صروفاتها  الدولة  اإيـــرادات  بتنظيم  معنيًا  وكــان 

وحفظ الأموال التي ل حافظ لها حقيقة اأو حكمًا.
بعد ذلك مّر بيت مال امل�صلمني بعدد من املراحل 
احلا�صر  وقتنا   حتى  الــدول  لتعاقب  وفقًا  التاريخية 
تختلف  احلــال  بطبيعة  واخت�صا�صاته  مهامه  وكانت 
ففي  بها،  ميــر  الــتــي   التاريخية  املــراحــل  باختالف 
اإلى تنظيم  اإن�صائها  اململكة منذ  وقتنا احلا�صر �صعت 
اأول  ومن يف حكمهم من خالل �صدور  الق�صر  �صوؤون 
عبدالعزيز  امللك  عهد  يف  اململكة  يف  اإداري  نظام 
املحاكم  )اأو�صاع  نظام  �صدر  ثراه-حيث  اهلل  -طيب 
1346هـ  عام  �صفر   4 بتاريخ  وت�صكيالتها)  ال�صرعية 
الف�صل  من  )جـ)  الفقرة  ون�صت  )))1م)  )املوافق 
اإن�صاء بيوت املال يف حماكم مكة وجدة  اخلام�س عن 
امللحقات  يف  املحكمة  كاتب  ويتولى  وينبع  واملدينة 
اأعمال هذه الوظيفة  التي لي�س فيها دائرة لبيت املال 

بعد ذلك نظام  النظام ثم �صدر  ح�صب ما قرره هذا 
ال�صامي  بالأمر  ال�صرعي  الق�صاء  م�صئوليات  تركيز 
)املوافق )3)1م)  رقم )3/1/13 يف 1/4/)135هـــ 
العال  بالت�صديق  النظام  هــذا  �صياغة  اأعــيــدت  ثم 
رقـم )11 يف 4)/1/))13هـ )املوافق 53)1م) حيث 
اأخت�س الـباب ال�صابع من هذا النظام بتنظيم اأعمال 
ا�صتمل على خم�صة  وقد  املحاكم  املال يف  بيوت  دوائر 
ف�صول واحتوى على )44) مادة لتنظيم اأعمال بيوت 
املال )يالحظ اأنه عندما مت اإعادة �صياغة النظام عام 
اأي تغيري على  )135هـ وكذلك عام ))13هـ مل يطراأ 

النظام منذ �صدوره اأول مرة عام 1346هـ). 
املحاكم  يف  الق�صاة  اإلـــى  الــنــظــام  اأوكـــل  ولــقــد 
عليهم  والإ�صراف  والأو�صياء  الأولياء  تعيني  �صالحية 
وجد  اإذا  وحما�صبتهم  ـــوال  الأم تنمية  على  وحثهم 
اأمام  الق�صايا  كرثة  اأن  اإل  ذلك،  نحو  منهم  تق�صري 
هذه  جعل  ممــا  املهمة،  هــذه  عــن  �صغلتهم  الق�صاة 
الأموال تبقى �صنني طويلة دون تنمية اأو ا�صتثمار يعود 
فاإن  ذكــره  �صبق  ما  اإلــى  اإ�صافة   ، لأ�صحابها  بالنفع 
نظام بيوت املال احلال ل يلبي الطموحات ول يواكب 
املوجودة  الأمــوال  اإدارة  ح�صن  يكفل  مبا  امل�صتجدات 
املوجودة  الأر�ــصــدة  �صخامة  اأن  كما  املــال،  بيوت  يف 
يف ح�صابات بيوت املال اأوجد حاجة ملحة اإلى اإيجاد 
نظام جديد بدياًل لنظام بيوت املال الذي م�صى عليه 
اأكرث من ثمانني عامًا وذلك من اأجل اإدارة وتنمية هذه 
الأموال مبا يعود بالنفع لأ�صحابها، لذلك �صـعت وزارة 
العـدل ممثلـة يف الإدارة العامة لبيوت املال اإلى تطوير 
التجارب  غرار  وعلى  به  والعناية  الهام  اجلانب  هذا 
الناجحة يف بع�س دول اخلليج يف هذا املجال، وبناًء 
خمت�صة  جلنة  طريق  وعن  الإدارة  اأعــدت  فقد  عليه 
للولية  العامة  الهيئة  بيانه مف�صاًل نظام  كما �صياأتي 
القا�صرين ومن يف حكمهم وذلك كبديل  اأموال  على 

لنظام بيوت املال احلال.
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املهام املناطة بالإدارة العامة لبيوت املال:
الإداريــــة  الأعــمــال  على  املبا�صر  الإ�ــصــراف   -1

واملالية يف دوائر بيوت املال يف املحاكم العامة. 
)- متابعة اأداء دوائر بيوت املال يف املحاكم العامة 
والتاأكد من انتظام �صري العمل وفق الأنظمة والتعليمات 

وذلك باإجراء اجلولت امليدانية التفقدية الالزمة.
املحاكم  يف  ــال  امل بيوت  دوائـــر  تبليغ  متابعة   -3

بالقرارات والتعاميم املتعلقة بعملها.
والــبــحــوث  التنظيمية  الـــدرا�ـــصـــات  اإعـــــداد   -4
وتقدمي  املحاكم  املال يف  بيوت  دوائر  باأعمال  املتعلقة 

القرتاحات الكفيلة برفع م�صتوى اأداء العاملني بها.
5- التعاون مع دوائر بيوت املال يف حل امل�صكالت 

املنا�صبة  احللول  واقــرتاح  العمل  اأثناء  تعرت�صها  التي 
لذلك.

ال�صهرية  احلــركــات  جميع  وتدقيق  مراجعة   -6
وم�صتنداتـها وحما�صر  املحاكم  املال يف  بيوت  لدوائر 
اجلرد وفقًا لالأنظمة والتعليمات والقواعد املحا�صبية.

ال�صتالم  اأدوار  اإجـــراءات  وتدقيق  مراجعة   -(
واخللف  ال�صلف  املــال  بيوت  مــاأمــوري  بني  والت�صليم 
لالأنظمة  مطابقتها  من  التاأكد  بعد  عليها  وامل�صادقة 

والتعليمات. 
العامة  )- تدريب موظفي بيوت املال يف املحاكم 
من خالل عقد الدورات التدريبية الالزمة وتزويدهم 

بكافة الأنظمة والتعليمات.

جدول اإح�ضائي باأعمال الإدارة للعام املايل 1435/1434هـ
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مقارنة اإح�ضائية الإدارة خالل العام املايل 1435/1434هـ   بالعام املايل ال�ضابق

يت�صح من اجلدول ال�صابق رقم ))) الآتي :-
زيادة املعامالت الواردة بن�صـبة %46 .

زيادة احلركات املعادة ل�صتيفاء ما لوحظ عليها بن�صبة ))%.

زيادة عدد التعقيبات بن�صبة ))%
زيادة عدد ا�صتف�صارات املحاكم بن�صبة 1)% .

زيادة املعامالت ال�صادرة بن�صبة 3)% .

جدول اإح�ضائي يبني ن�ضبة حت�ضن م�ضتوى اأداء الإدارة خالل ال�ضنوات املو�ضحة اأدناه:

اأداء  مل�صتوى  املطـرد  التطور   (3( رقم  اجلــدول  يبني 
اأداء  مقارنة  وعند  املا�صية  ال�صنوات  خـالل  الإدارة 
الإدارة عـام 1)14هـ باأداء الإدارة عام 1434هـ جند 

اأن الأداء ت�صاعف بن�صبة 1))% والر�صم البياين التال 
يو�صح مدى تطور م�صتوى اأداء الإدارة خالل ال�صنوات 

املو�صحة اأدناه :
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ال�صنوية  الزيادة   (4( رقم  اجلــدول  لنا  يو�صح 
وبــداأت  فـُعل دورهــا  التي  املــال  بيوت  يف عدد دوائــر 
تنتظم يف رفع احلركات ال�صهرية اإلى الإدارة خالل 
زيــادة  هناك  اأن  نالحظ  حيث  املا�صية  ال�صنوات 
والر�صم  املـــــال  بيوت  عــدد  فـي  ومتوالـية  م�صتمرة 

املطردة  ال�صنوية  الزيادة  لنا  يو�صح  التال  البياين 
يف عدد بيوت املال فنالحظ عند مقارنة عدد بيوت 
املال يف عام نهاية 1416هـ بعدد بيوت املال يف نهاية 
عام 1434هـ جند اأن عدد بيوت املال ت�صاعف بن�صبة 

قدرها %151. 
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ر�ضم بياين يو�ضح الزيادة املطردة يف عدد بيوت املال:  
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ر�ضم بياين يو�ضح عدد حركات بيوت املال 

اأر�ضدة ح�ضابات بيوت املال :
ح�صابات  ـــدة  اأر�ـــص يف  مــطــردة  زيــــادة  هــنــاك   
اخلا�صة  �صواء  املا�صية  ال�صنوات  خــالل  املــال  بيوت 
بح�صاب  اخلــا�ــصــة  اأو  واملــجــاهــيــل  املعاليم  بح�صاب 
طبيعية  نتيجة  وهــي  واملعتوهني  والأوقــــاف  الق�صر 
بيانه،  �صـبق  كما  وتنظيمها  املــال  بيوت  عــدد  لزيادة 
يف  جمتمعة  املــال  بيوت  ح�صابات  اأر�ــصــدة  بلغت  وقــد 

 (16.111.5((.((6.(4( 1434هــــ  عــام  نهاية 
 (3.43(.34(.4(4.((( مقدارها  بــزيــادة  ريــال 
مبلغ  منها  املا�صي  العام  عن   %((.1( بن�صبة  ريــال 
ح�صابات  يخ�س  ريــال   (14.(46.5(5.461.3((
مقدارها  زيــادة  بن�صبة  واملعتوهني  والأوقــاف  الق�صر 
ريــال   (1.(53.(((.365.56( ومبلغ   %((.51
زيــادة  بن�صبة  واملجاهيل  املعاليم  ح�صابات  يخ�س 
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رقم  اجلــدول  خالل  من  ويالحظ   %(6.(3 مقدارها 
املرافق  الإح�صائي  والر�صم   ((( رقم  واجلدول   (((
لها ت�صاعف اأر�صدة ح�صابات بيوت املال يف نهاية عام 

1434هـ لالأ�صباب الآتية :-
وزيــادة  املحاكم  يف  املــال  بيوت  ــر  دوائ تفعيل   -1
عددها ب�صكل مطرد عامًا بعد عام حتى بلغت يف نهاية 

عام 1434هـ )43)) بيت مال .
واملعتوهني مل  والأوقــاف  الق�صر  اأن ح�صابات   -(
تكن خا�صعة لإ�صـراف الوزارة حتى بداية عام 3)14هـ 
املال  بيوت  اخت�صا�س  من  لي�صت  اأنها  اعتبار  على 
وهذا خمالف ملا ن�صت عليه املادتني ) 16) . )1)) 
لذلك  ال�صرعي  الق�صاء  م�صئوليات  تركيز  نظام  من 
فالإدارة قبل هذا التاريخ مل تكن على اإطالع باأر�صدة 

هذه احل�صابات.
اأر�صدة معظم هذه احل�صابات كانت تودع  اأن   -3
املحكمة  ق�صاة  طريق  عن  اأ�صحابها  باأ�صماء  مفرقة 
ح�صاب  خالل  ومن  املحكمة  رئي�س  طريق  عن  ولي�س 

موحد.
و�صجالت  دفــاتــر  مت�صك  ل  كــانــت  املــحــاكــم   -4

وم�صتندات نظامية لإثبات قيود حركة هذه احل�صابات.
5- خالل الأعوام املا�صية بداأت الإدارة يف تنظيم 
وجرد ح�صابات الق�صر والأوقاف واملعتوهني ومت اإلزام 
نظامية  وم�صتندات  و�صجالت  دفاتر  مب�صك  املحاكم 
هو  مــا  ــرار  غ على  للح�صاب  �صهرية  حركة  ــال  ــص واإر�
معمول به يف ح�صابات بيوت املال للمعاليم واملجاهيل.

�صوى  لديها  يوجد  ل  كــان  املحاكم  بع�س  اأن   -6
�صواء  املبالغ  جميع    فيه  تــودع  فقط  واحــد  ح�صاب 
اخلا�صة  اأو  واملعتوهـني  والأوقـاف  بالق�صـر  اخلا�صة 
خا�صة  ح�صابات  فتح  جرى  لذا  واملجاهيل  باملعاليـم 
التي  املبالغ  نقل  ومت  واملعتوهني  والأوقـــاف  بالق�صـر 
تخ�س هذه احل�صابات من ح�صابات املعاليم واملجاهيل 
ولذلك نالحظ من اجلدول رقم ))) انخفا�س ر�صيد 
عام  مــن  املــدة  خــالل  واملجاهيل  املعاليم  ح�صابات 
التي  املبالغ  لنقل  نتيجة  1)14هـــ وحتى عام ))14هـــ 
كانت مودعة يف هذه احل�صابات اإلى ح�صابات الق�صر 
املطردة  الــزيــادة  يف  ــداأت  ب ثم  واملعتوهني  والأوقـــاف 
نظمت  التي  املــال  بيوت  عــدد  لــزيــادة  طبيعية  نتيجة 

وفعلت كما �صبق الإ�صارة اإليه.                                    
اأر�ضدة ح�ضابات بيوت املال موزعة ح�ضب املنـاطق يف 1434/12/29هـ
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   تـقـريــر

اأر�ضدة ح�ضابات بيوت املال مبوبة ح�ضب نوع  اإح�ضائي يبني الزيادة املطردة يف  4/6–  جدول 
احل�ضاب يف نهاية الأعوام املو�ضحة اأدناه :

تتوفر  ل  كانت  3)14هـــ  عام  قبل  ما  الفرتة  يف  ــ 
غري  لأنها  احل�صابات  هذه  اأر�صدة  عن  كاملة  بيانات 
دفاتر  املحاكم  مت�صك  ول  ــوزارة  ال لإ�صراف  خا�صعة 
و�صجالت وم�صتندات نظامية لإثبات قيود حركة هذه 

احل�صابات ول تر�صل حركات �صهرية اإلى الإدارة.
الــوزارة  لإ�ــصــراف  احل�صابات  هــذه  اإخ�صاع  مت  ــ 
ممثلة يف هذه الإدارة حيث �صكلت اللجان املتخ�ص�صة 
الدفاتر  وم�صك  وتنظيمها  احل�صابات  هــذه  جلــرد 

املحاكم  وبـــداأت  النظامية  وامل�صتندات  وال�صجالت 
الإدارة  اإلــى  احل�صابات  لهذه  �صهرية  حركة  باإر�صال 

اعتبارًا من عام 3)14هـ .
اأعوام  الأربعة  خالل  الر�صيد  ت�صاعف  يالحظ  ــ 
املن�صرمة وذلك نتيجة مل�صاريع التو�صعة والتطوير التي 
 – – حفظه اهلل  ال�صريفني  بها خــادم احلرمني  اأمــر 
من  ذلك  على  ترتب  وما  ال�صريف  املكي  احلرم  عند  
نزع ملكية عقارات الأوقاف الداخلة يف نطاق التو�صعة.

اأر�ضدة ح�ضابات بيوت املال موزعة ح�ضب اجلهات املودع فيها الأر�ضدة:
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اأر�ضدة ح�ضابات بيوت املال موزعة ح�ضب اجلهات املودع فيها يف 1431/12/30هـ:

واجلدول  رقم )11) يو�صح اإح�صائيات اأعمال احلج خالل مو�صم حج 1434هـ مقارنة باأعمال احلج خالل 
ال�صنوات املا�صية.

اإح�ضائية باأعمال احلج:
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   تـقـريــر

اأر�ضدة ح�ضابات بيوت املال موزعة ح�ضب املناطق:
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ر�ضم بياين يو�ضح الزيادة املطردة يف اأر�ضدة بيوت املال:
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عدم اجلمع بني احلكم بالقتل 
وعقوبة اأخرى للحق العام

اأ�صدر معال وزير العدل تعميمًا ق�صائيًا برقم 
13/ت/5344 وتاريخ 1435/6/3هـ يق�صي بعدم 
للحق  اأخـــرى  وعقوبة  بالقتل  احلكم  بــني  اجلمع 
اجلاين  على  فيقام  القتل  �صقوط  حالة  ويف  العام 
الأدوات  وم�صادرة  عقوبات  من  عليه  وجــب  ما 
امل�صتخدمة يف اجلرمية اإل اإذا كانت لغري اجلاين. 

واإليكم ن�س التعميم:
»فقد ورد للوزارة كتاب معال رئي�س املحكمة 
العليا رقم 1)5)5)35/1 يف 1435/5/1هـ ب�صاأن 
الختالف يف بع�س الأحكام بخ�صو�س اجلمع بني 
العليا  املحكمة  واأن  باملال،  والعقوبة  القتل  عقوبة 
واأ�صدرت  املو�صوع  بدرا�صة  قامت  العامة  بهيئتها 
ـــــ  )/)/1435ه يف  )5/م)  رقــم  الــقــرار  ب�صاأنه 
العامة  الهيئة  اأن  املت�صمن  �ــصــورتــه)  )املــرفــق 

للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي:
اأوًل: ل يجمع بني احلكم بالقتل وعقوبة اأخرى 

للحق العام.
م�صروعة  غري  بطرق  املكت�صبة  الأمــوال  ثانيًا: 
�صواء  م�صادرتها  جتب  اجلرمية  يف  امل�صتخدمة 

حكم بالقتل اأم ل. 
القتل لأي �صبب، فيقام على  اإذا �صقط  ثالثًا: 

اجلاين ما وجب عليه من عقوبات.
يف  امل�صتخدمة  الأدوات  كــانــت  اإذا  رابــعــًا: 
اجلرمية مملوكة لغري اجلاين، فال ت�صادر ما مل 

يوجد تواطوؤ اأو تفريط من املالك.
موجبه.  واعتماد  الطــالع  اإليكم  نرغب  لــذا 

واهلل يحفظكم«.
وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�ضى

توحيد اإجراء نقل امللكية يف حالة رهن 
العقار ل�صندوق التنمية العقارية والبنك

اأ�صدر معال وزير العدل تعميمًا ق�صائيًا بتوحيد الإجراء 
التنمية  ل�صندوق  مــرهــون  وهــو  للعقار  امللكية  انتقال  يف 

العقارية والبنك يف النظام ال�صامل، واإليكم ن�س التعميم:
ــاب مــعــال وزيــــر الإ�ـــصـــكـــان رقــم  ــت »اإ�ــــصــــارة اإلــــى ك
اأن  ــى  اإل فيه  امل�صار  6/)/1434هـــــ  يف   34(11/(55(5
»التمويل  برنامج  اأطــلــق  قــد  العقارية  التنمية  �صندوق 
احل�صول  ال�صندوق  مقرت�صي  من  يرغب  ملن  الإ�ــصــايف« 
على قر�س اإ�صايف من املوؤ�ص�صات املالية والتجارية، وطلب 
الربنامج  اإجــراءات  بتفعيل  العدل  كتابات  توجيه  معاليه 
والبدء يف تطبيقه على  مقرت�صي ال�صندوق الراغبني يف 

احل�صول على قر�س اإ�صايف.
حول  الوزارتني  من  امل�صكلة  اللجنة  حم�صر  على  وبناًء 
لتوثيق  املقرتحة  الآلــيــة  على  التــفــاق  واملت�صمن  املو�صوع 
اإجراءات الربنامج لدى كتابات العدل من اأن يكون امل�صتفيد 
مالكًا و�صندوق التنمية العقارية والبنك مرتهنني للعقار وفقًا 
لنظام الرهن العقاري واأن تقوم وزارة العدل بتنفيذ الإجراء 
عرب منوذج معد يف هذا اخل�صو�س يت�صمن توثيق نقل امللكية 
ال�صندوق  ل�صالح  العقار  رهن  مع  امل�صتفيد  اإلى  البائع  من 
النظام  يف  ــد  واح و�صبط  اإجـــراء  يف  ذلــك  ويــكــون  والبنك 
العدل. وحيث ورد كتاب مدير عام  ال�صامل لأعمال كتابات 
وتاريخ  املعلومات رقم 51)616)/34  لتقنية  العامة  الإدارة 
1435/5/11هـ املت�صمن رفع النموذج على النظام العقاري 

يف جميع اجلهات التابعة للوزارة واملرفق �صورة منه.
العدل  كتابات  واأما  مبوجبه،  العمل  واعتماد  لالطالع 
التي ل تعمل بالنظام ال�صامل فتقوم بالإجراء يف ال�صبط 
املفتوح ويف حالة رغبة ال�صندوق اأو البنك احل�صول على 

�صورة من ال�صك فيزود بذلك. واهلل يحفظكم«.
وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�ضى
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منح ال�صالحية للمحكمة املخت�صة 
الإعفاء من الإبعاد يف ق�صايا ال�صتعمال للمخدرات

 اأ�صدر معال وزير العدل تعميمًا ق�صائيًا برقم 13/ت/)531 يف )/1435/5هـ يق�صي مبنح �صالحية 
يف  فاأقل  اأ�صهر)  )�صتة  لـ  عليه  حكم  ومن  للمخدرات  واحليازة  ال�صتعمال  ق�صايا  يف  الإبعاد  من  الإعفاء 

ق�صايا غ�صل الأموال وذلك للمحكمة املخت�صة، واإليكم ن�س التعميم:
رقم  امللكي  املر�صوم  على  املبني  4)/)/6)14هــــ  يف  13/ت/13))  رقم  الــوزارة  تعميم  اإلى  »اإ�صارة 

)م/)3) يف )/)/6)14هـ ب�صاأن نظام مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية.
فقد تلقينا ن�صخة من الأمر ال�صامي الكرمي الربقي رقم ))))1 يف 1435/4/6هـ املوجه اأ�صله ل�صاحب 
ال�صمو امللكي وزير الداخلية ون�صه: )اطلعنا على كتاب معال الأمني العام ملجل�س الوزراء رقم )51 بتاريخ 
1)/)/1435هـ امل�صار فيه اإلى املعاملة امل�صتملة على برقية �صموكم رقم ))154 بتاريخ 1434/3/4هـ ب�صاأن 
طلب منحكم �صالحية الإعفاء من الإبعاد يف ق�صايا ا�صتعمال املخدرات واحليازة بق�صد ال�صتعمال الواردة 
يف نظام مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/)3) بتاريخ )/)/6)14هـ 
ومن حكم عليه بـ )�صتة اأ�صهر) فاأقل يف ق�صايا غ�صل الأموال...؛ وما اأو�صحه معاليه من اأنه متت درا�صة 
املو�صوع يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء مب�صاركة مندوبني من اجلهات ذات العالقة، واأو�صى املجتمعون 

يف املح�صر رقم ))1) بتاريخ 1435/1/4هـ �صدور توجيه يت�صمن الآتي:
اأوًل: تفوي�س �صموكم بتاأجيل تنفيذ حكم عقوبة الإبعاد لغري ال�صعودي عن اململكة، املن�صو�س عليها يف 
حة يف  الفقرة )3) من املادة )56) من نظام مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية، وفقًا لل�صوابط املو�صّ

كتاب معاليه.
ثانيًا: تتولى اللجنة امل�صكلة بقرار جمل�س الوزراء رقم )11)) بتاريخ 1431/6/11هــ املكلفة بر�صد 
درا�صة  التنفيذية،  لئحته  اأو  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  حول  تطرح  قد  التي  امللحوظات 
منا�صبة اأن ُين�س يف هذا النظام على اأن للمحكمة املخت�صة اإيقاف عقوبة الإبعاد لغري ال�صعودي املرتتبة 
على الإدانة باجلرائم املن�صو�س عليها يف النظام..، م�صريًا معاليه اإلى اأن اللجنة العامة ملجل�س الوزراء 
اطلعت على هذا املو�صوع بتاريخ 14/)/1435هـ، وراأت املوافقة على ما مت التو�صل اإليه يف املح�صر رقم 

))1) بتاريخ 1435/1/4هـ اآنف الذكر.
ونخربكم مبوافقتنا على ما راأته اللجنة العامة ملجل�س الوزراء بهذا ال�صاأن.. فاأكملوا ما يلزم مبوجبه)

اأ.هـ
لذا نرغب اإليكم الطالع واعتماده موجبه واهلل يحفظكم«.

وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�ضى
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�صرورة ح�صور رجال الأمن 
لل�صهادة على املتهم املقبو�ض عليه

اأ�صدر معال وزير العدل تعميمًا ق�صائيًا برقم 
يق�صي  )1435/5/1هـــــــ  ــخ  ــاري وت 13/ت/)531 
حكمهم  يف  ومــن  الأمــن  رجــال  ا�صتدعاء  ب�صرورة 
لــالإدلء  القا�صي  اأمــام  واملحققني  القاب�صني  من 

بال�صهادة على املتهم، واإليكم ن�س التعميم:
املحكمة  رئي�س  معال  كتاب  للوزارة  ورد  »فقد 
العليا رقم 35/1161161 يف 1)/1435/4هـ ب�صاأن 
وتزكيتهم،  املحكمة  اإلــى  القاب�صة  الفرقة  ح�صور 
بدرا�صة  قامت  العامة  بهيئتها  العليا  املحكمة  واأن 
يف  )4/م)  رقم  القرار  ب�صاأنه  واأ�صدرت  املو�صوع 

كل ما هو خارج النطاق العمراين يف جدة يعترب من �صواحيها ب�صفة 
ا�صتثنائية عن املدن

برقم  ق�صائيًا  تعميمًا  العدل  وزيــر  معال  اأ�صدر 
با�صتثناء  وتاريخ 1435/3/1هـ يق�صي  13/ت/3))5 
جدة باعتبار كل ما هو خارج النطاق العمراين يعترب 
من �صواحيها وعدم اإنهاء لأي اأر�س بحجة ا�صتحكام، 

واإليكم ن�س التعميم:
13/ت/)451  رقم  ــوزارة  ال تعاميم  اإلــى  »اإ�صارة 
رقم  ال�صامي  الأمـــر  على  املبني  )/1433/3ه،  يف 
يف  13/ت/))31  ورقم  )1/)/1433هــــ،  يف   1164(
3)/5/))14هـــ املبني على قرار جمل�س الوزراء رقم 
يف  13/ت/1)33  ورقـــم  5/11/))14هـــــــ،  يف   15(
11/)/))14هـ املبني على الأمر ال�صامي رقم )))/م 

ب يف 1/)/))14هـ.
فقد تلقينا ن�صخة من الأمر ال�صامي الكرمي الربقي 
ل�صاحب  اأ�صله  املوجه  1/)/1435هــــ  يف   3((( رقم 
ون�صه:  والقروية  البلدية  ال�صوؤون  وزير  امللكي  ال�صمو 
الــوزارة رقم 111/�س �س ز يف  )اطلعنا على برقيتي 
ــــ  ))/1433/4هـــــ ورقــم )))61 يف 1)/)1434/1ه
يف   33/1((15((/1( رقــم  الــعــدل  وزارة  وخــطــاب 
رقم  جدة  حمافظة  اأمانة  وخطاب  )/1433/11هــــ، 
الإ�صارة  املت�صمنة  13)3311515 يف )/)1433/1هـــ 
اإلى الأمر رقم )))/م ب يف 1/)/))14هـــ القا�صي 
ا�صتحكام  بحجة  اأر�ـــس  لأي  اإنــهــاء  اأي  �صماع  بعدم 
رقم  الأمــر  واإلــى  الرئي�صيى،  والقرى  املــدن  ل�صواحي 
على  باملوافقة  القا�صي  )1/)/1433هـــــ  يف   1164(
اأن املق�صود ب�صواحي املدن  الوزارة من  ما �صدر من 
خارج  الواقعة  الأرا�صي  جميع  هو  الرئي�صية  والقرى 
حدود حماية التنمية العمرانية املعتمدة بقرار جمل�س 
الوزراء رقم )15 يف 5/11/))14هـ، وما اأو�صحتموه 
من  وحــاد  خا�س  ب�صكل  تعاين  جدة  حمافظة  اأن  من 

كـــرثة طــلــبــات حــجــج ال�ــصــتــحــكــام واإ�ـــصـــدار �صكوك 
حكومية  خمططات  على  وبع�صها  �صا�صعة  مب�صاحات 
طلب  على  املوافقة  وطلبكم  املواطنني،  ملنح  معتمدة 
اأمانة حمافظة جدة اأن يكون كل ما هو خارج النطاق 
رقم  ــوزراء  ال جمل�س  قــرار  مبوجب  املعتمد  العمراين 
جدة.  مدينة  �صواحي  من  )1/)/)141هـــــ  يف   1(5

وتاأييد وزارة العدل لذلك.
واأيدته  الــوزارة  راأته  ما  على  مبوافقتنا  ونخربكم 

وزارة العدل.. فاأكملوا ما يلزم مبوجبه)ا.هـ.
واهلل  موجبه.  واعتماد  الطالع  اإليكم  نرغب  لذا 

يحفظكم.
وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�ضى
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عقوبة تعدد العقوبات التعزيرية 
من اخت�صا�ض املحكمة العليا

اأ�صدر معال وزير العدل تعميمًا ق�صائيًا برقم 
13/ت/5341 وتاريخ 1435/6/3هـ يق�صي بتول 
التعزيرية  العقوبات  تعدد  عقوبة  العليا  املحكمة 

لالأحكام النهائية، واإليكم ن�س التعميم: 
»فقد ورد للوزارة كتاب معال رئي�س املحكمة 
1435/5/11هـــــ  يف   35/13(1(1( رقــم  العليا 
الفقرة  يف  اإليها  امل�صار  ال�صوابط  درا�صة  ب�صاأن 
»يف  لأنــه  اجلزائية  الإجـــراءات  نظام  من  »ثالثًا« 
حالة تعدد العقوبات التعزيرية املقت�صي بها بتعدد 
الأحكام والقرارات تخت�س املحكمة العليا باإ�صدار 
حتددها  �صوابط  وفــق  الــالزمــة،  العقوبة  حكم 
املحكمة  واأن  العليا«،  للمحكمة  العامة  الهيئة 

املو�صوع  العامة قامت بدرا�صة هذا  العليا بهيئتها 
ب�صاأنه  ــدرت  واأ�ــص املــعــد،  البحث  على  والطـــالع 
القرار رقم )11/م) يف 1435/5/11هـــ )املرفق 
�صورته) املت�صمن اأن الهيئة العامة للمحكمة العليا 

قررت ما يلي:
العقوبة  اإ�ــصــدار  العليا  املحكمة  تتولى  اأوًل: 
لالأحكام  التعزيرية  العقوبات  تعدد  حني  الالزمة 
�صدور  بعد  �صخ�س  على  بها  املقت�صى  النهائية 
باملر�صوم  ال�صادر  اجلزائية  الإجــــراءات  نظام 
امللكي رقم )م/)) وتاريخ ))/1435/1هـ، ونفاذه 

بتاريخ 3/)/1435هـ.
ثانيًا: اإذا ا�صتملت العقوبات على حكم بالقتل، 

فيكتفى به؛ لإحاطته مبا دونه.
ثالثًا: حتال الأحكام املتعددة للدائرة اجلزائية 
اإتالف بدين واإل  اخلما�صية متى كان من �صمنها 
اأحيلت لأي من الدوائر اجلزائية املوؤلفة من ثالثة 

ق�صاة.
العقوبة  املخت�صة  الــدائــرة  ت�صدر  رابــعــًا: 

الالزمة بعد جل�صة باجتماع كامل اأع�صائها. 
الأحكام  يف  املخت�صة  الدائرة  تنظر  خام�صًا: 
والقرارات؛ ا�صتنادًا اإلى ما يف امللف من الأوراق، 
اأن  ولها  الأغلبية،  اأو  بالإجماع  حكمها  وت�صدر 

جتري ما تراه لزمًا لإ�صدار العقوبة الالزمة.
موجبه.  واعتماد  الطــالع  اإليكم  نرغب  لــذا 

واهلل يحفظكم.
وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�ضى

اأن  املت�صمن  �ــصــورتــه)  )املــرفــق  )/)/1435هــــــ 
ما  بالإجماع  تقرر  العليا  للمحكمة  العامة  الهيئة 

يلي:
يف  ومــن  الأمـــن  رجــال  هــم  البينة  كانت  اإذا 
القا�صي  فعلى  واملحققني،  القاب�صني  من  حكمهم 
ما  عليه  امل�صهود  ال�صهادة مبواجهة  لأداء  طلبهم؛ 
عليهم  ويجري  ال�صهود،  من  كغريهم  ذلك  اأمكن 
اأحكام اجلرح والتعديل، ويراعي القا�صي يف ذلك 

كله ما ورد يف نظام الإجراءات اجلزائية.
موجبه.  واعتماد  الطــالع  اإليكم  نرغب  لــذا 

واهلل يحفظكم.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.

وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�ضى
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اإثر �ضدور الأوامر امللكية برتقية وتعيني عدد من الق�ضاة

وزير العدل ي�صدر القرارات التنفيذية الالزمة لرتقية 45 
قا�صيًا على خمتلف درجات ال�صلك الق�صائي وتعيني 48 

الكرمية  اأوامللره   - �سعود - حفظه اهلل  اآل  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  ال�سريفني  اأ�سدر خللادم احلرمني 
برتقية وتعيني )93( قا�سياً بوزارة العدل على خمتلف درجات ال�سلك الق�سائي.

اإلى درجة رئي�ص حمكمة ا�ستئناف وقا�سيان من  وت�سمنت هذه الأوامللر الكرمية ترقية قا�سي ا�ستئناف 
درجة قا�سي ا�ستئناف اإلى درجة رئي�ص حمكمة )اأ( وترقية قا�سيان من درجة وكيل حمكمة )ب( اإلى درجة 
وكيل حمكمة )اأ( وقا�سيان من درجة وكيل حمكمة )اأ( اإلى درجة رئي�ص حمكمة )ب( وترقية )24( قا�سي من 
درجة قا�سي )اأ( اإلى درجة وكيل حمكمة )ب( و)8( ق�ساة من درجة قا�سي )ب( اإلى درجة قا�سي )اأ( و)3( 
ق�ساة من درجة قا�سي )ج( اإلى درجة قا�سي )ب( ومالزمان ق�سائيان اإلى درجة قا�سي )ج( وا�ستملت الأوامر 

الكرمية على تعيني )4( على درجة قا�سي )ب( و )44( على درجة مالزم ق�سائي. 
تاأتي يف  الكرمية  امللكية  الأواملللر  هللذه  اأن  العي�سى  الكرمي  عبد  بن  الدكتور حممد  العدل  وزيللر  واأو�للسللح 
اإطار الدعم املتوا�سل من خادم احلرمني ال�سريفني - حفظه اهلل - لقطاع الق�ساء، ويوؤكد اهتمامه الكبري 
يف  املهم  املرفق  هللذا  وتطور  رفعة  يف  وتوفيقه  اهلل  بعون  ُي�سهم  مما  للق�ساة،  الوظيفية  بال�سوؤون  وامل�ستمر 

م�سمول م�سروعه امليمون لتطوير مرفق الق�ساء ورعايته الدائمة ملتطلبات واحتياجات ال�سلك الق�سائي.
الكوادر  يبارك يف جهود  واأن  اجللللزاء،  ال�سريفني خري  خللادم احلرمني  اأن يجزي  وعللال  جلللَّ  املولى  و�للسللاأل 

الق�سائية، لتكون كما هو العهد بها على م�ستوى ال�سطالع بامل�سوؤولية امللقاة على عاتقها.

 ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/)5         

التاريخ: 1435/6/5هـ           
بعون اهلل تعالى

ملك اململكة العربية ال�صعودية نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود      
وبناء  )1/)/))14هـــــ.  بتاريخ  )م/)))  رقم  امللكي  باملر�صوم  ال�صادر  الق�صاء،  نظام  على  الطــالع  بعد 
 (33/(1/(4(6( ورقم   (33/(1/(4(3( ورقم   (33/(1/(431( رقم  للق�صاء  الأعلى  املجل�س  قرارات  على 
املوؤرخة يف 6/)/1433هـ، ورقم )543)/1)/33) ورقم )544)/1)/33) املوؤرخني يف )/1433/11هـ، ورقم 
)654)/))/33) بتاريخ 4)/1433/11هـ، ورقم )34)/34/1) بتاريخ )1434/4/1هـ، ورقم )1)34/3/4) 
ورقــم  4)/)/1434هــــــــ،  يف  املــوؤرخــة   (34/3/455( ورقـــم   (34/3/43(( ورقـــم   (34/3/436( ورقـــم 
)))34/3/4) بتاريخ 13/)/1434هـ، ورقم )34/4/566) بتاريخ 1434/11/3هـ،  ورقم )35/5/643) ورقم 
بتاريخ 5/)/1435هـ،  املوؤرخة يف 1435/1/15هـــ، ورقم )))35/6/6)  ))35/5/64) ورقم ))35/5/64) 

ورقم )63)/)/35) ورقم )65)/)/35) املوؤرخني يف )/1435/4هـ.
اأمرنا مبا هو اآت:
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حمكمة  )رئي�س  درجة  اإلى  ا�صتئناف)  )قا�صي  درجة  من  اخل�صريي  �صالح  بن  اإبراهيم  ال�صيخ  يرقى  اأوًل:  
ا�صتئناف) اعتبارا من 1)/)/1434هـ. 

ثانيًا:  يرقى ال�صيخان التال ا�صمهما من درجة )رئي�س حمكمة/اأ) اإلى درجة )قا�صي ا�صتئناف) اعتبارا من 
التاريخ املو�صح امام ا�صم كل منهما:

)-�صليمان بن عبدالعزيز الفراج 1)/)/1434هـ.  1-خالد بن اإبراهيم ال�صالع 1)/1434/3هـ. 
ثالثًا: يرقى ال�صيخان التال ا�صمهما من درجة )وكيل حمكمة/اأ) اإلى درجة )رئي�س حمكمة/ب) اعتبارا من 

1434/1/11هـ:
)-�صالح بن حممد اجلربوع. 1-اأحمد بن عبدالعزيز العمرية.  

رابعًا:  يرقى ال�صيخان التال ا�صمهما من درجة )وكيل حمكمة/ب) اإلى درجة )رئي�س حمكمة/اأ) اعتبارا من 
التاريخ املو�صح امام ا�صم كل منهما:

)-عبداهلل بن عبدالعزيز احلامد )/1435/1هـ. 1-حممد بن عبدالرحمن املهنا 1434/6/1هـ. 
اعتبارا من  اإلى درجة )وكيل حمكمة/ب)  اأ�صماوؤهم من درجة )قا�صي/اأ)  التالية  امل�صايخ  يرقى  خام�صًا:  

)1435/1/1هـ:
)-عبداحلميد بن �صعود البديع. 1-عبداهلل بن عبدالرحمن احلمي�صي.   

4-عبداهلل بن عبدالرحمن التويجري. 3-حممد بن �صعد الفايز.   
6-عبداهلل بن عبدالرحمن الهوميل. 5-مبارك بن عبداهلل الزايد.   

)-نايف بن عبداهلل العتيق. )-فهد بن حممد العمار.   
11-عبداملجيد بن جديع اجلديع. )-بدر بن �صعود البدر.   

)1-عبداهلل بن حممد الر�صود. 11-عبدالعزيز بن حممد ال�صلطان.  
14-عبدالرحمن بن عابد املالكي. 13-فار�س بن لحق ال�صلمي.   

15-عبداهلل بن �صعد الدو�صري.
اعتبارا من  اإلى درجة )وكيل حمكمة/ب)  اأ�صماوؤهم من درجة )قا�صي/اأ)  التالية  امل�صايخ  يرقى  �صاد�صًا:  

التاريخ املو�صح امام ا�صم كل منهم:
)-يا�صر بن عبداهلل احلربي 1)/1435/1هـ. 1-خالد بن اإبراهيم احلمود 1)/1435/1هـ. 

4-م�صاعد بن حمد ال�صريدي 4)/1435/1هـ. 3-�صالح بن ناعم العمري 1)/1435/1هـ. 
6-علي بن عبداهلل احلمد ))/1435/1هـ. 5-خالد بن اإبراهيم العبيدان 4)/1435/1هـ. 

)-عبدالرحمن بن عبداهلل الهوميل ))/1435/1هـ. )-حممد بن عبداهلل امل�صلم ))/1435/1هـ. 
التاريخ  اعتبارا من  اإلى درجة )قا�صي/اأ)  اأ�صماوؤهم من درجة )قا�صي/ب)  التالية  امل�صايخ  يرقى  �صابعًا:  

املو�صح امام ا�صم كل منهم:
)-حممد بن اأحمد املالك4)/1435/1هـ. 1-�صالح بن حمود التويجري 4)/1435/1هـ. 

3-معاذ بن �صليمان اجلربين4)/1435/1هـ.
ثامنًا:  يرقى امل�صايخ التالية اأ�صماوؤهم من درجة )قا�صي/ب) اإلى درجة )قا�صي/اأ) اعتبارا من )/1435/1هـ:

)-عبدالرحيم بن اإبراهيم املحيذيف. 1-عبداملجيد بن حممد ال�صالح.  
4-عبده بن حممد عطيف. 3-�صعد بن عمار احلقباين.   

5-فائز بن �صويلم ال�صهري.
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تا�صعًا:  يعني امل�صايخ التالية اأ�صماوؤهم على درجة )قا�صي/ب) اعتبارا من التاريخ املو�صح امام ا�صم كل منهم:
املعمر  عبدالعزيز  بن  اإبراهيم  بن  )-عبداهلل  1-عبداهلل بن �صليمان بن عبداهلل ال�صحيم1)/)/1434هـ. 

3-زياد بن عبدالعزيز بن �صليمان الطرباق ))/)/1434هـ. 1)/)/1434هـ. 
عا�صرًا:  يرقى ال�صيخ عبداهلل بن ثنيان العبيكان من درجة )مالزم ق�صائي) اإلى درجة )قا�صي/ج) اعتبارا 

من )1/)/1433هـ. 
حادي ع�صر:  يعني امل�صايخ التالية اأ�صماوؤهم على درجة مالزم ق�صائي:

)-عبدالإله بن عبداهلل بن عثمان العبداهلل. 1-�صليمان بن حممد بن عبدالعزيز ال�صعيبي. 
3-عبداهلل بن خالد بن عبداهلل اجلديد. 

ثاين ع�صر:  على وزير العدل تنفيذ اأمرنا هذا.
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/)13         

التاريخ: )1/)/1435هـ           
بعون اهلل تعالى

ملك اململكة العربية ال�صعودية نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود      
بعد الطالع على نظام الق�صاء، ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/))) بتاريخ )1/)/))14هـــ. وبناء على 
قرارات املجل�س الأعلى للق�صاء رقم )34/1/116) اإلى رقم )5)34/1/1) ومن رقم )))34/1/1) اإلى رقم 
))34/1/13) ومن رقم 34/3/141) ورقم ))34/1/14) ورقم )16)/34/1) املوؤرخة يف )1434/4/1هـ، 
رقم  اإلــى   (34/(/33(( رقم  ومن   (34/(/333( رقم  اإلــى   (34/(/331( رقم  ومن   (34/(/3((( ورقــم 
)341/)/34) املوؤرخة يف 1434/6/6هـ، ورقم )34/3/454) ورقم )34/3/456) ورقم )34/3/45) ورقم 
))34/3/45) بتاريخ 1434/11/3هـ، ورقم ))6)/)/35) بتاريخ )/1435/4هـ، ورقم )11)/)/35) بتاريخ 
بتاريخ ))/1435/4هـــ،  بتاريخ )1435/5/1هـــ، ورقم )43)/)/35)  ))/1435/4هـــ، ورقم )14)/)/35) 
 (35/(/((5 ورقم   (35/(/((5( ورقم   (35/(/(43( ورقم  )1435/5/1هـــ،  بتاريخ   (35/(/(14( ورقم 

ورقم ))))/)/35) املوؤرخة يف )/1435/6هـ.
اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل:  يرقى ال�صيخ عبدالرحمن بن حمد اجلنيدل من درجة )قا�صي/اأ) اإلى درجة )وكيل حمكمة/ب) اعتبارا 
من 6)/)/1434هـ. 

ثانيًا:  يعني ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل بن هائل الأيداء على درجة )قا�صي/ب) اعتبارا من 1)/)/1434هـ.
ثالثًا:  يعني املالزمون الق�صائيون التالية اأ�صماوؤهم على درجة )قا�صي/ب) اعتبارا من ))/1435/3هـ:

)-حم�صن بن حممد بن علي عري�صي. 1-خالد بن حممد بن �صليمان الربيعي. 
3-حممد بن فراج بن عبداهلل الفراج.

رابعًا:  يرقى ال�صيخ عبداملجيد بن حممد ال�صدي�س من درجة )مالزم ق�صائي) اإلى درجة )قا�صي/ج) اعتبارا 
من )/1435/1هـ. 

خام�صًا:  يعني امل�صايخ التالية اأ�صماوؤهم على درجة )مالزم ق�صائي):
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1-نايف بن عبدالرحمن بن حمود اجلا�صر.
)-عبدالكرمي بن عبداهلل بن بركات ال�صمراين.

3-عبداهلل بن �صعد بن عبداهلل الغيث.
4-حممد بن عبداله بن حممد املر�صد.

5-فهد بن حممد بن عبدالعزيز اآل فريان.
6-عبدالرحمن بن �صعود بن عبداهلل التميمي.

)-نواف بن عبدالعزيز بن عبداهلل اليحيى.
)-�صعود بن عبداهلل بن نا�صر ال�صالل.

)-علي بن ح�صن بن علي اآل الزلله.
11-عبدالعزيز بن حممد بن ر�صيد العيد.
11-خالد بن عبداهلل بن باخلري ال�صهري.

)1-عبداهلل بن حممد بن عبداهلل الدواي.
13-ح�صن بن نا�صر بن علي اأبوال�صيل.

14-فرا�س بن عبدالرحمن بن �صالح القبي�صي.
15-ح�صام بن فالح بن ذرف احلربي.

16-عبداملح�صن بن حممد بن عبداهلل حمدي.
)1-ح�صن بن حامد بن حممد البحريي.

)1-عبدالإله بن مر�صد بن عبدالعزيز التميمي.
)1-عبدالرحمن بن �صهل بن رفاع العتيبي.

1)-عبدالرحمن بن يو�صف بن عبداهلل اللحيدان.

1)-طارق بن زيد بن �صعود املانع.
))-حممد بن ر�صيد بن حممد ال�صال�س.

3)-عبداهلل بن �صليمان بن عبداهلل الفايز.
4)-حممد بن خالد بن عبداهلل اللحيدان.

5)-فهد بن عبداهلل بن عبدالرحمن العبدالعزيز.
6)-عبدالرحمن بن خالد بن اإبراهيم الرومي.

))-فرا�س بن عبداهلل بن فرا�س العجالن.
))-عبدالعزيز بن حممد بن نا�صر العمو�س.

))-حممد بن اإبراهيم بن عبدالعزيز التميمي.
31-عبدالعزيز بن حممد بن عبداهلل اآل ح�صني.

31-عبداملجيد بن �صلطان بن زيد احل�صني.
)3-ريا�س بن زاهر بن �صالح ال�صهري.

33-مازن بن خالد بن احلميدي املطريي.
34-نايف بن نازل بن �صرقي الدغماين.

35-عبداهلل بن اإبراهيم بن حممد الع�صكر.
36-ماجد بن عبدالعزيز بن عبداهلل بن منيع.

)3-عبداهلل بن �صليمان بن عبداهلل الرا�صد.
)3-عبدالرحمن بن حممد بن يعن اهلل العماري.

)3-خبيب بن جنيب بن حمد ال�صارخ.
41-اإبراهيم بن حممد بن �صعد املهيزع.

41-عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز احلميد.
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود �صاد�صًا:  على وزير العدل تنفيذ اأمرنا هذا.  

289 رخ�صة للمحامني ال�صعوديني خالل عام 
ال�صعودية  الــعــدل  وزارة  ك�صفت 
تــرخــيــ�ــصــًا   ((((( مــنــحــهــا  عـــن 
ملزاولة مهنة املحاماة خالل الفرتة 
ــاريــخ  مـــن 1435/1/1هــــــــــ اإلـــــى ت

4)/)/1435هـ.
للمحاماة،  العامة  ووفقًا لالإدارة 
فاإن عدد املحامني امل�صرح لهم بلغ 
منطقة  وا�صتحوذت  حماميًا   (((
اأكـــرب عـــدد منهم،  الــريــا�ــس عــلــى 
مدينة  يف  املــحــامــني  عـــدد  بــلــغ  اإذ 
جدة  مدينة  تلتها   ،161 الريا�س 
الدمام  مدينة  ثــم  حمــامــيــًا،  بـــ)5 
اأ�ــصــدرت 54  بــــ15 حمــامــيــًا، فيما 
رخــ�ــصــة عــلــى مـــدن وحمــافــظــات 

اململكة.
وتاأمل الوزارة اأن يكون املحامون 

عونًا للقا�صي يف الو�صول اإلى احلق 
تاأمل  كما  وردعـــه،  الباطل  وك�صف 
اأحكام  مــن  ورد  مبــا  التقيد  منهم 
من  ي�صدر  وما  املحاماة،  نظام  يف 

تعاميم من اجلهات ذات العالقة.
نقل  �صيتم  بــانــه  اأو�ــصــحــت  كما 
املحامني  جــدول  من  املحامي  ا�صم 
املمار�صني اإلى جدول املحامني غري 

املمار�صني يف الأحوال التالية:
على  يومًا  ت�صعون  م�صى  اإذا  اأ) 
�صدور الرتخي�س الأول اأو جتديده اأو 
بدله ومل يح�صر بعد تبلغه ل�صتالمه.
من  يومًا  ت�صعون  م�صى  اإذا  ب) 
ا�صتالم الرتخي�س ومل يتخذ  تاريخ 

له مقرًا.
قام  اأو  مــقــرًا،  لــه  اتخذ  اإذا  ج) 

بتغيريه ومل يبلغ الإدارة بذلك خالل 
مدة اأق�صاها ت�صعني يومًا.

د) اإذا انتهت مدة الرتخي�س ومل 
يتقدم بطلب جتديده.

نهائي  قرار  بحقه  �صدر  اإذا  هـ) 
ــب بــاإيــقــافــه عن  ــاأدي ــت مــن جلــنــة ال
من   35 املـــادة  وفــق  املهنة  مــزاولــة 

النظام.
باأن  االإقامة،  ب�صرط  اأخل  اإذا  و( 
تزيد عن  مــدة  اململكة  خــارج  ــام  اأق
من  الــواحــدة  ال�صنة  يف  اأ�صهر  �صتة 
معاجلة  وتتم  الرتخي�س،  �صنوات 
الق�صايا العالقة لدى هوؤلء املحامني 
بطلب  تقدم  مــن  ــدى  ول املــذكــوريــن 
وفق  مقبول  طـــارئ  لــعــذر  الــتــوقــف 

املادة )35) من النظام ولئحتها.
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وزير العدل اللبناين
بن  حممد  الــدكــتــور  الــعــدل  وزيـــر  مــعــال  ا�صتقبل 
وزير  الأربعاء1435/5/4هـ  يوم  العي�صى،  عبدالكرمي 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  اللبنانية  باجلمهورية  العدل 
اأ�صرف  اللواء  الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  بجامعة 

ريفي .
ومت خالل اللقاء مناق�صة املو�صوعات ذات الهتمام 

امل�صرتك بني البلدين ال�صقيقني يف ال�صوؤون العدلية.

ال�صفري الكوري 
يوم  بـــالـــوزارة  مكتبه  يف  ــر  ــوزي ال مــعــال  ا�صتقبل 
اململكة  لدى  الكوري  ال�صفري  الثالثاء 1435/5/11هـــ 

ال�صيد / كيم جني �صو   .
ومناق�صة  الأحاديث  تبادل  ال�صتقبال  خالل  وجرى 
البلدين   بني  العدل   بال�صاأن  املتعلقة  املو�صوعات 
وتبادل اخلربات الإجرائية ذات ال�صلة بعمل الق�صاء 

والتوثيق.

رئي�ض �صوؤون املعاهدات بالأمم 
املتحدة

عبدالكرمي  بــن  حممد  الــدكــتــور  مــعــال  ا�صتقبل 
العي�صى يف مكتبه بالوزارة يوم الثالثاء)/1435/5هـ، 
املتحدة  الأمــم  مبكتب  املعاهدات  �صوؤون  فــرع  رئي�س 
واملدير  �صانديج  جــون  واجلــرميــة  باملخدرات  املعني 
التعاون  املتحدة يف دول جمل�س  الأمم  الإقليمي ملكتب 

الدكتور حامت علي.
بال�صاأن  املتعلقة  املو�صوعات  ال�صتقبال،  يف  وناق�صا 
العدل واملو�صوعات ذات العالقة كا�صرتداد املوجودات 
اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمــم  اتفاقيتي  اإطــار  يف 
التي  ال�صرعية  والنظريات  الف�صاد،  ومكافحة  املنظمة 
العربية  اململكة  ق�صاء  لدى  ق�صائيًا  ا�صتقرارًا  مثلت 
اإلى  اإ�صافة  اجلنائية،  املواد  من  العديد  يف  ال�صعودية 
بها  املعمول  الإ�صالمية  النظريات  يف  العقابي  املفهوم 
يف اململكة ول�صيما اجلانب الوقائي وتوفري ال�صمانات 

الق�صائية للمتهم يف كل مراحل الق�صية.

ا�صتقبالت معايل الوزير

�صفري الكويت باململكة
ا�صتقبل معاليه يف مكتبه مبقر ديوان وزارة العدل يوم الأربعاء)/1435/5هـ   �صفري دولة الكويت ال�صقيقة لدى 

اململكة ال�صيخ ثامر بن جابر الأحمد ال�صباح .
وتناول يف اللقاء مناق�صة املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك يف ال�صوؤون العدلية.

اعتماد البطاقة ال�صخ�صية لإثبات 
هوية الن�صاء دون معرفني

 
اأ�صدر معال وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�صاء ال�صيخ الدكتور حممد العي�صى تعميما اإلى جميع 
اأ�صحاب الف�صيلة ق�صاة املحاكم وكتاب العدل يف اململكة اأكد فيه اأن املجل�س الأعلى للق�صاء قد در�س مو�صوع 
تعريف املراأة من خالل بطاقتها والكتفاء بها عن املعرفني، يف اإثبات هويتها ملن حتمل بطاقة خا�صة بها يف 

اإجراء اأي معاملة تتعلق بها.
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دوائر ق�صائية م�صتقلة للبت يف ق�صايا القتل والقطع واحلرابة واملخدرات
للمحاكم  اأولية  لبنات  و�صع  نحو  جديدة  خطوة  يف 
جزائية  دوائــر  اأول  العدل  وزارة  تد�صن  املتخ�ص�صة، 
وجــدة  الريا�س  مــن  كــل  يف  العامة  باملحاكم  ملحقة 
والرجم  والقطع  القتل  ق�صايا  يف  بالنظر  تخت�س 
املخدرات  وتهريب  )احلــرابــة)  الر�ــس  يف  والإف�صاد 
وال�صلب والختطاف، وذلك عقب موافقة وزير العدل 
حممد  الدكتور  ال�صيخ  للق�صاء  العلى  املجل�س  رئي�س 
املتخ�ص�صة  املحاكم  لأعــمــال  دعما  عليها  العي�صى 

وتطبيقا واقعيا لالأنظمة الق�صائية اجلديدة.
العامة  املحاكم  بقية  يف  تدريجيا  تعميمها  و�صيتم 
اإلى املحاكم اجلزائية يف مرحلة  لتكون نواة لالنتقال 
حمكمتي  من  لكل  دوائــر  بثالث  تبداأ  ان  على  لحقة، 
اإلى  اإلى خم�س دوائر و�صول  جدة والريا�س ثم ترتفع 

ع�صر دوائر.

واأن هذه الدوائر اجلزائية �صتت�صكل من 3 ق�صاة 
لكل دائرة، مل يتم ت�صميتهم اإلى الآن يف انتظار دعم 
الق�صائيني. واملالزمني  بالق�صاة  للمحاكم   جديد 

التي  اجلزائية  الق�صايا  عــدد  امل�صادر  وقـــدرت 
ــعــامــة خـــالل الــعــام  نــظــرت يف حمــكــمــة جـــدة ال
املن�صرم باأكرث من 11) ق�صية قتل وحرابة وقطع 
جرائم  يف  اعرتافات  وت�صديق  وخمــدرات  و�صلب 
 (51 نحو  الريا�س  حمكمة  نظرت  حني  يف  عــدة، 
الق�صايا  اأن  اإلــى  م�صرية  مماثلة،  جزائية  ق�صية 
اجلزائية ت�صتغرق وقتا يف نظرها كون املدعي العام 
عادة يطالب فيها بالقتل اأو الإتالف وهي عقوبات 
تنظر من 3 ق�صاة اأوليا ثم تدقق من خم�صة ق�صاة 
ثم تدقق يف مرحلة ثالثة من 3 ق�صاة من اع�صاء 

املحكمة العليا.

�صركات متخ�ص�صة لإح�صار اخل�صوم واملماطلني للمحاكم
�ــصــركــات  مـــع  الــتــعــاقــد  اإلــــى  الـــعـــدل  وزارة  تــتــجــه 
يف  بها  لال�صتعانة  اخلا�س  للقطاع  تابعة  متخ�ص�صة 
وياأتي  املحاكم.  جل�صات  اإلى  اخل�صوم  اإح�صار  مهمة 
امل�صروع اجلديد يف اإطار النقلة النوعية التي ي�صهدها 
الق�صايا  يف  البت  �صرعة  اأجــل  من  ال�صعودي  الق�صاء 

املنظورة يف املحاكم واحليلولة دون تاأخريها.
الأمنية  بال�صركات  ال�صتعانة  م�صروع  اأن  يذكر 
مراحله  يف  بــات  اخل�صوم  اإحــ�ــصــار  يف  املتخ�ص�صة 
متهيًدا  جوانبه  لكافة  م�صتفي�صة  درا�صة  بعد  النهائية 

لتطبيقه خالل الفرتة املقبلة.

9 كتابات عدل يف 8  مناطق 
وافق معال وزير العدل الدكتور حممد بن عبدالكرمي العي�صى على اإن�صاء ))) كتابات عدل يف كل من مكة 

املكرمة واملدينة املنورة وجدة والدمام والقطيف وحفر الباطن وخمي�س م�صيط وينبع.
وتت�صمن املوافقة افتتاح كتابة عدل اأولى يف �صمال مكة املكرمة، وكتابة عدل اأولى يف غرب املدينة املنورة، 

وكتابة عدل اأولى يف �صرق حمافظة جدة.
كما �صملت املوافقة على اإن�صاء كتابة عدل ثانية يف غرب املدينة املنورة، وكتابة عدل ثانية �صرق مدينة الدمام، 
وافتتاح كتابة عدل ثانية يف حمافظة القطيف، وكتابة عدل ثانية يف حمافظة حفر الباطن، وكتابة عدل ثانية يف 

حمافظة خمي�س م�صيط، وافتتاح كتابة عدل ثانية يف حمافظة ينبع.
وياأتي هذا القرار بافتتاح كتابات عدل مبناطق خمتلفة باململكة نتاج للتو�صع العمراين يف هذه املدن وزيادة 
الكثافة ال�صكانية وكاأحد اأهم اأهداف م�صروع خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير 

مرفق الق�صاء.
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العدل رقم 13/ت/))53  وزير  تعميم معال  -�صدر 
الــوزاري  القرار  باعتماد  يق�صي  ))/1435/6هــــ  وتاريخ 
رقم 111) يف 1435/6/11هـ املعدل للقرار رقم 11)1 يف 
للتوقيف  املوجبة  الكبرية  بتحديد اجلرائم  )/)/))14هـ 
واملعمم �صابقًا من معال وزير العدل برقم 13/ت/))41 
يف ))/1431/6هـ ورقم 13/ت/4115 يف )/1431/6هـ. 
حيث اأ�صار القرار اإلى تو�صية رئي�س هيئة التحقيق والإدعاء 
رقم  الداخلية  وزير  تعميم  و�صدر مبوجبه  بالتعديل  العام 
هـ )11/1))) يف 1435/6/11هـــ. بحيث تكون اجلرائم 

الكبرية املوجبة للتوقيف هي:
1-جرائم احلدود املعاقب عليها بالقتل اأو القطع.

)-جرائم قتل العمد، اأو �صبه العمد.
بالأمن  املخلة  واجلرائم  ومتويله  الإرهــاب  3-جرائم 

الوطني.
الأعلى  ب�صجن يزيد حده  املعاقب عليها  4- اجلرائم 

عن �صنتني الواردة يف الأنظمة الآتية:
نظام مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية.

نظام الأ�صلحة والذخائر.
النظام اجلزائي اخلا�س بتزييف وتقليد النقود.

د- النظام اجلزائي جلرائم التزوير.
هـ- نظام مكافحة الر�صوة.

و- نظام عقوبات انتحال �صفة رجل ال�صلطة العامة.
ز- نظام مكافحة غ�صل الأموال.

ح- نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.
ط- نظام التعامالت االإلكرتونية.
ي- نظام املتفجرات واملفرقعات.

ك- نظام مكافحة جرائم الجتار بالأ�صخا�س.
ل – النظام العام للبيئة.

وتخزين  واإنتاج  ا�صتحداث  حظر  اتفاقية  تنفيذ  نظام  م- 
وا�صتعمال الأ�صلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�صلحة.

�س- نظام ا�صترياد املواد الكيميائية واإدارتها.
ع- الأفعال املن�صو�س عليها يف الفقرات ))، 3، 4، 5، )) 

اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف
٭ ما هي اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف اإنفاذًا للمادة الثانية ع�ضر بعد املائة من 

نظام الإجراءات اجلزائية بعد تعديلها الأخري؟
الإخ�صاب  وحــدات  نظام  من  والثالثني  الثانية  املــادة  من 
والأجنة وعالج العقم، اإذا راأت جلنة النظر يف اأحكام هذا 

النظام اأن الفعل ي�صتوجب عقوبة ال�صجن.
ف- نظام ال�صجن والتوقيف.

5- كل جرمية ورد ب�صاأنها ن�س خا�س يف النظام باأنها 
من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف.

6- الأفعال املن�صو�س عليها يف املادة ))11) املعدلة 
ال�صيك  �صاحب  يقم  مل  ما  التجارية،  الأوراق  نظام  من 
ب�صداد قيمته، اأو يف حالة ال�صلح، اأو التنازل بني الأطراف.
) – اختال�س الأموال العامة، اأو اأموال الأجهزة ذات 
ال�صخ�صية املعنوية العامة، اأو ال�صركات اأو املوؤ�ص�صات التي 
تقوم باإدارة وت�صغيل املرافق العامة اأو تقوم مببا�صرة خدمة 
التي  ال�صركات  اأو  امل�صاهمة  ال�صركات  اأمــوال  اأو  عامة، 
اأو  ال�صركات  اأو  البنوك  اأو  مالها،  راأ�س  يف  الدولة  ت�صاهم 
املوؤ�ص�صات الفردية التي تزاول اأعماًل م�صرفية، ما مل يرد 

املبلغ املختل�س.
) – ق�صايا الحتيال املال، ما مل يتم اإنهاء احلقوق 

اخلا�صة.
) – العتداء عمدًا على ما دون النف�س اإذا نتج عنه 
اإ�صابة  اأو  منهما،  جزء  اأو  منفعة  تعطيل  اأو  ع�صو،  زوال 
مدة ال�صفاء منها تزيد عن خم�صة ع�صر يومًا ما مل يتنازل 

�صاحب احلق اخلا�س.
11- العتداء عمدًا على الأموال اأو املمتلكات العامة 
اأو اخلا�صة باأي و�صيلة من و�صائل الإتالف مبا يزيد قيمة 
التالف عن خم�صة اآلف ريال، ما مل يتم �صداد قيمة التالف 

اأو يتنازل �صاحب احلق اخلا�س.
مل  ما  بال�صرب  الوالدين  اأحــد  على  العــتــداء   -11

يح�صل تنازل.
بق�صد  فيها  بالدخول  املــنــازل  حرمة  انتهاك   -1(

العتداء على النف�س، اأو العر�س، اأو املال.
من  اأكرث  من  ترتكب  التي  احلدية  غري  ال�صرقة   -13

�صخ�س.
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14- �صرقة ال�صيارات.
15-القوادة، اأو اإعداد اأماكن للدعارة.

16- �صنع اأو ترويج امل�صكرات، اأو تهريبها، اأو حيازتها 
بق�صد الرتويج.

تاأثري  حتت  املركبة  قيادة  اأثناء  ال�صري  حــوادث   -1(
امل�صكر اأو املخدرات اأو املوؤثر العقلي، اأو التفحيط، اأو قيادة 
اإ�صارة  جتاوز  اأو  ال�صري،  حلركة  معاك�س  اجتاه  يف  املركبة 
املرور ال�صوئية اأثناء ال�صوء الأحمر، اإذا نتج عنها وفاة اأو 
زوال ع�صو، اأو تعطيل منفعة اأو جزء منهما، اأو اإ�صابة مدة 

ال�صفاء منها تزيد عن خم�صة ع�صر يومًا.
)1- العتداء على رجل ال�صلطة العامة اأثناء مبا�صرته 
مبا  اأو  الر�صمية،  مبركبته  ــرار  الإ�ــص اأو  وظيفته،  مهام 

ي�صتخدمه من جتهيزات.
بق�صد  الــنــاري  ال�صالح  اإ�صهار  اأو  ا�صتعمال،   -1(

العتداء اأو التهديد به.
بالت�صوير،  الأعرا�س  وانتهاك  1)- جرائم البتزاز، 

اأو الن�صر، اأو التهديد بالن�صر.
– بناًء  العام  والدعــاء  التحقيق  هيئة  لرئي�س  ثانيًا: 
على تو�صية م�صببة من املحقق الذي يتولى الق�صية وتاأييد 
يف  املتهم  عــن  ـــراج  الإف على  املوافقة   – الــدائــرة  رئي�س 
اجلرائم املن�صو�س عليها يف الفقرات ))1، 13، 14، 15، 

16، )1، )1، )1، 1)) من هذا القرار.

اأ�ضرة التحرير

الأنظمة  عليه  تطبق  املدين  -ل�صمان عدم تالعب 
خالل  بال�صداد  املحكمة  قــرار  ينفذ  مل  فــاإذا  امل�صددة، 
خم�صة اأيام من تاريخ تبليغه، يقوم القا�صي مبنعه من 
ال�صفر واإيقاف خدماته واحلجز على ح�صاباته البنكية 
العامة  املديرية  مع  اإلكرتونيًا  ربطًا  وهناك  واأر�صدته، 
ومركز  ال�صعودي  العربي  النقد  وموؤ�ص�صة  للجوازات 
وهيئة  والإ�صكان  التجارة  ووزارة  الوطني،  املعلومات 
ملتابعة  وذلــك  لال�صتثمار،  العامة  والهيئة  املــال  �صوق 
عن  املمتنعني  وحما�صرة  وتنقالتها  املماطلني  اأمــوال 
ال�صداد. اإ�صافة اإلى اأن ق�صاء التنفيذ يعمل على حجز 
باملنقولت  ويق�صد  املدين  عقارات ومن�صاآت ومنقولت 
اإن  حيث  وغريها"،  الإبــل  مثل  واملوا�صي  "ال�صيارات 
القا�صي له �صلطة الأمر ببيع بع�صها يف مزاد علني على 
حجم مقدار الدين جربًا، ووفق اآلية ونظام ل يبخ�س بها 
حق الدائن ول املدين، ويف حال مل تكن لديه اأموال اأو مل 
ي�صتطع ال�صداد فاإنه ي�صجن تنفيذيًا حتى اإرجاع ما عليه 
من اأموال بح�صب طريقته. و�صيتم التعاقد مع �صركات 
حملية لت�صغيل وحفظ ومراقبة من�صاآت وم�صانع رجال 
الأعمال وامل�صتثمرين التي �صيتم حجزها يف حال مل يتم 

و�صيتم  احلقوق،  لأ�صحاب  عليه  التي  املديونات  �صداد 
وكالة  قبل  مــن  اإدارتــهــا  و�صتتم  متــامــًا  عنها  يــده  كــف 
اأعمال  تف�صد  ل  حتى  والتنفيذ  احلجز  ل�صوؤون  الــوزارة 

ال�صخ�س املدين ويتاأثر بقرارات احلجز على اأمالكه.
اإيقاع  فيتم  املماطلة  حال  يف  املتبع  الإجــراء  -اأمــا 
عقوبة ال�صجن على املدين املمتنع عن تنفيذ احلكم اأو 
يف  كذب  اإذا  اأو  �صنوات،  �صبع  مدة  تنفيذه  يف  املماطل 
اإقراراته اأمام املحكمة، كما يعاقب بال�صجن مدة ت�صل 
اإلى 15 �صنة اإذا قام املدين بعمل احتيال اأو اأخذ اأموال 
هنا  املدين  ي�صجن  ول  اأخفاها،  اأو  ردها  بدون  النا�س 
يف حالة واحدة من احلالت الآتية: اإذا كان من اأ�صول 
الدائن، وما مل يكن الدين نفقة �صرعية مقدرة، اأو اإذا 
كان به مر�س ل يحتمل مع اإ�صابته اأن يحب�س وفق تقرير 
من هيئة طبية خمت�صة، بل واأول ما يفعل هو منعه من 
املحددة  املــدة  واأن  اخلدمات،  اإيقاف  ثم  ومن  ال�صفر 
ما  فــاإذا  اأيــام،  املنفذ �صده هي خم�صة  لتبليغ  للقا�صي 
اجلريدة،  يف  يومًا   (1 خالل  عنه  يعلن  عنوانه  عرف 

وينفذ فورًا، وفقًا لنظام التنفيذ. وباهلل التوفيق.
اأ�ضرة التحرير

عقوبة مماطلة املدين عن ال�صداد 
٭ ما كيفية عدم تالعب املدين يف ال�ضداد؟ وما الإجراء املتبع معه حال اإخفاء ما 

لديه من اأموال اأو منقولت؟
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ن�ضتفيد من اإ�ضداراتكم 
معال وزير العدل

ال�صباب بحاجة لالطالع على جملتي  العامة لرعاية  القانونية بالرئا�صة  باأن الإدارة  اإفادة معاليكم  اأود 
العدل والق�صائية اللتني ت�صدران من وزارة العدل بالإ�صافة اإلى اإ�صدارات الوزارة من كتيبات تهتم بال�صاأن 

الق�صائي لال�صتفادة منها يف جمال عملها.
عليه ناأمل من معاليكم املوافقة على توجيه من يلزم بتزويدنا بذلك. �صاكرًا �صلفًا جتاوبكم.

الرئي�ص العام لرعاية ال�سباب
نواف بن في�سل بن فهد بن عبد العزيز

تبادل معريف وتعاون مثمر
معال رئي�س التحرير

ون�صاأل  التحايا  اأطيب  لكم  نرفع  اأن  ي�صعدنا 
اإثــراء  من  به  تقومون  ومــا  عملكم  يكلل  اأن  اهلل 
املثمر  التعاون  لنا  ويطيب  الق�صائية.  املعرفة 
لق�صاة  املجلة  اإي�صال  ون�صكر  املعريف.  والتبادل 
املحاكم الإداريــة. وهي خطوة موفقة لكم الثناء 
واإي�صالها  واملتابعة  الهــتــمــام  على  والتقدير 
واهلل  بكم.  ونفع  خــريًا  اهلل  فجزاكم  وقتها  يف 

يحفظكم ويرعاكم.
مدير العالقات والإعالم بديوان املظامل
عبد اهلل بن عبد العزيز املعجل

اإ�ضافة ودعم للمجل�ض
معال رئي�س التحرير

نثمن لكم تزويد مكتبة املجل�س باملجلة والتي 
ومــقــدرًا دعمكم  �ــصــاكــرًا  هــامــة.  اإ�ــصــافــة  تعترب 
الإعانة  ولزمالئكم  لكم  وراجيًا  املجل�س  ملنا�صط 

والتوفيق.
الأمني العام للمجل�ص الأعلى للق�ساء
�سلمان بن حممد الن�سوان

ثناء و�ضكر
معال رئي�س التحرير 

اأ�صاأل اهلل لكم دوام العون والتوفيق، واأثني 
الغراء على  وللعاملني يف جملتكم  بال�صكر لكم 
ما تقومون به من جهد ملمو�س يف اإثراء البحث 
الفقهي الق�صائي. مقدرين عملكم واإخال�صكم.
القا�سي بدوائر الأحوال ال�سخ�سية باملحكمة العامة 
بالريا�ص
اأحمد بن �سالح ال�سعقبي

درا�ضات علمية جاّدة
معال رئي�س التحرير

اأ�صكركم �صكرًا جزياًل على تف�صلكم باإر�صال 
جملة العدل التي ا�صتفيد اأميا ا�صتفادة مبا ين�صر 
على �صفحاتها من درا�صات علمية جادة فجزاكم 

اهلل ونفع بجهودكم.

رئي�ص موؤ�س�سة احلبيب للبحوث والدرا�سات
حممد بن �سالح الدين امل�ستاوي
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طلب اإدراج
 د. مفلح بن ربيعان القحطاين عميد كلية احلقوق 
الأخوة حممد  امللك �صعود،  ال�صيا�صية بجامعة  والعلوم 
بن  وزيد  بن حمد اجلدعان  و�صعود  كليب  بن  علي  بن 
اإبراهيم املنحوف وعثمان بن اإبراهيم العثمان وحممد 
بن  وعبدالرحمن  امل�صلم  علي  بن  وزيد  املتني  علي  بن 
زيد الزويع وعلي بن ح�صن اآل �صعيد املوظفني مبحكمة 
عبدال�صالم  بن  اأن�س  ال�صيخ  العامة،  متيم  بني  حوطة 
الر�صيد كاتب عدل �صكاكا، ال�صيخ عبدامللك بن �صالح 
بن  عبدالرحمن  ال�صيخ  �صكاكا،  كاتب عدل  ال�صويحي 
�صعود اجلهني كاتب عدل تربة حائل، ال�صيخ احلميدي 
العمرين  حمكمة  قــا�ــصــي  الــ�ــصــهــراين  �صيعد  �صعد 
قا�صي  العنزي  را�صي  بن  م�صوح  �صعد  ال�صيخ  بع�صري، 
اأحمد  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  بعرعر،  العامة  باملحكمة 
بن عبدالعزيز امل�صعود القا�صي باملحكمة اجلزائية يف 

تبوك.
- نفيدكم اأنه مت اإدارجكم �صمن من تهدى اإليهم 
واأن ت�صاهم يف  اأن ينفع بها  املجلة. �صائلني اهلل تعالى 

رفع الوعي العدل وحتقق الأهداف املرجوة. و�صكرًا.

طلب اإهداء
الأخوة الق�صاة يف املركز الرئي�صي لديوان املظامل 
حممد  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  وهم:  الريا�س  مبنطقة 
ابن علي الن�صار، ال�صيخ علي بن عبدالرحمن احلماد، 
ال�صيخ  قــزعــان،  بــن  عبدالرحمن  بــن  حممد  ال�صيخ 
�صلطان  ال�صيخ  الــدويــ�ــس،  عبداللطيف  بــن  عــبــداهلل 
عبداهلل  بن  عبدالرحمن  ال�صيخ  احلارثي،  �صراج  بن 
الدبا�صي، ال�صيخ عبدالرحمن بن عبدالكرمي الزكري، 
عبدالرحمن  ال�صيخ  ال�صلطان،  حممد  بن  علي  ال�صيخ 
بن حممد اجلوفان، ال�صيخ عبيد بن عبداهلل بن عبيد، 
اأحمد  ال�صيخ  املطرودي،  عبداهلل  بن  اإبراهيم  ال�صيخ 
بن �صالح الغفي�س، ال�صيخ اأحمد بن حممد اجلوفان، 
بن  فهد  ال�صيخ  املتيهي،  حممد  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ 
الفالح،  عبدالرحمن  بن  بندر  ال�صيخ  الغنام،  غنام 
ال�صيخ اأحمد بن �صالح العبودي، ال�صيخ وليد بن حممد 
ال�صمعاين، ال�صيخ اإبراهيم بن عبداهلل البطي، ال�صيخ 
الــعــمــر، ال�صيخ خــالــد بــن حممد  طـــارق بــن عــبــداهلل 

بن  في�صل  ال�صيخ  الأحــيــدب،  علي  ال�صيخ  اليو�صف، 
عبداملجيد بن عايد احل�صني، ال�صيخ مقرن بن اإبراهيم 
بن مقرن، ال�صيخ فهد بن نا�صر اجلوفان، ال�صيخ عماد 
ابن �صالح الغامدي، ال�صيخ اأ�صامة بن حمود الالحم، 
ال�صيخ اإبراهيم بن �صالح الأطرم، ال�صيخ اإبراهيم بن 
بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  الب�صري،  اإبراهيم  بن  �صالح 
الراجحي،  في�صل  بن  ماجد  وال�صيخ  العنقري،  �صعود 
بن  عمر  ال�صيخ  درع،  بن  عبدالعزيز  بن  درع  ال�صيخ 
ال�صيخ  العجالن،  عبداهلل  ال�صيخ  الربكاتي،  ن�صري 
عبداهلل بن عبدالكرمي علي الدخيل، ال�صيخ حممد بن 
اأحمد بن الها�صم، ال�صيخ عبدالرحمن بن عبداهلل بن 

�صالمة، ال�صيخ عبدامللك بن حممد اجلا�صر.
املجلة،  اإليهم  تهدى  من  �صمن  اإدراجكم  جرى   -
يف  يطرح  ما  متابعة  على  وحر�صكم  اهتمامكم  ونقدر 

املجلة، لكم حتياتنا.

جتديد عنوان 
مبحكمة  القا�صي  الفيفي  �صامل  بن  جربان  ال�صيخ 
بن  �صليمان  بن  حممد  د.  ال�صيخ  بع�صري،  ال�صتئناف 
بجدة،  اجلزائية  باملحكمة  القا�صي  امل�صعود  اأحمد 
ال�صيخ اأحمد �صالح ال�صقعبي القا�صي بدوائر الأحوال 
ال�صخ�صية باملحكمة العامة بالريا�س، ال�صيخ �صعد بن 
بالأفالج،  الهدار  حمكمة  قا�صي  �صليمان  اآل  حممد 
ال�صيخ عبداهلل ابن في�صل الفي�صل القا�صي باملحكمة 
العامة بالريا�س، ال�صيخ عدنان حممد الدقيالن قا�صي 
بن  يو�صف  ال�صيخ  الدمام،  ق�صائي  وتفتي�س  ا�صتئناف 
ال�صيخ  بحائل،  ال�صملي  حمكمة  قا�صي  احلربي  عواد 
باملحكمة  القا�صي  ــداهلل  امل عبدالعزيز  بن  اإبراهيم 
بن  حممد  بن  اأحمد  ال�صيخ  املكرمة،  مكة  يف  العامة 
العامة،  الريا�س  مبحكمة  الق�صي  العتيق  عبدالعزيز 
من�صور  ال�صيخ  مبقيلي،  عي�صى  علي  بن  خالد  ال�صيخ 
الطائف،  يف  الأولــى  العدل  بكتابة  عدل  كاتب  اجلعيد 
ال�صيخ عبداهلل بن حممد بن علي ع�صريي كاتب عدل 
م�صحل  بــن  �صويلح  ال�صيخ  جـــازان،  مبنطقة  الـــدرب 
الزايدي قا�صي ا�صتئناف مكة املكرمة، وال�صيخ م�صاعد 
بن را�صد العبدان القا�صي باملحكمة العامة يف اخلرج، 
ال�صيخ عبداملجيد بن حممد ال�صالح القا�صي باملحكمة 
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اجلزائية مبكة املكرمة، ال�صيخ فهد بن حممد بن حمد 
التويجري القا�صي يف املحكمة اجلزائية مبكة املكرمة.
- مت تعديل عناوينكم ح�صب طلبكم، مقدرين لكم 
و�صهولة  ي�صر  بكل  اإليكم  لو�صولها  البيانات  حتديث 

حياكم املولى.
طلب اأعداد 

بندر بن خويران الب�صراوي الطالب باملعهد العال 
اإبراهيم  بن  اأن�س  ال�صيخ  الق�صائي  املــالزم  للق�صاء، 
ال�صبيحي دوائر الأحوال ال�صخ�صية بالريا�س، ال�صيخ 
العامة  املحكمة  ورئي�س  البارقي  مــربوك  بــن  مزهر 
بثلوث املنظر بع�صري، علي �صامل الربكاتي مدير مكتب 
عاي�س  بــن  اإبــراهــيــم  الــريــا�ــس،  احلــارثــي  د. �صبحي 
مو�صى  نزيه  مكتب  املنورة،  املدينة  احلربي  �صداد  بن 
نايف  ال�صيخ  جدة،  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة 
بن اأحمد بن علي احلمد قا�صي ال�صتئناف بالريا�س. 
الــ�ــصــيــخ عــبــداهلل عــايــ�ــس عــ�ــصــريي قــا�ــصــي حمكمة 
امل�صايا مبنطقة جازان، ال�صيخ حممد بن عبدالوهاب 
الغريدان املالزم الق�صائي باملحكمة اجلزائية باخلرب، 
ال�صيخ عبدالعزيز بن عبداهلل العقيل املالزم الق�صائي 
مبحكمة اجلبيل العامة، عبداهلل ابن حممد الرباهيم 
مدير مكتب رئي�س حمكمة حوطة بني متيم، خالد بن 
الوكيل  العقيل م�صاعد مدير عام مكتب معال  حممد 

خلدمة  طيبة  جامعة  مــوؤمتــر  يف  امل�صاركني  املكلف، 
القراآن باملدينة املنورة.

- جرى حتقيق طلباتكم ح�صب الإمكانيات املتاحة، 
حيث تنق�س بع�س الإعداد وتقل يف الكميات املخزنة، 
وتقبلوا  لإر�صائكم  ن�صتطيعه  ما  نكون حققنا  اأن  نرجو 

حتياتنا.

خا�ض
املــنــورة  املدينة  عــدل  كتابة  عــدل  كــّتــاب  الإخـــوة 
البلوي  عناد  بــن  عبدالرحمن  ال�صيخ:  وهــم  الثانية 
)رئي�س الكتابة) وال�صيخ عبدالرحمن بن �صعد ال�صرثي 
)امل�صاعد) وال�صيخ نا�صر بن �صالح احلميد )املكلف) 
وال�صيخ حممد بن علي اآل جاراهلل وال�صيخ عبدالعزيز 
ال�صنان  علي  بن  عبدالعزيز  وال�صيخ  العلوي  عو�س  بن 
وال�صيخ عادل بن حمد احلربي وال�صيخ ح�صن م�صاري 
الهزاين وال�صيخ عبداهلل اأحمد املالكي وال�صيخ ربيعان 
�صالح  وال�صيخ  ال�صحيمي  �صلطان  وال�صيخ  الربيعان 
وال�صيخ  اليو�صفي  علي  حممد  يو�صف  وال�صيخ  الدخيل 

فار�س احلربي وال�صيخ عبدالرحمن الزايدي.
املجلة  اإلــيــهــم  تــهــدى  مــن  �صمن  اإدراجـــكـــم  مت   -
ونرحب بكم يف ال�صتفادة من مو�صوعات املجلة. نقدر 

توا�صلكم .

عن  نعتذر  هزاع  اآل  عبداهلل  بن  خالد  -الباحث: 
حتقيق طلبكم لعدم �صمولية النظام يف منح املجلة اإل 

ملن هم على املرتبة الثامنة فما فوق.
اخل�صريي  اإبــراهــيــم  بــن  عــبــداهلل  د.  -الــ�ــصــيــخ 
حتقيق  جــرى  بالريا�س،  العامة  باملحكمة  القا�صي 

طلبكم، نقدر اهتمامكم.
نعتذر عن حتقيق  الهامي.  �صالح  اأحمد  -مبارك 
الثانية  املرتبة  على  هم  ملن  ت�صرف  فاملجلة  طلبكم، 
فما فوق من من�صوبي الوزارة ح�صب التوجيهات املبلغة 

لكم حتياتنا.
حمكمة  قا�صي  الــوايف  اأحمد  بن  �صادي  -ال�صيخ 

لنتقال  املجلة  ن�صخ  اإعـــادة  لــك  نقدر  جـــازان،  وادي 
اأ�صحابها وهذه تعد رائعة منك وتعاون ت�صكر عليه.

باإمكانك  الق�صيم،  الــغــنــام،  حممد  -الــبــاحــث: 
املجلة  على  والطــــالع  الــعــدل  وزارة  ملــوقــع  ــدخــول  ال
لك  مــو�ــصــوعــات،  مــن  منها  يهمك  مبــا  وال�ــصــتــفــادة 

حتياتنا.
العالقات  مدير  املعجل  عبدالعزيز  بن  -عبداهلل 
والإعالم بديوان املظامل، نقدر لك اهتمامك وتزويدنا 
باأ�صماء ق�صاة الديوان واأماكن عملهم وهذا تعاون وثيق 
الق�صاء  يخدم  فيما  املظامل  وديــوان  العدل  وزارة  بني 

واأهله لك تقديرنا.



يعد الإعالم من اأهم قنوات نقل املعرفة والثقافة للمجتمع وله 

دور رائد يف �سرعة اإبراز حما�سن الأعمال واإظهار مزاياها.

  ور�للسللالللة جملة الللعللدل ودورهلللا هللدف اأ�سيل واأ�للسللا�للص يف جمع 

الدرا�سات والأبحاث يف ال�ساأن الق�سائي والعديل اإ�سافة اإلى اأ�سالة 

املادة العلمية ونقائها .

امللكة  لهم  تتوافر  حينما  واأبحاثهم  درا�ساتهم  يف  واملخت�سون   

القادرة على درا�سة امل�سكالت ومعاجلة اأحكام النوازل يف �سوء اأ�سالة 

الطرح  يف  عالياً  اإبداعاً  يقدمون  فاإنهم  وغزارتها  الت�سريعية  املللادة 

منهم  يقيناً  العدل  جملة  الإبلللداع  هللذا  ن�سر  يف  قا�سدين  والنقا�ص 

باإي�سالها طرحهم الفكري اإلى املخت�سني يف ال�ساأن الق�سائي اإ�سافة 

يف  الأبللرز يف جمالها  ولأنها  وقللوة طرحها،  انت�سارها وجدتها  اإلللى 

املكتبة العلمية .

يعاي�سه  مبا  درا�ساتهم  ربللط  وباحثينا  مفكرينا  باأقالم  ونهيب 

مرفق الق�ساء يف مرحلته التطويرية احلالية �سمن م�سروع امللك 

عبد اهلل لتطوير مرفق الق�ساء ليقدموا املفيد لذوي الخت�سا�ص 

و الهتمام من متابعي املجلة .
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 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 presump-

tions: These are the biomedical signs and in-
dications 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 in-
clude the following: Proving the life of the 
fetus before the death of its heritor, order-
ing 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 be-
cause 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 pre-
sumptions 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 opin-
ion that the judge can rely on them and ad-
judge the case accordingly.

- Some conditions that should be met to at-
tain accurate and clear cut results of comple-
mentary tests include the following:

1. Tests should be performed by the permis-
sion of the competent court.

2. Government laboratories and government 
supervised laboratories should be given pref-
erence provided that they meet local and in-
ternational 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 labora-
tories 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 de-
cided on based on medical presumptions like 
determining the time of death in cases of mass 
death.

- DNA Testing result is a proof of establish-
ing 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 cor-
rect 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)
Haamid bin Maddah Al-Jud’aanee

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 consen-
sus 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 accord-
ing 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.

Judicial Mediation
Abdul Azeez Ar-Rubaish

Abstract

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 deci-
sion.

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 rec-
onciling 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 be-
tween 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 comple-
mentary to judicial proceedings and some 
others consider it separate from the judicial 
system.

Phases of judicial mediation.
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tends that the person who destroys a tam-
bourine 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 be-
quest 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 tam-
bourine 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 Han-
balites.

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 communi-
ty 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 endow-
ments and bequests.

The legitimacy of endowment based 
on the Holy Qur’an, the Prophet’s Sun-
nah, consensus of scholars and anal-
ogy. The majority of scholars consider 
it permissible.

Types endowment depending on 
certain criteria including the type of 
endowed property.

The objectives of endowment in-
clude building a self-dependent Is-
lamic civilization. Purposes of endow-
ment 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 en-
dowments like endowing the lands of 
Khaibar by Umar ibn Al-Khattaab.

Examples of historical Islamic en-
dowments 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 beat-
ing 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 Ash-
Shaafi’ee and the apparent statements of Ah-
mad.

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 ac-
tual practices and traditions.

The author discusses the opinions of jurists 
on receiving wages for beating the tambou-
rine:

1st Opinion: It is permissible according to 
the Hanafites, the Shaafi'ites and the appar-
ent opinion of Ahmad.

2nd Opinion: It is disliked according to Maalik.

The Preponderant Opinion: The author 
opines that the first opinion is the preponder-
ant 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 con-

tends that the first opinion is the preponder-
ant 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 per-
missible, 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 ar-
gues that the ruling on destroying the tambou-
rine depends on the condition it is destroyed. 
If it is destroyed while being used for a permis-
sible purpose, it is prohibited to destroy it and 
if it is destroyed while being used for a forbid-
den 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 tam-
bourine is held liable according to Abu Hani-
fah 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 Mu-
hamamd and Abu Yusuf from the Hanafites 
and a narration from Ahmad.

The Preponderant Opinion: The author con-
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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 pos-
sible 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 as-
sume it.

Jurists differ about who should spend 
for the mortgage property if it is an ani-
mal and if the mortgagee can use the 
mortgaged property without the per-
mission 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 mort-
gager 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 with-
out 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 mort-
gager remains liable for such amount of 
support. The mortgagee may keep cus-
tody 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 mort-
gager in all cases.
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Rulings on Monopoly of Housing Lots of Lands 
and the Government Policy on Pricing them
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Abstract

The author discusses the following points:
Definition of the following terms:
Monopoly: It is the commodity purchased at a low price with a pros-

pect 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 sav-

ing.
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 per-
son to sell monopolized commodities and to penalize him even by burn-
ing 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 prac-
tices monopoly.




