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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�ضالة وال�ضالم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني اأما بعد:
ومن امل�ضطلحات اخلا�ضة بو�ضائل الإثبات:

علم القا�ضي: وهو علم القا�ضي بوقائع الدعوى، واأ�ضباب ثبوتها، فعلمه بذلك يكون م�ضتندًا و�ضببًا حلكمه، 
اأم ل؟)1). 

وعلم القا�ضي له حالتان:
الأولى: علمه الذي ح�ضل عليه يف جمل�س الق�ضاء.

عن  نكل  اأو  بالدعوى،  عليه  املدعى  اأقر  لو  كما  الق�ضاء،  جمل�س  يف  ثبوتها  واأ�ضباب  الدعوى،  بوقائع  فعلمه 
اليمني، فاإن القا�ضي يحكم مبوجب علمه، ول يلزم وجود �ضاهدان اأو اأكرث، وقد ن�س ابن قدامة على اأنه: ل خالف 
اأو �ضمعه  يف اأن للحاكم اأن يحكم بالبينة، والإقرار، يف جمل�س حكمه اإذا �ضمعه �ضاهدان، فاإن مل ي�ضمعه اأحد، 

�ضاهد، فن�س اأحمد على اأنه يحكم به))).
والثانية: علمه الذي ح�ضل عليه خارج جمل�س الق�ضاء.

ثالثًا خارج جمل�س  امراأته  يطلق  �ضخ�ضًا  القا�ضي  �ضمع  لو  كما  الق�ضاء،  فعلمه احلا�ضل يف خارج جمل�س 
الق�ضاء، اأو نحوه، فهل للقا�ضي اأن يحكم مبا علمه اأم ل؟ فيه خالف بني اأهل العلم)3).

اإن م�ضطلح علم القا�ضي من امل�ضطلحات التي ُعرفت عند فقهاء الإ�ضالم لفظًا ومعنًا.
فقد ورد عنهم قولهم: ق�ضاء القا�ضي بعلم نف�ضه: ل يخلو اإما اأن ق�ضى بعلم ا�ضتفادة يف زمن الق�ضاء ومكانه، 
وهو املو�ضع الذي قلد ق�ضاءه، واإما اأن ق�ضى بعلم ا�ضتفادة قبل زمان الق�ضاء، ويف غري مكانه، واإما اأن ق�ضى بعلم 
ا�ضتفادة بعد زمان الق�ضاء، يف غري مكانه، فاإن ق�ضى بعلم ا�ضتفادة يف زمن الق�ضاء، ويف مكانه، باأن �ضمع رجاًل 
اأقر لرجل مبال، اأو �ضمعه يطلق امراأته، اأو يعتق عبده، اأو يقذف رجاًل، اأو راآه يقتل اإن�ضانًا، وهو قا�س يف البلد 

)1) ينظر: نظام الق�ضاء  177.
))) ينظر: املغني 55/9، نظام الق�ضاء �ص178.

))) البحث خا�ص بامل�ضطلحات من حيث املفهوم، ومن حيث درا�ضتها فقهياً، دون اخلو�ص يف الأحكام اخلالفية، وملعرفة اأقوال 
العلماء وتف�ضيلها واأدلتها ينظر: الفتاوى الهندية )/9))، الأ�ضباه والنظائر �ص222، رد املحتار لبن عابدين 5/)42، 

بداية املجتهد 92/2)، الفروق للقرايف 44/4-45، مغني املحتاج 298/2، املجموع �ضرح املهذب 89/18)، املغني 9/)55-5.
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الذي قلد ق�ضاءها، جاز ق�ضاوؤه عندنا، ول يجوز ق�ضاوؤه به يف احلدود اخلال�ضة)4).
كما ورد عنهم اأي�ضًا قولهم: قال مالك واأكرث اأ�ضحابه: ل يق�ضي القا�ضي يف �ضيء من الأ�ضياء مبا علمه، ل 
قبل وليته، ول بعدها، ول يق�ضي القا�ضي اإلَّ بالبينات، اأو الإقرار)5). وجاء عنهم: واختلف النا�س يف علم القا�ضي 

هل له اأن يق�ضي به، ول يجوز فيه اإل واحد من قولني:
 اأحدهما: اأن له اأن يق�ضي بكل ما علم قبل احلكم وبعده يف جمل�س احلكم وغريه من حقوق الآدميني.

والثاين: ل يق�ضي ب�ضيء من علمه، يف جمل�س احلكم ول يف غريه اإل اأن ي�ضهد �ضاهدان ب�ضيء على مثل ما علم 
فيكون علمه وجهله �ضواء اإذا تولى احلكم)6) .

كما ورد عنهم اأي�ضًا: ول يحكم القا�ضي بعلمه ولو يف غري حد؛ لأن جتويز الق�ضاء بعلم القا�ضي، يف�ضي اإلى 
تهمته، وحكمه مبا ي�ضتهي))) .

فعلم القا�ضي م�ضطلح ُعرف يف الفقه الإ�ضالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�ضتعمل.
القرائن: وهي كل اأمارة ظاهرة تقارن �ضيئًا خفيًا، فتدل عليه، وهي هنا التي ي�ضتنبطها القا�ضي))) .

فالقرينة اأمر ظاهر يدل على اأمر خفي))) ، فاإن الق�ضاء يعتمد عليها، خ�ضو�ضًا يف هذا الع�ضر احلا�ضر مع 
انت�ضار الو�ضائل الأمنية احلديثة، اإذا كانت القرينة مظهرة للحق مانعة للظلم، اإذ البينة ما اأبانت احلق واأظهرته، 
فيجب الأخذ بها اإذا حتقق بها هذا الأمر، فلي�س كل قرينة ياأخذ بها، بل لبد باأن تكون قرينة ظاهرة قاطعة اأو 

تغلب على الظن حتقق البينة.
وقد اعتنى نظام املرافعات بها وخ�ض�س لها ف�ضاًل با�ضمها من ذلك: يجوز للقا�ضي اأن ي�ضتنتج قرينة اأو 
اأكرث من وقائع الدعوى اأو ُمناق�ضة اخل�ضوم اأو ال�ضهود، لتكون ُم�ضتندًا حُلكِمه اأو لُيكِمل ِبها دلياًل ناِق�ضًا ثبت لديه 
ليكون بهما معًا اقتناِعه بثبوت احلق لإ�ضدار احُلكم، كما اأنه لُكل ِمن اخل�ضوم اأن ُيثِبت ما ُيخاِلف القرينة التي 
ا�ضتنتجها القا�ضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمُتها يف الإثبات واحليازة املنقول قرينة ب�ضيطة على ُملكية احلائز لُه 

عند املُنازعة يف املُلكية، ويجوز للخ�ضم اإثبات العك�س)11) .
اإن القرائن من امل�ضطلحات التي ُعرفت يف الفقه الإ�ضالمي لفظًا ومعنًا.

فقد ورد عنهم قولهم: القرينة القاطعة: هي الأمارة البالغة حد اليقني، مثاًل: لو ظهر اإن�ضان من دار، ومعه 
اأثر اخلوف، فدخلوا الدار يف ذلك الوقت على الفور،  �ضكني يف يده، وهو متلوث بالدماء، �ضريع احلركة، عليه 
فوجدوا بها اإن�ضانًا مذبوحًا لذلك احلني، وهو مت�ضمخ بدمائه، ومل يكن يف الدار غري ذلك الرجل، الذي وجد 

بتلك ال�ضفة، وهو خارج من الدار، اأنه يوؤخذ به؛ اإذ ل ميرتي اأحد يف اأنه قاتله)11) .
)4) ينظر: بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع 7/7، درر احلكام �ضرح جملة الأحكام 651/2، البحر الرائق �ضرح كنز الدقائق19/)28

)5) ينظر: ال�ضتذكار 95/7، بداية املجتهد 92/2)
)6) ينظر: الأم 216/6، مغني املحتاج 298/2، املجموع �ضرح املهذب 89/18)

)7) ينظر: الرو�ص املربع �ص466، املغني 9/)55-5
)8) املدخل الفقهي العام 914/2، ر�ضالة الإثبات 187/2.

)9) ينظر: امل�ضباح املنري 297.
)11) ينظر نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي الف�ضل الثامن.

)11) ينظر: البحر الرائق �ضرح كنز الدقائق 279/19، جملة الأحكام العدلية املادة)1741).
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وورد عنهم: متى وجدت القرائن التي تقوم مقام البينة عمل بها، ويعتمد على القرائن املغلبة للظن، يف تعديل 
ال�ضهود، ويف الإع�ضار و�ضرر اأحد الزوجني))1) .

كما ورد عنهم: اإن القرائن التي يعمل بها ما تفيد اليقني، اأو الظن القوى، فما مل تفد اليقني اأو غلبة الظن 
فال يعمل بها)13) .

�ضواهده، ويف  ومعرفة  ودلئل احلال،  الأمــارات،  النف�س يف  فقيه  يكن  اإذا مل  فاحلاكم  قولهم:  وورد عنهم 
القرائن، كفقهه يف جزئيات وكليات الأحكام: اأ�ضاع حقوقا كثرية على اأ�ضحابها)14) .

فالقرائن م�ضطلح ُعرف يف الفقه الإ�ضالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�ضتعمل.
التحكيم: هو اتفاق بني طرفني اأو اأكرث على تفوي�س هيئة من �ضخ�س اأو اأكرث للف�ضل يف نزاع بينهم بحكم 

ملزم)15) .
فالتحكيم تولية اخل�ضمني حاكمًا يحكم بينهما)16) .

وهناك فروق بني التحكيم والق�ضاء منها))1) :
�أ- �لتحكيم ال ي�ضح �إال بر�ضا �خل�ضمني ، �أما �لق�ضاء فال ي�ضرتط ر�ضا �خل�ضمني ولو رفعت �إليه ق�ضية ، 

حكم فيها ولو من غري ر�ضاهما.
ب - �حلكم يقت�ضر �خت�ضا�ضه يف �لدعوى �ملحكم فيها فقط ، �أما �لقا�ضي فله �لنظر يف كل �لق�ضايا �لتي 

تدخل يف اخت�ضا�ضه وهي عادة وا�ضعة زمانًا ومكانًا .
�ملحكوم  يتعدى  فقد  �لقا�ضي  �أما حكم   ، ببينة  ثبت  ولو  فقط  عليه  �ملحكوم  على  قا�ضر  - حكم �حلكم  ت 

عليه))1) .
�َس لهذا امل�ضطلح نظام خا�س به لأهميته))1) . وقد ُخ�ضِ

فالتحكيم من امل�ضطلحات التي ُعرفت عند فقهاء الإ�ضالم لفظًا ومعنًا.
حيث ورد عنهم قولهم: التحكيم: اتخاذ اخل�ضمني بر�ضاهما حاكمًا يف�ضل يف خ�ضومتهما ودعواهما، فهو 

تولية اخل�ضمني حاكمًا يحكم بينهما بر�ضاهما، وركنه لفظه الدال على التحكيم، وقبول املحكم)1)) .
النازلة  تولية قا�س له، يحكمانه يف  وورد عنهم قولهم: يجوز ملتداعيني حتكيم رجل غري خ�ضم، من غري 

بينهما، ل حتكيم خ�ضم من اخل�ضمني، فال يجوز حتكيم اأحد اخل�ضمني ول ينفذ حكمه)1)) .

)12) ينظر: تب�ضرة احلكام 81/2، التاج والإكليل2/11)1، البهجة يف �ضرح التحفة 192/1.
))1) ينظر: ال�ضراج الوهاج على منت املنهاج �ص465، نهاية املحتاج اإلى �ضرح املنهاج11/)16.

)14) ينظر: الطرق احلكمية �ص11،  الفروع56/4).
)15) ينظر: املطالبات وحمكمة التحكيم �ص)5.

)16) املو�ضوعة الفقهية مادة حتكيم اجلزء العا�ضر.
)17) ينظر: التحكيم يف الفقه الإ�ضالمي9)- 41.

)18) ينظر: �ضرح اأدب القا�ضي للخ�ضاف �ص)9)- 94) ،التحكيم يف ال�ضريعة الإ�ضالمية �ص6)- 7).
)19) ينظر: نظام التحكيم ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم م/46 يف 7/12/)141هـ

)21) ينظر: البحر الرائق �ضرح كنز الدقائق 29/18،  العناية �ضرح الهداية 294/11، حا�ضية رد املختار 428/5.
)21) ينظر: حا�ضية الد�ضوقي 18/17، حا�ضية ال�ضاوي على ال�ضرح ال�ضغري 17/9).
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كما ورد عنهم اأي�ضًا قولهم: حتكيم اخل�ضمني، �ضخ�ضًا من الرعية دون القا�ضي، واإذا حكم خ�ضمان رجاًل 
من الرعية ليق�ضي بينهما، فيما تنازعاه، يف بلد فيه قا�س، اأو لي�س فيه قا�س جاز)))) .

فالتحكيم م�ضطلح ُعرف يف الفقه الإ�ضالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�ضتعمل.
تعار�ض البينات: هي اأن ت�ضهد البينة لإحداهما مبا نفته الأخرى، اأو العك�س على وجه ي�ضتحيل فيه اجلمع 

بينهما)3)) .
مثاله: لو وجد متاع يف مكان ما فادعاه �ضخ�ضان واأتى كل منهما ب�ضاهدي عدل اأنه له، فهنا املتاع لي�س بيد اأي 
منهما فهما مت�ضاويان يف اأن كل منهما مدع، وعليه الإثبات، وكذلك هما مت�ضاويان يف البينة، فتعار�ضت البينتان: 

فالأولى تثبت، والثانية، تنفي ول جمال للجمع بينهما.
وكذا: لو اأقر باأن يف ذمته مائة دينار لزيد، واأنه اأداها اإليه، فجاء زيد ب�ضاهدين عدلني على اأنهما: �ضمعا 

اإقراره بها، واأنه مل يوؤدها اإليه، فهنا تعار�س الإقرار مع ال�ضهادة)4)) .
اإن تعار�س البينات م�ضطلح ُعرف يف الفقه الإ�ضالمي لفظًا، ومعنًا)5)) .

حيث ورد عنهم  قولهم: تعار�س البينات: تقابل احلجتني املت�ضاويتني، على وجه يوجب كل واحد منهما �ضد 
ما توجبه الأخرى، كاحِلل واحلرمة، والنفي والإثبات)6)) .

وورد عنهم قولهم : تعار�س البينتني: ا�ضتمال كل منهما على ما ينايف الأخرى )))) .
كما ورد عنهم قولهم : التعار�س: الأدلة املتقابلة، بالنفي والإثبات على ا�ضتحالة التعادل بينهما)))) .

كما لو ادعى دابة بيد اآخر، اأنها ملكه �ضاعت عليه منذ �ضنة، واأقام بينة، فاأقام ذو اليد بينة باأنها يف يده منذ 
�ضنتني، فتعار�ضت البينتني)))) .

وجاء عنهم قولهم: تعار�ضت البينتان: اإذا تقابلتا، فتعار�ضهما: اأن ت�ضهد اإحداهما بنفي ما اأثبتته الأخرى، 
حيث ل ميكن اجلمع بينهما)31) .

فتعار�س البينات م�ضطلح ُعرف يف الفقه الإ�ضالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�ضتعمل.
املعاينة: هي م�ضاهدة القا�ضي، املو�ضع املتنازع فيه بجلبه اإلى املحكمة اإن كان ذلك ممكنًا، اأو بالنتقال 

اإليه، اأو ندب اأحد اأع�ضاء املحكمة، للوقوف على مو�ضع النزاع والتحقق منه)31) .
اأتاهم  النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، ف�ضلى الظهر، ثم  ويف احلديث:)كان قتال بني بني عمرو، فبلغ ذلك 

)22) احلاوي الكبري 648/16، ينظر: الفتاوى الكربى الفقهية 291/4
))2) ينظر: معجم لغة الفقهاء ، �ص 114

)24) ينظر: درر احلكام 519/4 .
)25) ينظر: درر احلكام 519/4، �ضرح حدود ابن عرفه ، �ص 657، املنهاج و�ضرح نهاية ال�ضول 2/4)4، ك�ضاف القناع 6/)9)

)26) اأ�ضول الفقه 12/2، درر احلكام 4/ 519 .
)27) �ضرح حدود ابن عرفه ، �ص 657، ينظر: خمت�ضر ابن حاجب 298/2

)28) ينظر: الإحكام يف اأ�ضول الأحكام 265/4، املنهاج و�ضرح نهاية ال�ضول 2/4)4
)29) ينظر: بغية امل�ضرت�ضدين �ص622

)31) ك�ضاف القناع 6/)9)، رو�ضة الناظر �ص87)، التحرير و�ضرحه للفتوحي �ص425.
)31) ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )112)، و�ضائل الإثبات �ص591.
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ي�ضلح بينهم ....) ))3) .
ففي احلديث جواز ذهاب احلاكم اإلى مو�ضع اخل�ضومة للف�ضل بينهم اإما عند عظم اخلطب، واإما لينك�ضف 

ما ال ُيحاط به �إالَّ باملعاينة، وال ُيعد ذلك تخ�ضي�ضًا، وال متييزً�، وال وهنًا)33) .
وقد اعتنى نظام املرافعات بهذا امل�ضطلح حيث خ�س ف�ضاًل به، كما بني اأن املعاينة تتم اإما باإح�ضار العني 
حمل النزاع اأو ندب اأحد اأع�ضاء املحكمة، اأو اأن ت�ضتخلف املحكمة التي يقع يف نطاقها، للوقوف على مو�ضع النزاع 

والتحقق منه)34) .
اإن املعاينة من امل�ضطلحات التي ُعرفت عند فقهاء الإ�ضالم من حيث املعنى دون اللفظ)35) .

فلم يتناول الفقهاء هذا امل�ضطلح بالتعريف ومل يعقدوا له ولأحكامه بابًا م�ضتقاًل، واإمنا تطرقوا له من خالل 
تفريعاتهم ذات العالقة واملبثوثة يف ثنايا كتبهم الفقهية.

حيث ورد عن احلنفية: اإن ال�ضيء املدعى اإذا كان مما ينقل ويحول، فيجب اأن يكون حا�ضرًا عند القا�ضي، 
حتى تقع عينه ال�ضاهدة والق�ضاء، ويحلف املدعى عليه، اإن مل يكن للمدعي بينة، لأن الق�ضاء على املجهول ل 

يجوز)36) .
كما ورد عنهم: واإن كان املدعى به منقوًل فللمدعي اأن يطلب كفياًل للمدعى عليه ليح�ضر العني، لأنه ل يتمكن 

من اإقامة البينة اإل باإح�ضار العني))3) .
اإح�ضاره لتمييزه  باإح�ضاره جمل�س احلكم فال بد من  اإلَّ  اإذا كان املدعى به ل ميكن متييزه  وعن املالكية: 

بال�ضفة، اإل اأن يع�ضر اإح�ضاره فال بد من بينة احليازة))3) .
وعن ال�ضافعية: واأما اإن كانت العني يف البلد واإح�ضارها متي�ضر اإلى جمل�س احلكم فاإنها حت�ضر لتقوم البينة 
على عينها اإذ بذلك يتو�ضل املدعي اإلى حقه، فوجب اإح�ضارها كما يجب على اخل�ضم احل�ضور عند الطلب ول 

ت�ضمع البينة على الأو�ضاف لعدم احلاجة اإلى ذلك))3) .
لكن مل  البلد  كانت يف  واإن  بالإ�ضارة،  عينها  املجل�س،  عنيًا حا�ضرة يف  به  املدعى  كان  واإن  احلنابلة:  وعن 

يح�ضرها جمل�س احلكم، اعترب اإح�ضارها لتعينها)41) .
فاملعاينة م�ضطلح ُعرف يف الفقه الإ�ضالمي من حيث املعنى دون اللفظ.

))3) اأخرجه البخاري، كتاب اجلماعة والإمام، باب من دخل ليوؤم النا�ص فجاء الإمام الأول فتاأخر الآخر اأو مل يتاأخر جازت �ضالته فيه، 
رقم 6767، وم�ضلم، كتاب ال�ضالة، باب تقدمي اجلماعة من ي�ضلي بهم اإذا تاأخر الإمام ومل يخافوا مف�ضدة بالتقدمي رقم 978.

)33) فتح الباري ب�ضرح �ضحيح البخاري )1/)18.
)34) ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي الف�ضل الرابع.

)5)) ينظر: �ضرح اأدب القا�ضي 122/2-)12، البحر الرائق 211/7، حا�ضية ال�ضاوي 82/9)، ق�ضاة قرطبة �ص111، اأ�ضنى املطالب 
4/)2)_24)، الإقناع97/4).

)6)) ينظر: �ضرح اأدب القا�ضي 122/2-)12، العناية �ضرح الهداية178/11، الدر املختار471/5، الختيار لتعليل املختار126/2.
)7)) ينظر: البحر الرائق 211/7، املب�سوط 77/21.

))3) ينظر: حا�ضية ال�ضاوي 82/9)، حا�ضية الد�ضوقي)15/1)، ق�ضاة قرطبة �ص111.
))3) ينظر: اأ�ضنى املطالب 4/)2)_24)، حا�ضية اجلمل )216/2 ، حا�ضية قليوبي 12/4).

)41) ينظر: الإقناع97/4)، الإن�ضاف 216/5، الرو�ص املربع 466/1.
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العدل  وكتاب  الق�ضاة  وتاأهيل  كفاءة  رفع  يف  اإ�ضهامًا 
النظر  هيئة  واأع�ضاء  اخل�ضوم  وحم�ضري  ال�ضبط  وكتاب 
والإداري  الــعــام  الق�ضاء  يف  الق�ضاة  واأعـــوان  وم�ضاعدي 
وتاريخ   162 رقم  بالقرار  ــوزراء  ال جمل�س  موافقة  �ضدرت 
يرتبط  الــعــديل  الــتــدريــب  مركز  باإن�ضاء  1435/4/24هــــــ 
تنظيميًا بوزارة العدل. و�ضدر على �ضوء ذلك تعميم لكافة 
برقم  العدل  وزير  العدل من معايل  لوزارة  التابعة  اجلهات 
�ضمن  موجبة  لعتماد  1435/5/5هــــــ  يف  13/ت/5312 

الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
يكون على النحو التايل:

الهيكل  �ضمن  الــعــديل  للتدريب  مــركــز  اإنــ�ــضــاء  اأوًل: 
العديل"،  التدريب  "مركز  ي�ضمى  العدل  لــوزارة  التنظيمي 

ويرتبط تنظيميًا بوزير العدل.
ثــانــيــًا: يــكــون هـــدف املــركــز الإ�ــضــهــام يف رفـــع كفاية 
ال�ضبط، وحم�ضري  وكتاب  العدل،  وكتاب  الق�ضاة،  وتاأهيل 
م�ضاعدي  من  وغريهم  النظر،  هيئة  واأع�ضاء  اخل�ضوم، 

واأعوان الق�ضاة يف الق�ضاء العام والإداري.
اتخاذ   – اأهــدافــه  حتقيق  �ضبيل  –يف  للمركز  ثالثًا: 

الو�ضائل املنا�ضبة، وبخا�ضة ما ياأتي:
للم�ضتويات  عمل  وجل�ضات  تدريبية  بــرامــج  1-و�ــضــع 
الربامج  هذه  وتنفيذ  امل�ضتهدفة  للفئات  املختلفة  الوظيفية 

وجل�ضات العمل.
للم�ضتويات  علمية  ولقاءات  تطبيقية  حلقات  2-عقد 

العليا للق�ضاة، وكتاب العدل.
مرفق  بق�ضايا  املتعلقة  والــنــدوات  املــوؤمتــرات  3-عقد 

الق�ضاء.
تدريبية  برامج  تنظيم  على  املركز  دور  يقت�ضر  رابعًا: 
وجل�ضات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات 
�ضلة مبا�ضرة باملهمات الوظيفية للفئات امل�ضتهدفة املحددة 
يف البند )ثانيًا( من هذا القرار، مع التاأكيد على األ ينظم 
املركز ما يدخل يف اخت�ضا�س معهد الإدارة العامة اأو املعهد 

امل�ضريف التابع ملوؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي.

اخلام�ضة  باملرتبة  عــام  مدير  للمركز  يكون  خام�ضًا: 
ع�ضرة، يتولى الإ�ضراف على اإدارات املركز واأق�ضامه وت�ضيري 

اأعماله، وله على وجه اخل�ضو�س القيام باملهمات الآتية:
العمل  واأق�ضامه و�ضري  اإدارات املركز  1-الإ�ضراف على 

فيه، واإدارة �ضوؤونه يف �ضوء اخلطط املر�ضومة له.
من  واعتمادها  ومنهجيته  التدريب  خطط  2-اقــراح 

الوزير.
3-الإ�ضراف على موظفي املركز يف حدود ما يق�ضي به 

النظام.
اإلــى  تهدف  التي  والــدرا�ــضــات  املــقــرحــات  تقدمي   -4

حت�ضني العمل يف املركز وتطويره ورفعها اإلى الوزير.
5- التعاقد مع املدربني من خارج املركز.

الإقليمية  ــنــدوات  وال املــوؤمتــرات  يف  املــركــز  متثيل   -6
والعربية والدولية التي تعقد يف جمال اخت�ضا�ضه.

7- اإعداد التقارير الدورية وال�شنوية حول ن�شاط املركز 
وتقومي م�ضتوى الأداء فيه، واملقرحات املتعلقة بذلك ورفعها 

اإلى الوزير.
8- القيام باأي مهمة اأخرى ت�ضند اإليه مبقت�ضى الأنظمة 

واللوائح والقرارات النافذة.
�ضاد�ضًا: يكون للمركز جلنة علمية يراعى فيها الآتي:

1-اأن تكون برئا�ضة وكيل وزارة العدل وع�ضوية ممثلني 
عن كل من: املجل�س الأعلى للق�ضاء، وديوان املظامل، ووزارة 

مركز التدريب العديل
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للق�ضاء،  العايل  واملعهد  املدنية،  اخلدمة  ووزارة  املالية، 
ومعهد الإدارة العامة.

واإقــرار  التدريبية،  املركز  �ضيا�ضة  ر�ضم  تتولى  اأن   -2
التطبيقية،  واحللقات  العمل،  وجل�ضات  التدريبية،  الربامج 
على  املركز،  يقرحها  التي  والــنــدوات  العلمية،  واللقاءات 
اأن يراعى يف ذلك ما ورد يف البند )حادي ع�ضر( من هذا 

القرار.
لتطوير  عــبــداهلل  امللك  م�ضروع  �ضمن  ــدرج  ت �ضابعًا: 
مرفق الق�ضاء خم�ض�ضات مالية ي�ضرف منها على اأن�ضطة 
ال�ضرف  كيفية  تنظم  مالية  لئحة  للمركز  ويكون  املركز، 
عليها، وت�ضدر الالئحة بالتن�ضيق والتفاق بني كل من وزارة 

العدل، ووزارة املالية، ووزارة اخلدمة املدنية.
ثامنًا: على املركز – عند طرحه للربامج التدريبية – 
اأخذ موافقة جلنة التدريب والبتعاث بوزارة اخلدمة املدنية.
للخارطة  وفقًا  للمركز  التنظيمي  الهيكل  يكون  تا�ضعًا: 
الإداري  للتنظيم  العليا  اللجنة  ملح�ضر  املرافقة  التنظيمية 

)ال�ضابع وال�ضتني بعد املائة(.
للمركز  التنظيمية  الــوحــدات  اأهـــداف  تكون  عا�ضرًا: 
ملح�ضر  املرافق  واملهمات  الأهــداف  لدليل  وفقًا  ومهماتها 

اللجنة العليا للتنظيم الإداري امل�ضار اإليه.
�ضنوات  ثــالث  بعد  الــعــدل،  وزيــر  يقوم  ع�ضر:  حــادي 
العليا  اللجنة  اإلى  تقرير  برفع  ملهماته،  املركز  من ممار�ضة 
وال�ضعوبات  املــركــز  اإجنـــازات  يت�ضمن  الإداري  للتنظيم 
من  والعائد  الت�ضغيل  لتكلفة  وبيانًا  واجهته  التي  واملعوقات 
التقرير  هــذا  معطيات  �ضوء  يف  اللجنة  لتتولى  التدريب، 
الو�ضع  عــلــى  الإبـــقـــاء  منا�ضبة  مـــدى  يف  الــنــظــر  ونــتــائــجــه 

التنظيمي للمركز اأو تغيريه.
)الأهداف واملهام(:

الهدف العام ملركز التدريب العديل:
يهدف املركز اإلى الإ�ضهام يف رفع كفاءة وتاأهيل كتاب 
العدل، وكتاب ال�ضبط، وحم�ضري اخل�ضوم، واأع�ضاء هيئة 

النظر وغريهم من م�ضاعدي واأعوان الق�ضاة.
املهام:

الو�ضائل  – اتخاذ  اأهدافه  – يف �ضبيل حتقيق  للمركز 
املنا�ضبة، وبخا�ضة ما ياأتي:

-و�ضع برامج تدريبية وور�س عمل للم�ضتويات الوظيفية 
وور�ــس  الــربامــج  تلك  وتنفيذ  امل�ضتهدفة  للفئات  املختلفة 

العمل.
اخلارطة التنظيمية املعتمدة من قبل اللجنة العليا للتنظيم الإداري

 ملركز التدريب العديل ذو احلجة 1434هـ

وزير العدل

مدير عام مركز التدريب العديل

اإدارة
اللقاءات واحللقات 

وور�ش العمل 

اإدارة 
الربامج التدريبية

اإدارة 
خدمات �ش�ؤون 

املدربني

اإدارة
تقنية التدريب

-عقد احللقات التطبيقية واللقاءات العلمية للم�ضتويات العليا للق�ضاة، وكتاب العدل.
-عقد املوؤمترات والندوات املتعلقة بق�ضايا مرق الق�ضاء.
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مدير عام املركز: 
االرتباط التنظيمي:
يرتبط بوزير العدل.

الهدف العام:
ــز  ــرك امل اإدارة  ــى  ــل ع الإ�ـــــضـــــراف 

واأق�ضامه وت�ضيري اأعمالها.

املهام:
واأق�ضام  اإدارات  على  1-الإ�ــضــراف 
املركز و�ضري العمل فيه، واإدارة �ضوؤونه 

يف �ضوء اخلطط املر�ضومة له.
2- اقراح خطط ومنهجية التدريب 

واعتمادها من الوزير.
3- الإ�ضراف على موظفي املركز يف 

حدود ما يق�ضي به النظام.
والدرا�ضات  املقرحات  تقدمي   -4
التي تهدف اإلى حت�ضني وتطوير العمل 

يف املركز ورفعها اإلى الوزير.
خارج  من  املدربني  مع  التعاقد   -5

املركز.
املـــوؤمتـــرات  املــركــز يف  متــثــيــل   -6
والدولية  والعربية  الإقليمية  والندوات 

التي تعقد يف جمال اخت�ضا�ضه.
7- اإعــــداد الــتــقــاريــر الــدوريــة 
وال�����ش��ن��وي��ة ح���ول ن�����ش��اط امل��رك��ز 
فيه  الأداء  ــوى  ــت ــض مــ� ــم  ــي ــي ــق وت
املتعلقة بذلك ورفعها  واملقرحات 

اإلى الوزير.
ت�ضند  اأخــرى  مهام  بــاأي  القيام   -8
ــوائــح  ــل وال الأنــظــمــة  مبقت�ضى  اإلـــيـــه 

والقرارات النافذة.

وور�ش  واحللقات  اللقاءات  اإدارة 
العمل:

االرتباط التنظيمي:
ترتبط مبدير عام املركز.

الهدف العام:
العلمية  الــلــقــاءات  تنفيذ  على  العمل 
املختلفة يف جمال عمل املركز من موؤمترات 

وندوات وحلقات تطبيقية وور�س عمل.
املهام:

لالإدارة  ال�ضنوية  اخلطة  اإعداد   -1
والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.

ـــوؤمتـــرات  امل ــى  عــل ــــراف  ــــض الإ�  -2
والندوات واحللقات وور�س العمل التي 

يعقدها املركز.
التي  الفعاليات  نتائج  تــقــومي   -3

تعقدها الإدارة.
املتعلقة  الإجراءات  اتخاذ كافة   -4
والندوات واحللقات  املوؤمترات  بتنفيذ 

وور�س العمل.
باإعداد  املكلفة  الفرق  متابعة   -5
البحوث امليدانية للموؤمترات والندوات 
ــعــمــل وتــقــدمي  ـــــس ال واحلـــلـــقـــات وور�
اإجنــاز  ل�ضمان  الــالزمــة  الت�ضهيالت 

مهامها.
واأوراق  بحوث  جتهيز  متابعة   -6
واحللقات  والــنــدوات  املــوؤمتــرات  عمل 
اإدارات  مــع  بالتن�ضيق  العمل  وور�ـــس 

الوزارة املعنية.
باإعادة  اخلا�ضة  اللجان  متابعة   -7
والندوات  املوؤمترات  تو�ضيات  �ضياغة 
ــعــمــل وتــقــدمي  ـــــس ال واحلـــلـــقـــات وور�

الت�ضهيالت الالزمة لها.
8- حجز وجتهيز القاعات الالزمة 
واحللقات  والندوات  املوؤمترات  لتنفيذ 
وور�س العمل مع الإدارات املخت�ضة يف 

ذلك.
املــــوؤمتــــرات  جـــــدول  اإعـــــــداد   -9

والندوات ال�ضنوية.
اختيار  عملية  يف  املــ�ــضــاركــة   -10
ــنــدوات  املــ�ــضــاركــني يف املـــوؤمتـــرات وال

واحللقات وور�س العمل.
اخلــا�ــضــة  احلــقــائــب  جتــهــيــز   -11
باملوؤمترات والندوات واحللقات وور�س 

العمل.
ح�ضور  �ــضــهــادات  اإ�ـــضـــدار   -12
للم�ضاركني يف املوؤمترات وور�س العمل.
تقومي  نــتــائــج  عــلــى  الطــــالع   -13
ــهــا  ــت ــض ــــدوات ودرا� ــــن ــــوؤمتــــرات وال امل
وال�ضتفادة منها لتطوير تلك احللقات.
الإدارة  احــتــيــاجــات  حتــديــد   -14
واملــواد  والأجــهــزة  العاملة  القوى  من 

ومتابعة توفريها.
تقارير  اإعــداد  على  الإ�ضراف   -15
ورفعها  الإدارة،  اإجنــازات  عن  دوريــة 

اإلى مدير عام املركز.

اإدارة الربامج التدريبية:
االرتباط التنظيمي:

ترتبط مبدير عام املركز.
الهدف العام:

التدريبية  الإ�ضراف على الربامج 
مبا ي�ضهم يف حتقيق اأهداف املركز.

الدليل التنظيمي 
ملركز التدريب العديل
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املهام:
الــعــامــة  الــ�ــضــيــا�ــضــات  اقـــــراح   -1
املركز  يف  التدريب  لن�شاط  املوجهة 
والإ�ضراف على تنفيذها بعد اإقرارها.

ــداد اخلطط  اإع الإ�ــضــراف على   -2
يف  التدريب  بن�شاط  املتعلقة  ال�شنوية 
العامة  وال�ضيا�ضات  الأهــــداف  اإطـــار 
الإدارات  مـــع  ومــنــاقــ�ــضــتــهــا  لــلــمــركــز 
ب�ضاأنها  توجيهاته  ــداء  واإب به  املرتبطة 

واإجراء التعديالت عليها.
خطط  تنفيذ  على  الإ�ـــضـــراف   -3
ــب الــ�ــضــنــويــة والــتــنــ�ــضــيــق بني  ــدري ــت ال
يحقق  مبا  باملركز  املرتبطة  الإدارات 

هذا الهدف.
ال�ضنوية  4- اقراح م�ضاريع اخلطط 
وال�ضيا�ضات  الأهــداف  اإطار  لــالإدارة يف 
العامة للمركز، وتنفيذها بعد اعتمادها.
الـــربامـــج  وتــطــويــر  تــ�ــضــمــيــم   -5

التدريبية وفقًا لالإجراءات املتبعة.
احلقائب  اإعداد  على  الإ�ضراف   -6
املنظمة  لــالإجــراءات  وفقًا  التدريبية 

لهذه العملية.
الــربامــج  تنفيذ  مــن  ــد  ــاأك ــت ال  -7

التدريبية.
ورفعها  املدربني  اأ�ضماء  اقراح   -8

اإلى مدير عام املركز للموافقة عليها.
الإدارة  ــاجــات  ــي احــت ــد  حتــدي  -9
واملــواد  والأجــهــزة  العاملة  القوى  من 

ومتابعة توفريها.
تقارير  اإعــداد  على  الإ�ضراف   -10
ورفعها  الإدارة،  اإجنــازات  عن  دوريــة 

اإلى مدير عام املركز.
اأخرى تكلف بها من  اأي مهام   -11

قبل مدير عام املركز.

اإدارة خدمات �ش�ؤون املدربني:
االرتباط التنظيمي:

ترتبط مبدير عام املركز.
الهدف العام:

اخلــدمــات  كــافــة  تــوفــري  �ضمان 
الإدارية واملالية للمدربني املتفرغني 

وغري املتفرغني يف املركز.
املهام:

والتعليمات  اللوائح  تطبيق   -1
ذات العالقة بالعاملني.

الالزمة  الإجـــراءات  اتخاذ   -2
نحو م�ضتحقات العاملني من رواتب 

وعالوات ومكافاآت وغريها.
املعلومات  وتــبــويــب  جتميع   -3
من  الفعلية  بالحتياجات  املتعلقة 
بالتعاون مع  العاملة، وذلك  القوى 

الوحدات املخت�ضة باملركز.
مــلــفــات  وحـــفـــظ  تــنــظــيــم   -4
و�ـــضـــجـــالت املــــدربــــني الــعــامــلــني 
ا�ضتيفائها  من  والتاأكد  واملتعاونني 

جلميع البيانات الالزمة.
الالزمة  الت�ضهيالت  تقدمي   -5
يتعلق  فيما  الأجــانــب  للمتعاقدين 
تاأ�ضريات  وطلبات  الإقامة،  بطلب 
و�ضهادة  ولعائالتهم،  لهم  ال�ضفر 

اخلدمة.
ـــة عن  6- اإعــــداد تــقــاريــر دوري
واإجنــازاتــهــا  الإدارة  نــ�ــضــاطــات 
ومــقــرحــات تــطــويــر الــعــمــل بها 

ورفعها اإلى مدير عام املركز.
بها  تكلف  اأخــرى  مهام  اأي   -7

الإدارة يف حدود اخت�ضا�ضها.

اإدارة تقنية التدريب:
االرتباط التنظيمي:

ترتبط مبدير عام املركز.
الهدف العام:

الفنية  واملــ�ــضــانــدة  الــدعــم  تــقــدمي 
لعموم اإدارات املركز.

املهام:
1- الــقــيــام بــالــدرا�ــضــات الــالزمــة 
لإدخال التقنية يف جميع اأعمال املركز.
الربجميات  اإعداد  امل�ضاركة يف   -2
جمال  يف  املتطورة  والو�ضائل  والنظم 

تقنية املعلومات لعمل املركز.
وت�ضغيل  وتركيب  توريد  متابعة   -3

و�ضيانة اأجهزة تقنيات التدريب.
نظم  لتطوير  اخلطط  اقـــراح   -4
املركز  وحاجة  يتما�ضى  مبا  املعلومات 

وارتباطه باجلهات ذات العالقة.
اإدارة  مــع  والــتــعــاون  التن�ضيق   -5

احلا�ضب الآيل بالوزارة.
واأجهزة  والنظم  الربامج  6- حتديث 
التدريب لت�ضهيل عملية الت�ضال باملركز.
على  املــركــز  من�ضوبي  تــدريــب   -7

اأنظمة احلا�ضب الآيل.
مبا  الــتــدريــب  قــاعــات  جتهيز   -8

حتتاج اإليه من اأجهزة.
9- املتابعة امل�ضتمرة ل�ضيانة الأجهزة.
حال  املنا�ضب  البديل  تــاأمــني   -10

تعطل الأجهزة.
يف  املــركــز  متثيل  يف  امل�ضاركة   -11
الأعمال التي لها عالقة باحلا�ضب الآيل.
12- اإعداد تقارير دورية باإجنازات 
ورفعها  تطويرها  ومقرحات  الإدارة 

اإلى مدير عام املركز.
بها  تكلف  اأخــــرى  مــهــام  اأي   -13

الإدارة يف حدود اخت�ضا�ضها.
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الرج�ع اإلى وزارة ال�ش�ؤون البلدية 

والقروية عند تعديل ا�شتعمال 

الأرا�شي الزراعية
برقم  ق�ضائيًا  تعميمًا  العدل  وزيــر  معايل  اأ�ضدر 
13/ت/5407 وتاريخ 1435/7/19هـ يق�ضي ب�ضرورة 
الرج�ع اإلى وزارة ال�ض�ؤون البلدية والقروية عند تعديل 

ا�ضتثمار الأرا�ضي الزراعية، واإليكم ن�ص التعميم:
"اإ�ضارة اإلى تعميم ال�زارة رقم 13/ت/4311 يف 
1432/7/11هـــ املبني على ما ورد من وزارة ال�ض�ؤون 
البلدية والقروية برقم 2776 يف 1432/1/15هـ ورقم 
ت�ثيق جتزئة  ب�ضاأن عدم  25919 يف 1431/5/13هـــ 
اأو فرز للأرا�ضي با�ضتعمالتها املختلفة داخل مراحل 
اأو خارجها  التنمية  ومنطقة حماية  العمرانية  التنمية 

اإل بعد م�افقة ال�زارة.
ال�ض�ؤون  لل�زارة كتاب �ضعادة وكيل وزارة  فقد ورد 
يف   22912 رقــم  املـــدن  لتخطيط  والــقــرويــة  البلدية 
1435/5/3هـــ ب�ضاأن قيام بع�ص كتابات العدل بتعديل 
ا�ضتعمالت الأرا�ضي الزراعية من غري الرج�ع ل�زارة 
ال�ض�ؤون البلدية والقروية واأن الأمر ال�ضامي رقم 49007 
يف 1432/10/28هــــــ )املــرفــقــة �ــضــ�رتــه( قــد ت�ضمن 
باعتماد الرج�ع اإلى وزارة ال�ض�ؤون البلدية والقروية عند 
تعديل ا�ضتعمال الأرا�ضي الزراعية التي اأ�ضا�ص متلكها 
الأرا�ضي  ت�زيع  نظام  مب�جب  م�زعة  زراعية  قــرارات 
الب�ر اأو الأرا�ضي اململ�كة مب�جب حجج ا�ضتحكام بعد 

اأخذ م�افقة وزارة الزراعة يف تعديل ال�ضتعمال.
ما  ومراعاة  الطــلع  اإليكم  نرغب  ذكر  ملا  ووفقًا 
اأ�ضري اإليه فيما يرد من معاملت تعديل ال�ضتعمالت 

لهذه الأرا�ضي. واهلل يحفظكم".
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

عق�بة احلدث 

ق�ضائيًا  تعميمًا  العدل  وزيــر  معايل  اأ�ضدر 
ـــــ   1435/7/13ه وتــاريــخ  13/ت/5401  برقم 
وغري  املكلف  للحدث  امل�جبة  بالعق�بة  يق�ضي 
واإليكم  اإدانــتــه،  القا�ضي  لدى  ثبت  متى  املكلف 

ن�ص التعميم:
"فقد ورد لل�زارة كتاب معايل رئي�ص املحكمة 
1435/6/29هــــ  يف   35/1900335 رقــم  العليا 
بــ�ــضــاأن درا�ــضــة تــ�حــيــد الأحـــكـــام الــتــي ت�ضدر 
وان  الأحــــداث،  ق�ضايا  يف  املحاكم  جميع  مــن 
املحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدرا�ضة هذا 
القرار رقم )13/م(  ب�ضاأنه  واأ�ضدرت  امل��ض�ع، 
يف 1435/5/19هـ )املرفق �ض�رته( املت�ضمن اأن 

الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت ما يلي:
اإدانة  املخت�ص  القا�ضي  لدى  ثبت  اأوًل: متى 
احلدث املكلف فيما م�جبه عق�بة مقررة نظامًا، 
العق�بة  كانت  ومتى  العق�بة،  تلك  عليه  فت�قع 
تخ�ص جناية القتل العمد الذي �ضقط الق�د فيه 
العق�بة  زيــادة  فللقا�ضي  العمد،  �ضبه  القتل  اأو 
مكلف،  غري  احلدث  كان  واإن  م�ضددة،  لظروف 
الأدنــى  احلد  على  يزيد  ل  مبا  القا�ضي  فيعزره 

للعق�بة املقررة نظامًا.
نظامًا،  حمــددة  العق�بة  تكن  مل  اإذا  ثانيًا: 
حال  بح�ضب  مر�ضًل  تعزيرًا  القا�ضي  فيعزره 

احلدث وملب�ضات كل ق�ضية.
م�جبه.  واعتماد  الطلع  اإليكم  نرغب  لذا 

واهلل يحفظكم".
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى
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تاأجيل تنفيذ حكم عق�بة الإبعاد 

اأ�ضدر معايل وزير العدل تعميمًا ق�ضائيًا على كافة املحاكم برقم 13/ت/5307 وتاريخ 1435/5/2هـ 
ين�ص على امل�افقة على تاأجيل تنفيذ حكم عق�بة الإبعاد لغري ال�ضع�دي عن اململكة املن�ض��ص عليها يف 

نظام مكافحة املخدرات يف الفقرة 2 من املادة 56 واإليكم ن�ص التعميم:
امللكي رقم  املر�ض�م  املبني على  الــ�زارة رقم 13/ت/2703 يف 1426/7/24هـــ  تعميم  اإلى  »اإ�ضارة 

)م/39( يف 1426/7/8هـ ب�ضاأن نظام مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية.
اأ�ضله  امل�جه  1435/4/6هــــ  يف   12827 رقم  الربقي  الكرمي  ال�ضامي  الأمــر  من  ن�ضخة  تلقينا  فقد 
الــ�زراء  ملجل�ص  العام  الأمــن  معايل  كتاب  على  )اطلعنا  ون�ضه:  الداخلية  وزير  امللكي  ال�ضم�  ل�ضاحب 
رقم 502 بتاريخ 1435/2/21هـ امل�ضار فيه اإلى املعاملة امل�ضتملة على برقية �ضم�كم رقم 15499 بتاريخ 
1434/3/4هـ ب�ضاأن طلب منحكم �ضلحية الإعفاء من الإبعاد يف ق�ضايا ا�ضتعمال املخدرات واحليازة 
رقم  امللكي  باملر�ض�م  ال�ضادر  العقلية  وامل�ؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  ال�اردة يف  ال�ضتعمال  بق�ضد 
اأ�ضهر( فاأقل يف ق�ضايا غ�ضل الأمــ�ال...، وما  بـ )�ضتة  )م/39( بتاريخ 1426/7/8هـــ ومن حكم عليه 
من  مندوبن  مب�ضاركة  الــ�زراء  مبجل�ص  اخلرباء  هيئة  يف  امل��ض�ع  درا�ضة  متت  اأنه  من  معاليه  اأو�ضحه 
ت�جيه  �ضدور  1435/1/4هـــ  بتاريخ   )17( رقم  املح�ضر  يف  املجتمع�ن  واأو�ضى  العلقة،  ذات  اجلهات 

يت�ضمن الآتي:
اأوًل: تف�ي�ص �ضم�كم بتاأجيل تنفيذ حكم عق�بة الإبعاد لغري ال�ضع�دي عن اململكة، املن�ض��ص عليها 
حة  يف الفقرة )2( من املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية، وفقًا لل�ض�ابط امل��ضّ

يف كتاب معاليه.
ثانيًا: تت�لى اللجنة امل�ضكلة بقرار جمل�ص ال�زراء رقم )201( بتاريخ 1431/6/10هـ، املكلفة بر�ضد 
اأو لئحته التنفيذية، درا�ضة  امللح�ظات التي قد تطرح ح�ل نظام مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية 
منا�ضبة اأن ُين�ص يف هذا النظام على اأن للمحكمة املخت�ضة اإيقاف عق�بة الإبعاد لغري ال�ضع�دي املرتتبة 
اأن اللجنة العامة ملجل�ص ال�زراء  اإلى  على الإدانة باجلرائم املن�ض��ص عليها يف النظام، م�ضريًا معاليه 
اطلعت على هذا امل��ض�ع بتاريخ 1435/2/14هـ، وراأت امل�افقة على ما مت الت��ضل اإليه يف املح�ضر رقم 

)17( بتاريخ 1435/1/4هـ اآنف الذكر.
ونخربكم مب�افقتنا على ما راأته اللجنة العامة ملجل�ص ال�زراء بهذا ال�ضاأن.. فاأكمل�ا ما يلزم مب�جبه(اأ.هـ.

لذا نرغب اإليكم الطلع واعتماد م�جبه. واهلل يحفظكم«.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى
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حجز ثلث الراتب للم�ظف 
اأ�ضدر معايل وزير العدل تعميمًا برقم 13/ت/5306 وتاريخ 1435/5/2هـ يق�ضي بعدم حجر اأكرث من 

ثلث الراتب الأ�ضا�ضي للم�ظف واإليكم ن�ص التعميم: 
»فقد تلقينا ن�ضخة من تعميم معايل رئي�ص الدي�ان امللكي وال�ضكرتري اخلا�ص خلادم احلرمن ال�ضريفن 

الربقي رقم 13716 يف 1435/4/13هـ املرفق به ما يلي:
اأوًل: �ض�رة من قرار جمل�ص ال�زراء رقم )127( يف 1435/4/3هـــ القا�ضي بتعديل املادة )20( من 
نظام اخلدمة املدينة ال�ضادر باملر�ض�م امللكي رقم )م/49( يف 1397/7/10هـ  لت�ضبح بالن�ص الآتي: »ل 
يج�ز احلجز على راتب امل�ظف اإل باأمر من اجلهة املخت�ضة، ول يج�ز اأن يتجاوز املقدار املحج�ز كل �ضهر 
ثلث �ضايف راتبه ال�ضهري ما عدا دين النفقة، واإذا كان امل�ظف م�ق�فًا ب�ضبب مطالبته بدي�ن )للحك�مة اأو 

لغري احلك�م( في�ضرف له راتبه الأ�ضا�ضي«.
ثانيًا: �ض�رة من املر�ض�م امللكي رقم )م/23( بتاريخ 1435/4/11هـ ال�ضادر بامل�ضادقة على ذلك.

لذا نرغب اإليكم الطلع واعتماد م�جبه. واهلل يحفظكم«.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

�ضرورة املحافظة على الوثائق وال�ضبوط
اإداريًا برقم 13/ت/5169 وتاريخ 1435/1/14هـــ يق�ضي ب�ضرورة  العدل تعميمًا  اأ�ضدر معايل وزير 

املحافظة على الوثائق وال�سبوط واملعامالت يف اأماكن منا�سبة وتنظيمها. واإليكم ن�ص التعميم:
»اإ�ضارة اإلى تعميمي ال�زارة رقم 12/90/ت يف 1393/4/25هـ ورقم 2/166/ت يف 1391/9/21هـ 

ب�ساأن حفظ ال�سبوط وال�سجالت والأوراق يف اأماكن منا�سبة.
ونظرًا ملا لوحظ اأثناء اطالع م�سريف جلنة الإتالف للوثائق على بع�ص اأر�سفة املحاكم وكتابات العدل 
احلفظ  تنا�سب  ل  اأوعية  يف  يحفظ  بع�سها  واأن  منا�سبة  حفظ  باأماكن  الوثائق  بحفظ  الهتمام  عدم  من 
بالإ�سافة اإلى عدم ترتيب هذه الوثائق وتعر�سها للتلف وال�سياع وبع�سها يحفظ يف اأماكن قريبة من م�سادر 

املياه والرط�بة وحرارة ال�ضم�ص.
ولأهمية ما ذكر نرغب من اجلميع املحافظة على ال�سبوط وال�سجالت والدفاتر وحمتويات الأر�سيف 
من املعاملت واملكاتبات وذلك يف اأماكن منا�ضبة وبعيدة عن ما يعر�ضها للتلف اأو ال�ضرر مع التاأكيد على 

ترتيب هذه املحف�ظات وتنظيمها حتقيقًا للم�ضلحة العامة.
للطلع واعتماد م�جبه. واهلل يحفظكم«.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى



419 العدد |65| رم�ضان 1435هـ    

عدم الت�ضرف يف اأرا�ضي امل�ضاجد 
برقم  ق�ضائيًا  تعميمًا  الــعــدل  ــر  وزي معايل  اأ�ــضــدر 
اأي  اإجــازة  بعدم  1435/2/1هـــــ  وتاريخ  13/ت/5203 
املخ�ض�ضة  الأرا�ــضــي  قطع  على  ونح�ه  بالبيع  ت�ضرف 
هناك  يكن  مل  مــا  ــن  ــ�ؤذن وامل الأئــمــة  وبــيــ�ت  للم�ضاجد 

مقت�ضى �ضرعي يفيد تعطلها. واإليكم ن�ص التعميم:
يف  86/12/ت  رقــم  الــــ�زارة  تعميم  اإلـــى  "اإ�ضارة 
1406/4/26هـ املبني على الأمر ال�ضامي رقم 442/4/م 

يف 1406/3/6هـ.
فقد ورد لل�زارة برقية معايل وزير ال�ض�ؤون الإ�ضلمية 
 2805/3/5/1 رقـــم  ـــاد  ـــض والإر� والـــدعـــ�ة  ـــــاف  والأوق
اأ�ضحاب  بع�ص  قــيــام  املت�ضمنة  1434/12/22هـــــــ  يف 
املخططات اخلا�ضة ببيع الأرا�ضي املخ�ض�ضة للم�ضاجد 
اخلا�ضة  املخططات  يف  واملــ�ؤذنــن  الأئــمــة  مل�ضاكن  اأو 
ا�ضتخدامها لغري  ال�ضكنية ومن ثم يعاد تنظيمها وتغيري 
الأمر  ومنها  ال�ضامية  التعليمات  واأن  له،  خ�ض�ضت  ما 
1406/3/6هـــــ  يف  املـــ�ؤرخ  )442/4/م(  رقــم  ال�ضامي 
تق�ضي باأن تك�ن اأرا�ضي امل�ضاجد ومرافقها حمملة على 
يج�ز  ول  وال�ض�ارع  احلدائق  عليه  حملت  كما  املخطط 

الت�ضرف بها لغري ذلك.
وطلب معاليه ت�جيه اأ�ضحاب الف�ضيلة الق�ضاة وكتاب 
قطع  على  ونح�ه  بالبيع  ت�ضرف  اأي  اإجــازة  بعدم  العدل 
اأرا�ضي خم�ض�ضة للم�ضاجد وبي�ت الأئمة وامل�ؤذنن واأن 
تبقى ملا خ�ض�ضت له، ما مل يكن هناك مقت�ضى �ضرعي 
وزارة  قبل  من  معها  التعامل  يتم  وهــذه  تعطلها،  يفيد 
مب�جب  والإر�ضاد  والدع�ة  والأوقاف  الإ�ضلمية  ال�ض�ؤون 

م�ض�ؤوليتها على الأوقاف ومبقت�ضى الأنظمة والتعليمات.
واهلل  م�جبه.  ومــراعــاة  الطــلع  اإليكم  نرغب  لــذا 

يحفظكم".
 وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

العمل بقرار اجلرائم 

الكبرية املوجبة للتوقيف
تعميمًا  ــعــدل  ال ـــر  وزي مــعــايل  اأ�ــضــدر 
وتــاريــخ  13/ت/5423  بــرقــم  قــ�ــضــائــيــًا 
رقم  بالتعميم  العمل  ب�ضاأن  1435/8/3هـــ 
13/ت/5382 يف 1435/6/22هـ املت�ضمن 
وذلك  للت�قيف  امل�جبة  الكبرية  اجلرائم 
اعتبارًا من تاريخ 1435/7/26هـــ )تاريخ 
ن�ص  واإليكم  الر�ضمية(  باجلريدة  ن�ضره 

التعميم.
»اأحلـــــاقـــــًا لــتــعــمــيــم الـــــــــ�زارة رقـــم 
1435/6/22هــــــــــــ  يف  13/ت/5382 
امللكي  ال�ضم�  �ضاحب  تعميم  على  املبني 
27700/12 يف  هـــ  ــم  رق الــداخــلــيــة  وزيـــر 
1435/6/10هـ املرفق به قرار �ضم�ه رقم 
ب�ضاأن اجلرائم  2000 يف 1435/6/10هـــ 
الكبرية امل�جبة للت�قيف، واأن يعمل به بعد 
اجلريدة  يف  ن�ضره  تاريخ  من  ي�مًا  ثلثن 

الر�ضمية.
تعميم  من  ن�ضخة  الـــ�زارة  تلقت  فقد 
1435/7/5هـــــــ  يف   31931 رقـــم  �ــضــمــ�ه 
املت�ضمن اأنه مت ن�ضر القرار ال�زاري امل�ضار 
رقم  بعددها  الــقــرى  اأم  جــريــدة  يف  اإلــيــه 
1435/6/25هـــــ،  بتاريخ  ال�ضادر   4511
تاريخ  من  اعتبارًا  به  العمل  يك�ن  وبذلك 

1435/7/26هـ.
اإلــيــكــم الطـــلع واعتماد  نــرغــب  ــذا  ل

م�جبه واهلل يحفظكم«.
وزير العدل بالنيابة
توفيق بن فوزان الربيعة
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رفع �ضقف الإعفاء من غرامة الدولة
ـــعـــدل تــعــمــيــمــًا بــرقــم  اأ�ــــضــــدر مـــعـــايل وزيـــــر ال
برفع  يق�ضي  1435/8/3هـــــ  وتــاريــخ  13/ت/5421 
األف  خم�ضمائة  اإلى  الدولة  غرامة  من  الإعفاء  �ضقف 

ريال. واإليكم ن�ص التعميم:
"اإ�ضارة اإلى تعميم ال�زارة رقم 13/ت/5380 يف 
1435/6/22هـــ املبني على قرار جمل�ص ال�زراء رقم 

)210( يف 1435/5/23هـ.
الكرمي  ال�ضامي  الأمـــر  مــن  ن�ضخة  تلقينا  فقد 
الربقي رقم 26702 يف 1435/7/9هـ ون�ضه: )ن�ضري 
بتاريخ 1415/7/24هـ  الأمرين رقم �ص/11065  اإلى 
جرمه  كان  من  �ضراح  اإطلق  على  بامل�افقة  القا�ضي 
ال�ضجن،  يف  بقائه  من  ترجى  فائدة  ول  خطري  غري 
و1ذلك كلما راأى �ضم� وزير الداخلية اأن الأمر يقت�ضي 
�ــص/15284  ورقــم  العامة،  امل�ضلحة  تتطلبه  اأو  ذلك 
على  بامل�افقة  القا�ضي  1417/10/12هـــــــ  بــتــاريــخ 
اإذا  اإليه  امل�ضار  بالأمر  امل�ضم�لن  الأ�ضخا�ص  ا�ضتفادة 
ل  مالية  غرامة  وجــ�د  منه  ا�ضتفادتهم  يع�ق  ما  كان 

تتجاوز )50.000( خم�ضن األف ريال.
رقم 20448  امللكي  الدي�ان  برقية  اإلى  ن�ضري  كما 
بتاريخ 1435/5/30هـ املبلغ بها قرار جمل�ص ال�زراء 
فيها  وامل�ضار  1435/5/23هـــــ،  بتاريخ   )210( رقــم 
�ضقف  رفع  من  املجل�ص  به  وّجــه  ما  على  امل�افقة  اإلــى 
رقم  بــالأمــر  عليها  املن�ض��ص  الغرامة  مــن  الإفــعــاء 
�ص/15284 بتاريخ 1417/10/12هـ �ضالف الذكر اإلى 

)500.000( خم�ضمائة األف ريال.
ال�زراء  جمل�ص  به  وّجه  ما  اعتماد  اإليكم  ونرغب 

بهذا اخل�ض��ص.. فاأكمل�ا ما يلزم مب�جبه( اأ.هـ.
واهلل  م�جبه.  واعتماد  الطلع  اإليكم  نرغب  لذا 

يحفظكم".
وزير العدل بالنيابة
توفيق بن فوزان الربيعة

العمل باآلية اإيقاف الع�ضكريني
برقم  تعميمًا  الــعــدل  وزيـــر  مــعــايل  اأ�ــضــدر 
القا�ضي  1435/8/3هــــ  وتاريخ  13/ت/5422 
الع�ضكرين  باإيقاف  اخلا�ضة  والآلــيــة  باعتماد 

واأماكن اإيقافهم، واإليكم ن�ص التعميم:
رقـــم  الـــــــــ�زارة  ــم  ــمــي ــع ت ــــــى  اإل "اإ�ضارة 
13/ت/3371 يف 1429/4/27هـــ ب�ضاأن حتديد 

اأماكن اإيقاف الع�ضكرين.
فقد تلقينا تعميم �ضاحب ال�ضم� امللكي وزير 
الداخلية الربقي رقم 64756 يف 1435/5/30هـ 
ال�ضرقية  املنطقة  اإمارة  لربقية  )اإ�ضارة  ون�ضه: 
ب�ضاأن  1435/4/25هــــــــ  ــخ  ــاري وت  17185 رقـــم 
املدع�/ ..... يعمل ع�ضكري وال�ضادر بحقه قرار 
مطالبة  ب�ضبب  تنفيذيًا  حب�ضًا  بح�ضبه  ق�ضائي 
مالية، وحيث وجه قا�ضي التنفيذ باإيقافه بال�ضجن 
من  التنفيذ  طالبي  ا�ضتدعاء  اإثــر  على  الــعــام 
خروج خ�ضمهم من الت�قيف مبرجعه مب�ضاعدة 
الــ�زارة  تعميم  �ضدر  اأن  �ضبق  وحيث  زمــلئــه، 
الإحلاقي  1433/8/15هــــ  وتاريخ   94176 رقم 
امل�جه  وتاريخ 1432/1/1هـــ  رقم 212  للتعميم 
لكافة القطاعات الأمنية القا�ضي بامل�افقة على 
القطاعات  من  امل�ضكلة  اللجنة  اإليه  ت��ضلت  ما 
اآلية  ح�ل  منه  �ض�رة  املرفق  مبح�ضرها  املعنية 
اإيقاف الع�ضكرين الذين �ضدر بحقهم اأحكام اأو 

قرارات ع�ضكرية واأماكن اإيقافهم.
اآمل الطلع والإيعاز ملن يلزم باإنفاذه(اأ.هـ.

م�جبه،  واعتماد  الطلع  اإليكم  نرغب  لذا 
وجتدون برفقه املح�ضر امل�ضار اإليه اأعله( واهلل 

يحفظكم".
وزير العدل بالنيابة
توفيق بن فوزان الربيعة
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برقم  ق�ضائيًا  تعميمًا  العدل  وزير  معايل  اأ�ضدر 
بتفريغ  يق�ضي  1435/6/3هــــ  وتاريخ  13/ت/5347 
الــدعــاوى  للنظر يف  ـــــة  الإداري املــحــاكــم  مــن  قــ�ــضــاة 
العقارية،  امل�ضاهمات  جلنة  قـــرارات  �ضد  املرف�عة 

واإليكم ن�ص التعميم:
»فقد تلقينا ن�ضخة من الأمر امللكي الكرمي الربقي 
ملعايل  اأ�ضله  امل�جه  1435/4/17هــــ  يف   14249 رقم 
رئي�ص دي�ان املظامل ون�ضه: )اطلعنا على كتاب معايل 
الأمن العام ملجل�ص ال�زراء رقم 941 يف 1435/4/5هـ 
وال�ضناعة  التجارة  وزير  معايل  كتاب  اإلى  فيه  امل�ضار 
رئي�ص جلنة امل�ضاهمات العقارية رقم 112/1/1/267 
يف  5/1/خ  رقـــــم  وكـــتـــابـــكـــم   1434/2/11 يف 
العاجلة  والطلبات  ال�ضكاوى  ب�ضاأن  1434/3/15هـــــ 
امل�ضاهمات  قرارات جلنة  على  بالعرتا�ص  ترفع  التي 
العامة  اللجنة  اأن  من  معاليه  اأو�ضحه  وما  العقارية، 

تفريع ق�ضاة من املحاكم الإدارية للنظر يف الطعن املقدم 
�ضد قرارات جلنة امل�ضاهمات العقارية

ملجل�ص ال�زراء اطلعت على هذا امل��ض�ع وعلى املحا�ضر 
املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�ص ال�زراء وراأت امل�افقة 
اخلــرباء  هيئة  يف  املك�نة  اللجنة  اإليه  انتهت  ما  على 
1435/3/13هـــــــ  وتــاريــخ   )171( رقـــم  مبح�ضرها 
املت�ضمن ما اأو�ضى به املجتمع�ن بقيام جمل�ص الق�ضاء 
ق�ضاة  لتفريغ  اإجــراءات  من  يلزم  ما  باتخاذ  الإداري 
الــدوام  وقت  خــارج  تكليفهم  اأو  الإداريـــة،  املحاكم  يف 
الر�ضمي من اأجل �ضرعة الف�ضل يف الدعاوى املرف�عة 

�ضد قرارات جلنة امل�ضاهمات العقارية.
اللزم  اإكمال  اإليكم  نرغب  ذلك؛  على  ومل�افقتنا 

مب�جبه( ا.هـ.
واهلل  م�جبه.  واعتماد  الطلع  اإليكم  نرغب  لذا 

يحفظكم.
وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�شى

للمدعي حق املطالبة بتعزير اجلاين يف حالة �ضقوط احلد عنه
اإذا مل  اأ�ضدر معايل وزير العدل تعميمًا ق�ضائيًا برقم 13/ت/5345 وتاريخ 1435/6/3هـ يق�ضي باأنه 
يحكم للمدعي بحقه اخلا�ص باحلد اأو الق�ضا�ص اأو الع��ص فله املطالبة بتعزير اجلاين، واإليكم ن�ص التعميم:
»فقد ورد لل�زارة كتاب معايل رئي�ص املحكمة العليا رقم 35/1165179 يف 1435/4/2هـ ب�ضاأن الختلف 
ح�ل جعل التعزير بع�ضه للحق اخلا�ص والبع�ص للحق العام، واأن املحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدرا�ضة 
م��ض�ع طلب املدعي اخلا�ص تعزير من جنى عليه متى �ضقط احلد والق�ضا�ص والع��ص، واأ�ضدرت ب�ضاأنه القرار 
رقم )7/م( يف 1435/3/6هـ )املرفق �ض�رته( املت�ضمن اأن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالأكرثية ما يلي:
اإذا مل يحكم للمدعي بحقه اخلا�ص باحلد اأو الق�ضا�ص اأو الع��ص، فله املطالبة بتعزير اجلاين، واإذا اأقام 

دع�اه مع املدعي العام، فيحدد ما للمدعي اخلا�ص من عق�بة تعزيرية.
لذا نرغب اإليكم الطلع واعتماد م�جبه. واهلل يحفظكم.

وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�شى
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�ضوابط بيع املزارع على مالكها

اأ�ضدر معايل وزير العدل تعميمًا ق�ضائيًا برقم 
بج�از  يق�ضي  وتاريخ 1435/6/3هـ  13/ت/5350 
حمــددة،  ب�ض�ابط  ملكها  على  املــزارع  حمى  بيع 

واإليكم ن�ص التعميم:

الكرمي  امللكي  الأمـــر  مــن  ن�ضخة  تلقينا  »فقد 
ون�ضه:  1435/5/9هــــــ  يف   17397 ــم  رق الــربقــي 
وتاريخ   8093 رقــم  �ضم�كم  برقية  على  )اطلعنا 
امل�ضكلة  اللجنة  تقرير  بها  املرفق  1434/2/13هــــ 
وتــاريــخ 1432/8/9هــــ  الأمــر رقــم 5182  مب�جب 
والداخلية،  والقروية،  البلدية  »ال�ض�ؤون  وزارات  من 
والزراعة، والعدل« واإمارة منطقة الريا�ص لدرا�ضة 
وما  وال��ضيل  الدرعية  يف  املـــزارع  حمى  م��ض�ع 

جاورهما.
التي  باملزارع  مرتبطة  الأحمية  تلك  اإن  وحيث 
تتبعها وقد تقدم بع�ص اأ�ضحاب املزارع امل�ضار اإليها 
بطلب منحهم حمى مزارعهم اأو بيعه عليهم، ولأن 
الأ�ضل ه� بقاوؤها على ما هي عليه وعدم ا�ضتغللها 

لغري الغر�ص الذي خ�ض�ضت من اأجله.
نرغب اإليكم اعتماد ما يلي:

اأوًل: ل مانع من بيع احلمى على مالك املزرعة 
اإذا رغب يف ذلك وفقًا لل�ض�ابط التالية:

للمزرعة  ملكية  �ضك  وجـــ�د  مــن  الــتــاأكــد   -1
وعدم  والنظامية  ال�ضرعية  لــلإجــراءات  م�ضتكمل 

وج�د خلفات اأو معار�ضات ح�ل احلمى.
2- ل تتجاوز امل�ضاحة التي يتم بيعها باأي حال 
رقم  الأوامـــر  حددتها  التي  امل�ضاحة  الأحـــ�ال  من 
19136 وتاريخ 1399/8/21هـ ورقم 281/م وتاريخ 
وتاريخ 1418/2/6هـ  ورقم 74/م  1415/2/10هـ 
بط�ل  – 200م  بعمق يرتاوح من 150م  والتي هي 

املُلك فقط. واإذا كانت امل�ضاحة املت�افرة من احلمى 
اأقل من ذلك فيقت�ضر عليها.

خلل  الــ�ــضــراء  يف  يرغب  ملــن  البيع  يك�ن   -3
ي�قف  وبعدها  هذا  اأمرنا  تاريخ  من  �ضن�ات  خم�ص 

البيع نهائيًا.
يك�ن خ�ض�ص يف  قد  ما  البيع  ي�ضتثنى من   -4
تلك الأحمية للمرافق العامة من م�سارات كخطوط 
من  وغريها  والطرق  والهاتف،  ــاء،  وامل الكهرباء، 

اخلدمات العامة.
املعنية ويقرن  للبلدية  ال�ضراء  5- تقدم طلبات 
ذلك  ويــحــدد  البيع  وقــت  ال�ضائد  بال�ضعر  البيع 
ووزارة  املالية  ووزارة  البلدية  من  جلنة  ب�ا�ضطة 
من  ع�ض�  معهم  وي�ضرتك  املنطقة  واإمــارة  الزراعة 

اأهل اخلربة.
6- ت�دع املبالغ التي يتم حت�ضيلها نتجية للبيع 
ال�ض�ؤون  وزارة  اإيــرادات  الدولة )ل�ضالح  يف خزينة 
الأح�ال  من  حال  باأي  يج�ز  ول  والقروية(  البلدية 

الإعفاء من قيمة احلمى.
7 – يك�ن بيع احلمى على مالك املزرعة منهيًا 

ملطالبته باأي اخت�ضا�ص اآخر.
ما  بــاملــزارع  مرتبطة  الأحمية  هــذه  تبقى   -8
بتح�يلها  ال�ضماح  وعــدم  اأ�ضلها  على  باقية  دامــت 
اإلى خمططا �ضكنية ويف حال البناء عليها من قبل 
واأنظمتها  البلدية  ا�ضرتاطات  تطبق  امللك  �ضاحب 
يف البناء وغريه ول تتجاوز ن�ضبة البناء )10%( من 

م�ضاحة احلمى.
9- يف حال حدوث خلف اأو دع�ى ب�ضاأن احلمى 
املخت�ضة  املحكمة  لــدى  بدع�اه  التقدم  فللمدعي 
والعربة مبا يتقرر �ضرعًا ويكت�ضب القطعية، وتك�ن 
له  يحق  ول  عليه  البيع  مت  من  م�اجهة  يف  الدع�ى 



423 العدد |65| رم�ضان 1435هـ    

معنى ال�ضروع يف جرائم املخدرات وعقوبتها 

اأ�ضدر معايل وزير العدل تعميمًا ق�ضائيًا برقم 13/ت/5342 تاريخ 1435/6/3هـ يق�ضي باإي�ضاح معنى 
ال�ضروع يف جرائم املخدرات ومعنى عق�بته، واإليكم ن�ص التعميم:

»فقد ورد لل�زارة كتاب معايل رئي�ص املحكمة العليا رقم 35/1258760 يف 1435/5/1هـ ب�ضاأن ح�ض�ل 
اإ�ضكال يف اأن الفقرة )2( من املادة )58( من نظام مكافحة املخدرات ن�ضت على اأن العق�بة على ال�ضروع 
»املبن فيها« ل تزيد على ن�ضف احلد الأعلى لعق�بتي ال�ضجن والغرامة للجرمية التامة، بينما العق�بة التامة 
مل حتدد يف البندين الثاين والثالث من املادة )37( من النظام املذك�ر حتى يعرف ن�ضف حدها الأعلى، 
واأن املحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدرا�ضة �ضابط ال�ضروع التي مل ين�ص على حدها الأعلى واأ�ضدرت 
ب�ضاأنه القرار رقم )8/م( يف 1435/3/25هـ )املرفق �ض�رته( املت�ضمن اأن الهيئة العامة للمحكمة العليا 

تقرر بالأكرثية الآتي:
اأوًل: ال�ضروع يف جرائم املخدرات ه�: القيام ق�ضدًا ببع�ص اأفعال اجلرمية دون حتقق النتيجة.

الأعلى من جن�ص  التي مل ين�ص على احلد  اأي جرمية من جرائم املخدرات  ال�ضروع يف  ثانيًا: عق�بة 
عق�بتها الأدنى، مر�ضلة تع�د لجتهاد القا�ضي، على األ تزيد عن احلد الأدنى املن�ض��ص عليه يف اجلرمية 

التامة.
لذا نرغب اإليكم الطلع واعتماد م�جبه. واهلل يحفظكم.

وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�شى

الرج�ع على البلدية باأي حال من الأح�ال.
يف  املزرعة  �ضاحب  رغبة  عدم  حال  يف  ثانيًا: 
– خلل املدة املحددة وهي خم�ص �ضن�ات  ال�ضراء 
ال�ضراء  – يــكــ�ن حقه يف  هــذا  اأمــرنــا  تــاريــخ  مــن 
رقــم 19136  الأوامـــر  بــه  تق�ضي  مــا  وتطبق  لغــيــًا 
وتــاريــخ  ورقـــم 281/م  ــخ 1399/8/21هــــــــ  ــاري وت
وتاريخ 1418/2/6هـ  ورقم 74/م  1415/2/10هـ 

- امل�ضار اإليها – على م�ضاحة احلمى.
ـــة  ثــالــثــًا: تــقــ�م جلنة مــراقــبــة الأرا�ــضــي واإزال
ال�اقع  املــزارع  جلميع  ال�ضك�ك  بتطبيق  التعديات 
على �ضفاف وادي حنيفة ووادي لنب وروافدهما من 
اجلهتن وذلك يف كل من الريا�ص وعرقة والدرعية 

وال��ضيل وما جاورها وملحظة التجاوزات وتطبيق 
الإحــداثــات  ذلــك  يف  مبا  بخ�ض��ضها،  التعليمات 
احلمى  حدود  عن  اخلارجة  الأرا�ضي  على  ال�اقعة 

املخ�ض�ص لكل مزرعة.
بكل  ذلــك  تطبيق  املعنية  اجلهات  على  رابــعــًا: 
دقة وعدم التهاون اأو ال�ضتثناء من ذلك لأي كائن 
من كان وباأي حال من الأحــ�ال.. فاأكمل�ا ما يلزم 

مب�جبه«ا.هـ.
لذا نرغب اإليكم الطلع واعتماد م�جبه. واهلل 

يحفظكم.
وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�شى
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تعريف معنى: قتل الغيلة وحكمه

بتعريف  يق�ضي  وتاريخ 1435/6/3هـــ  تعميمًا ق�ضائيًا برقم 13/ت/5343  العدل  وزير  اأ�ضدر معايل 
معنى قتل الغيلة وحكمه، واإليكم ن�ص التعميم:

ب�ضاأن  1435/5/1هــــ  يف   35/1258820 رقم  العليا  املحكمة  رئي�ص  معايل  كتاب  لل�زارة  ورد  »فقد 
م��ض�ع قتل الغيلة وما ح�ضل ح�له من ا�ضت�ضكال هل ه� ن�ع من اأن�اع احلرابة؟ وهل ه� مقدم على احلق 
اخلا�ص؟ واأن املحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدرا�ضة امل��ض�ع واأ�ضدرت ب�ضاأنه القرار رقم )9/م( يف 

1435/3/25هـ )املرفق �ض�رته( املت�ضمن اأن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي:
اأوًل: القتل غيلة: ه� ما كان عمدًا عدوانًا على وجه احليلة واخلداع ياأمن معه املقت�ل من غائلة القاتل، 
�ض�اء على مال، اأو لنتهاك عر�ص، اأو خ�ف ف�ضيحة واإف�ضاء �ضرها، اأو نح� ذلك، وه� ن�ع من اأن�اع احلرابة.

ثانيًا: القاتل غيلة يقتل حدًا ل ق�ضا�ضًا، ول يقبل فيه العف�، وه� مقدم على احلق اخلا�ص.
لذا نرغب اإليكم الطلع واعتماد م�جبه. واهلل يحفظكم.

وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�شى

 عدم احلجز على اأكرث من ثلث الراتب بعد اإذن اجلهة
 

اأ�ضدر معايل وزير العدل تعميمًا اإداريًا برقم 13/ت/5306 وتاريخ 1435/5/2هـ يق�ضي بعدم احلجز 
على اأكرث من ثلث الراتب ما عدا دين النفقة ول يتم اإل بعد اأخذ اإذن اجلهة املخت�ضة، واإليكم ن�ص التعميم:
»فقد تلقينا ن�ضخة من تعميم معايل رئي�ص الدي�ان امللكي وال�ضكرتري اخلا�ص خلادم احلرمن ال�ضريفن 

الربقي رقم 13716 يف 1435/4/13هـ املرفق به ما يلي:
 اأوًل: �ض�رة من قرار جمل�ص ال�زراء رقم )127( يف 1435/4/3هـ القا�ضي بتعديل املادة )20( من 
نظام اخلدمة املدنية ال�ضادر باملر�ض�م امللكي رقم )م/49( يف 1397/7/10هـ لت�ضبح بالن�ص الآتي: »ل 
يج�ز احلجز على راتب امل�ظف اإل باأمر من اجلهة املخت�ضة، ول يج�ز اأن يتجاوز املقدار املحج�ز كل �ضهر 
ثلث �ضايف رابته ال�ضهري ما عدا دين النفقة، واإذا كان امل�ظف م�ق�فًا ب�ضبب مطالبته بدي�ن )للحك�مة اأو 

لغري احلك�مة( في�ضرف له راتبه الأ�ضا�ضي«.
ثانيًا: �ض�رة من املر�ض�م امللكي رقم )م/23( بتاريخ 1435/4/11هـ ال�ضادر بامل�ضادقة على ذلك.

لذا نرغب اإليكم الطلع واعتماد م�جبه. واهلل يحفظكم.
وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�شى
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وامل�ضتند  ال�ضادقة،  البينات  هي  الق�ضائية  الوثائق 
املورد  وهي  التليد..  الق�ضائي  املا�ضي  ت�ضور  فهي  القوي، 
ومـــوؤرخ  ثــابــتــة،  حلقائق  ومــوثــق  للهمم،  واحلــافــز  الــعــذب 
لتاريخ م�ضى، وحافظ لوقائع موؤكدة، وخملد لذكرى عطرة 
للعزمية  الغفلة ومذكية  الأجالء.. وهي منبهة من  لق�ضاتنا 
الالحق،  اجليل  عليها  يطلع  وحينما  �ضادق..  حلق  ومذكرة 
يدرك خرب من �ضبقه، حيث تذكره مبا كان عليه الأ�ضالف 
الع�ضرين..  بني  فيفرقوا  نية،  وح�ضن  وب�ضاطة  بــراءة  من 
وتهياأ من  فيما جد  وكرمه،  وف�ضله  نعم اهلل  وتت�ضح مقدار 
اأف�ضال ونعم ترتى.. وتبني ما تهياأ من اأمن بعد خوف، و�ضعة 
بعد �ضيق، وفرج بعد �ضدة، وعلم بعد جهل، و�ضبط وح�ضن 

اإجراء، وو�ضوح هدف.
بنت  د�ضي�ضة  املـــراأة/  و�ضية  الــعــدد  هــذا  يف  ونعر�ض 
اأو�ضت يف غلة ن�ضيبها من  اآل منديل العمور، التي  �ضيدان 
ابنها  من  ورثته  الذي  �ُضد�ضها  وهو  بالدمل،  فريدة  مزرعة 
اأ�ضاحي  اأربــع  تركي، وذلك يف  بن  بن في�ضل  �ضعود  الأمــام 
الآخر  ابنها  وبني  بينها  وواحدة  لها،  واحدة  �ضنة:  كل  تذبح 
في�ضل  بن  �ضعود  املذكور  وواحدة لبنها  منديل،  بن  �ضلمان 
�ضنة  كــل  متــر  وزنــة  مبائة  اأو�ــضــت  كما  لوالديها.  وواحـــدة 
والفا�ضل  الدمل،  بلد  م�ضاجد  يف  رم�ضان  �ضهر  يف  لل�ضوام 
بعد ذلك ي�ضرتي منه م�ضحف يوقف لبنها �ضعود املذكور، 
والوكيل عنها  اأوجه اخلري،  وما ف�ضل بعد ذلك ُي�ضرف يف 
ابنها  لأولد  والناظر  هليل،  بن  �ضعيد  بن  عثمان  ذلك/  يف 
�ضعود وهم: حممد وعبدالعزيز وعبداهلل وعبدالرحمن، كما 
حى(، يكونا  اأن )الِقِدر( ذات ال�ضعة )خم�ضة اأ�ضواع( و)الرَّ
حمد  بن  عبداهلل  بذلك/  �ضهد  املذكور،  �ضعود  لبنها  وقفًا 
عام  املخ�ضوب  ح�ضني  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  وكاتبة  قا�ضم  بن 

1293هـ قا�ضي الدمل يف ذلك الوقت.

ن�ص الوثيقة:
�ضي�ضة  به  اأو�ضت  ما  هذا  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�ضم 
بنت �ضيدان اآل منديل العمور، وهي ت�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل 
عي�ضى  واأن  ور�ضوله،  عبده  حممدًا  واأن  له،  �ضريك  ل  وحده 
عبداهلل ور�ضوله، وكلمته األقاها اإلى مرمي وروح منه، واجلنة 
حق والنار حق وال�ضاعة  اآتية ل ريب فيها، واأن اهلل يبعث من 
يف القبور، واأو�ضت يف غلة ن�ضيبها من فريدة، وهو �ضد�ضها 
وواحدة  لها،  واحدة  �ضنة،  كل  اأ�ضاح  باأربع  �ضعود  ابنها  من 
بينها وبني ابنها �ضلمان اآل منديل، وواحدة لبنها �ضعود بن 

في�ضل، وواحدة لوالديها.
�ضنة  كل  متر  وزنــة  مبائة  املذكور  ن�ضيبها  يف  واأو�ضت 
والفا�ضل  الدمل،  بلد  م�ضاجد  يف  رم�ضان  �ضهر  يف  لل�ضوام 
وما  ل�ضعود،  يوقف  م�ضحف  منه  ي�ضرتي  املــذكــورات  بعد 
يف  لها  والوكيل  اخلــري،  اأوجــه  يف  ي�ضرف  ذلــك  بعد  ف�ضل 
ذلك عثمان بن �ضعيد بن هليل، والنظر لأولد ابنها �ضعود: 
الذي  والِقِدر  وعبدالرحمن.  وعبداهلل  وعبدالعزيز  حممد 
وقف  اأي�ضًا  حى  والرَّ �ضعود،  لبنها  وقف  اأ�ضواع  ي�ضع خم�ضة 
له. �ضهد بذلك عبداهلل بن حمد بن قا�ضم، وكتبه �ضاهدًا به 
تعالى عبداهلل بن ح�ضني املخ�ضوب حامدًا  اإلى اهلل  الفقري 
�ضنة  و�ضحبه  اآلــه  وعلى  حممد،  على  وم�ضلمًا  م�ضليًا  لربه 

1293هـ ختمه(.

و�صية والدة الإمام �صعود بن في�صل 
يف ن�صيبها من مزرعة )فريدة(
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اإثر �ضدور الأوامر امللكية برتقية وتعيني ونقل عدد من الق�ضاة

وزير العدل ي�صدر القرارات التنفيذية الالزمة لرتقية
 9 ق�صاة على خمتلف درجات ال�صلك الق�صائي وتعيني 16 

الكرمية  اأوام��ره   - �سعود - حفظه اهلل  اآل  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  ال�سريفني  اأ�سدر خ��ادم احلرمني 
برتقية وتعيني ونقل )26( قا�سياً بوزارة العدل على خمتلف درجات ال�سلك الق�سائي.

وت�سمنت هذه الأوامر الكرمية ترقية )9( ق�ساة من درجة مالزم ق�سائي اإلى درجة قا�سي )ج( وتعيني 
امل�سايخ على درجة مالزم ق�سائي، ونقل قا�سي ي�سغل  )4( ق�ساة على درجة قا�سي )ب( وتعيني )12( من 

درجة قا�سي )اأ( اإلى جامعة �سقراء.
تاأتي يف  الكرمية  امللكية  الأوام���ر  ه��ذه  اأن  العي�سى  الكرمي  عبد  بن  الدكتور حممد  العدل  وزي��ر  واأو���س��ح 
اإطار الدعم املتوا�سل من خادم احلرمني ال�سريفني - حفظه اهلل - لقطاع الق�ساء، ويوؤكد اهتمامه الكبري 
يف  املهم  املرفق  ه��ذا  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  اجل���زاء،  ال�سريفني خري  خ��ادم احلرمني  اأن يجزي  وع��ال  ج��لَّ  املولى  و���س��األ 

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

 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/180         

التاريخ: 1435/9/20هـ                     
بعون اهلل تعالى

ملك اململكة العربية ال�سعودية نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود      
بعد االطالع على نظام الق�ساء، ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/78( بتاريخ 1428/9/19هـــ. وبناء على 
املوؤرخة يف 1434/4/17هـــ،   اإلى رقم )34/1/115(  للق�ساء من رقم )34/1/107(  االأعلى  املجل�س  قرارات 
ورقم )34/3/464( بتاريخ 1434/8/24هـ، ورقم )34/4/560( بتاريخ 1434/11/3هـ، ورقم )35/5/642( 
ورقــم  1435/4/19هــــــ،  يف  املــوؤرخــن  ورقــــــم)35/7/806(   )35/7/805( ورقــم  1435/1/15هــــــ،  بتاريخ 
)35/8/862(ورقم )35/8/863( ورقم )35/8/885( املوؤرخة يف 1435/6/7هـ، ورقم )35/8/897( بتاريخ 

1435/6/9هـ.
اأمرنا مبا هو اآت:

اأواًل:  ينقل ال�سيخ / م�ساعد بن حمد بن عبداهلل ال�سريدي الذي ي�سغل درجة قا�سي )اأ( اإلى جامعة �سقراء، 
وي�سنف على الوظيفة التي ي�ستحقها ح�سب النظام.

ثانيًا:  يعن امل�سايخ التالية اأ�سمائهم على درجة قا�سي )ب( اعتبارا من التاريخ املو�سح اأمام ا�سم كل منهم : 
1-حممد بن فرحان بن حممد القحطاين 1435/1/2هـ.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
                              الرقم: اأ/40

                           التاريخ: 1435/3/28هـ  
بعون اهلل تعالى

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود          ملك اململكة العربية ال�سعودية
بعد االطالع على املادة )47( من نظام الق�ساء، ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/78( بتاريخ 1428/9/19هـ.
رقم  اإلــى   )33/20/2396( ورقــم   )34/3/461( رقــم  من  للق�ساء  االأعــلــى  املجل�س  قـــرارات  على  وبــنــاًء 
)34/3/463( ورقم )34/3/465( ورقم )34/3/466( ومن رقم )34/3/469( املوؤرخة يف 1434/8/24هـ 
بتاريخ   )35/5/652( ورقـــم  1434/11/3هـــــــ  يف  ــوؤرخــن  امل  )34/4/557( ورقـــم   )34/4/556( ورقـــم 

1435/1/21هــ .
اأمرنا مبا هو اآت:

درجة  على  اأ�سمائهم  التالية  امل�سايخ  يعن  اأواًل:  
مالزم ق�سائي: 

1-�سهيب بن جنيب بن حمد ال�سارخ. 
2-حممد بن حمزم بن مانع الدو�سري. 

3-عبدالرحمن بن �سعيد بن �سيف اهلل الوادعي. 
4-حممد بن فهاد بن حممد القحطاين. 

5-عبداملنعم بن �سامل بن عبداهلل البخيت.
6-فهد بن يحيى بن �سعد ال�سمراين. 

7-ظافر بن حممد بن نا�سر ال�سهراين. 
8-حممد بن احمد بن الحق الع�سريي. 
ثانيًا: على وزير العدل تنفيذ اأمرنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود

ــري  ــدو�ــس ــطــان بـــن خــلــف بـــن عـــبـــداهلل ال ــل ــس �-2
1435/3/27هـ.

ـــداهلل بـــن حمــمــد بـــن عـــبـــداهلل بـــن مهناء  ـــب 3-ع
1435/3/27هـ.

4- بدر بن عبداهلل بن علي الري�س 1435/5/17هـ.
درجة  من  اأ�سمائهم  التالية  امل�سايخ  يرقى  ثالثًا:  
اعــتــبــارا  )ج(  قــا�ــســي  درجـــة  اإلــــى   ق�سائي  مـــالزم 

من1435/5/17هـ:
1-ه�سام بن عبدالعزيز الراجحي.

2-في�سل بن علي العطوي.
3-حممد بن مبارك اآل �سمالن.

4-عبداهلل بن من�سور ال�سماري.
5-عبداملجيد بن �سالح اجلربوع.

6-علي بن ح�سن البارقي.
7-اإبراهيم بن حامد الغامدي.

8-عبداهلل بن علي العمري.
9-ماجد بن �سالح املحيميد.

رابعًا:  يعن املالزمون الق�سائيون التالية اأ�سمائهم 
على درجة )مالزم ق�سائي(: 

1-عمر بن �سليمان بن مو�سى العبيد.
2-يو�سف بن عبداهلل بن اإبراهيم الغفيلي.

3-عبد اهلل بن حممد بن مو�سى الدهيمان.
4-عــبــدالــرحــمــن بــن عــبــدالــعــزيــز بــن اإبــراهــيــم 

الدبيخي.
5-عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبداهلل الدخيل.

6-�سليمان بن �سعود بن عبدالرحمن ال�سمحان.
7-عمر بن مهدي بن را�سد ال�سمري.

8-عمر بن �سايع بن نا�سر امل�سعر.
9-م�سهور بن ب�سري بن مرزوق البلوي.
10-اأحمد بن بندر بن �سلبي ال�سويط.

11-اأحمد بن اإبراهيم بن عبدالعزيز الغنيم.
12-عبدالرحيم بن عطيه بن �سامل الف�سلي.

خام�سًا:  على وزير العدل تنفيذ اأمرنا هذا.
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
                                        الرقم: اأ/79

                                       التاريخ: 1435/5/1هـ  
بعون اهلل تعالى

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود        ملك اململكة العربية ال�سعودية
بعد االطالع على نظام الق�ساء، ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/78( بتاريخ 1428/9/19هـ.

 )32/13/1477( ورقم   )33/17/1969( رقم  من  للق�ساء  االأعلى  املجل�س  قــرارات  على  وبناًء 
 )35/5/601( ورقــم   )35/5/599( ورقــم  1434/2/2هــــ   يف  املوؤرخن   )33/17/1971( ورقــم 
ورقم )35/5/626( املوؤرخة يف 1435/1/14هــ ورقم )35/5/660( بتاريخ 1435/1/29هــ ورقم 

)35/7/736( بتاريخ 1435/4/9هــ ورقم )35/7/800( بتاريخ 1435/4/19هــ .
اأمرنا مبا هو اآت:

من  ا�سماهما  التايل  ال�سيخان  يرقى  اأواًل:  
قــا�ــســي)ب(  درجـــة  اإلـــى  )ج(  قا�سي  درجـــة 

اعتبارًا من 1432/10/12هـ:
1-احمد بن علي ع�سريي.

2-عبدالرحمن بن حمود النافع. 
التالية  الق�سائيون  املالزمون  يرقى  ثانيًا:  
من  اعتبارًا  )ج(  قا�سي  درجة  اإلى  اأ�سمائهم 

1434/10/27هـ:
1-يحيى بن خمي�س الغامدي. 

2-عبداهلل بن متعب ال�سمراين. 
3-حممد بن عواد العنزي.

4-حممد بن ر�سيد العنزي.
ثالثًا:  على وزير العدل تنفيذ اأمرنا هذا. 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود

معايل الوزير يفتتح 
ملتقى روؤ�صاء حماكم اال�صتئناف

�سعبان  االأربعاء 20  يوم  العي�سى �سباح  الكرمي  الدكتور حممد بن عبد  ال�سيخ  العدل  افتتح معايل وزير 
رئي�س  وبح�سور  الطائف  مبحافظة  وذلك  باململكة،  اال�ستئناف  كم  حما  روؤ�ساء  ملتقى  فعاليات  1435هـــ 

املحكمة العليا ووكيل وزارة العدل وبقية اأع�ساء املجل�س االأعلى للق�ساء.
واأو�سح الوزير يف كلمته االفتتاحية اأهمية هذا اللقاء يف دعم توحيد العمل االإجرائي ملحاكم اال�ستئناف من 
خالل مناق�سة م�سروع الئحته، مع تبادل الراأي واملقرتحات يف العديد من املو�سوعات التي تهم هذه املحاكم 
االإ�سرافية يف نطاق اخت�سا�سها احلايل، مع العمل على ا�ستكمال متطلبات انطالقة عملها امل�سمول بنظام 
اال�ستئناف  لدى حماكم  الق�سايا  الف�سل يف  ب�سرعة  نوه  كما  الثانية،  االنتقالية  انتهاء فرتته  بعد  الق�ساء 
والتي ال تتجاوز يف عدد منها حيز االأ�سبوع الواحد، م�سريًا اإلى كفاءة الكوادر ال�سرعية املوؤهلة، وموا�سلة 
اأو�سحته االإح�ساءات املعلنة التي تك�سف امل�ستوى االإيجابي  جهودها يف �سرعة االإجناز الق�سائي، وفق ما 

ملعدل االنخفا�س يف مدد التقا�سي.
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معايل الوزير: النظام العديل يف اململكة 
يعتمد اأهم واأحدث االإجراءات العاملية

حممد  الدكتور  الــعــدل  ــر  وزي معايل  اأو�ــســح 
يف  العديل  النظام  اأن  العي�سى  الكرمي  عبد  بن 
اململكة، يعتمد اأهم واأحدث االإجراءات العاملية، 
امل�سدق  الدولية  االتفاقات  متطلبات  ويراعي 
حماور  اإن  وقــال  اال�سرت�سادية،  واأدلتها  عليها 
لتطوير  العزيز  امللك عبد اهلل بن عبد  م�سروع 
حتديثية  اإ�سالحات  ت�سمنت  الق�ساء  مرفق 
والتعديالت  الت�سريعات  مــن  العديد  �سملت 
الت�سريعية، وهند�سة اإجراءات املحاكم، ومتابعة 

تاأهيل وتدريب اأع�ساء اجلهاز الق�سائي.
ــنــاء على  ــقــاهــا ب وبـــن خـــالل حمــا�ــســرة األ
لالحتاد  االأممـــي  امللتقى  يف  الــكــرمي  التوجيه 
نــيــويــورك  يف  عــقــد  الـــذي  للمحامن  الــــدويل 
�سعبان  �سهر  يف  االأمريكية  املتحدة  بالواليات 
والقانونية  الــد�ــســتــوريــة  ــادئ  ــب امل اإن  املــا�ــســي 
الدولية متنع جتاوز احلريات لد�ساتري وقوانن 
الدول، واأن احرتام النظام العام م�ساألة �سيادية 
لكل دولة، موؤكدا اأن الراأي املجرد مرحب به يف 
اأهم روافد الدعم  عدالة االإ�سالم، بل ويرتجم 
الت�سريعي واالإ�سالحي، واأن ا�ستمرار اإ�سالحات 
االإجراءات الق�سائية يف اململكة يعك�س بو�سوح 

مرونة وتطور عملها العديل.
حممد  الدكتور  اأو�سح  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
العي�سى اأن تعدد االجتهاد يف الن�س االإ�سالمي 
املبادئ  واأن  الو�سعي،  الن�س  يف  تعدده  مياثل 

املختارة من قبل املحكمة العليا ت�سمن ا�ستقرار 
االأحكام الق�سائية. 

وتابع يف حواره على هام�س امللتقى اأن بع�س 
الهيئات واملنظمات احلقوقية مدفوعة ب�سعورها 
ووجدانيًا(  )ثقافيًا  عليه  املحمولة  الداخلي 
للدعوة لثقافتها ال للحقوق املجردة، واأن الغربي 
خ�سائ�س  ال�سرقي  لــدى  بــاأن  ي�سلم  اأن  يجب 
اأخالقية وثقافية يعتز بها، ويتعن على اجلميع 
االعرتاف بهذه الفروق االإن�سانية حتى ال يكون 
يف  واملو�سوعية  احلكمة  لنطاق  جتــاوز  هناك 

التعامل مع االآخر.
اأن الــفــهــم اخلــاطــئ،  وبــــننّ وزيــــر الــعــدل 
هو  الثقايف  التنوع  وجتاهل  امل�سدر،  واأحادية 
�سبب ج�سامة اأخطاء بع�س التقارير احلقوقية، 
على  طرحها  التي  النماذج  خالل  من  موؤكدًا 
االأ�سرع  الــدول  قائمة  يف  اململكة  اأن  احل�سور 
االإ�سالحية  التحديثات  يف  مــرونــة  واالأكــــر 
واأن  ـــة،  دول لكل  التاأ�سي�سي  بالعمر  مقارنة 
اململكة تاريخيا هي حاملة راية الدعوة للحوار 
الــتــي تبناها  والــديــنــي  الــثــقــايف واحلــ�ــســاري 
ودعمها واأ�س�س ملركزها العاملي خادم احلرمن 
اآل  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفن 
اأن اململكة حتمل  ـ ما يوؤكد  �سعود ـ حفظه اهلل 
اخلري  متمنية  االآخــريــن  نحو  منفتحة  ــا  روح

لالإن�سانية اأجمع.
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وزير العدل يد�صن خدمة التقا�صي املرئي 
عن بعد للربط بني املحاكم وال�صجون

د�سن وزير العدل رئي�س املجل�س االأعلى للق�ساء معايل 
ال�سيخ الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�سى يوم االأربعاء 
20 �سعبان 1435هـ خدمة التقا�سي املرئي عن بعد للربط 
الق�سايا  اإجناز  ي�ستهدف  والذي  وال�سجون،  املحاكم  بن 
الوقت  واخت�سار  ومــرونــة  بي�سر  بعد  عــن  ــهــا  واإجــراءات

واجلهد وتقلي�س حجم التكاليف املادية.
اإجــازة  اأقــر  للق�ساء  االأعلى  املجل�س  اأن  معاليه  اأو�سح  و 
العدل  وزارة  اأكملت  وعلى �سوئه  ُبْعٍد،  املحاكمات عن  تقنية 
نوعيًا  مُتــثــل حتـــواًل  والــتــي  اخلــدمــة  هــذه  اإطـــالق  متطلبات 
اأداء  »�سرعة«  يف  العاملية  املناف�سة  م�ستوى  على  وتاريخيًا 
وال�سيما  والنظامية،  ال�سرعية  �سماناتها  بكافة  العدالة 
ق�ساياهم  وح�سم   ، من جهٍة  ال�سجناء  على  االأعباء  تخفيف 
االأعباء  تخفيف  وكــذا  اأخــرى،  جهٍة  من  وعاجل  مرن  ب�سكل 
عن  ف�ساًل  وتنقالتها،  حرا�ساتها  يف  االأمنية  اجلهات  على 
الق�ساء على اإ�سكالية ترحيل العديد من اجلل�سات الق�سائية 
من  الأي  ال�سجناء  اإح�سار  تهيوؤ  عدم  ب�سبب  �سلفًا  املحددة 
م�سريًا  العامة،  اأو  اخلا�سة  والنظامية  ال�سرعية  امل�سوغات 
العديل  العمل  اآلية  تطوير  اإطار  ياأتي يف  املنجز  اأن هذا  اإلى 
بن  امللك عبد اهلل  ال�سريفن  م�سروع خادم احلرمن  �سمن 
عبد العزيز لتطوير مرفق الق�ساء، موؤكدًا اأنه وبح�سب قرار 
املجل�س �سالف الذكر فاإن للقا�سي ال�سلطة التقديرية يف طلب 
اأطراف الدعوى عند قيام املقت�سي ال�سرعي، مو�سحًا معاليه 

اأن قرار املجل�س ا�ستثني ق�سايا االإتالفات، م�سرتطًا التحقق من 
واأن  االإلكرتونية  الب�سمة  هوية املت�سل واملت�سل عليه عن طريق 
يكون االت�شال حيًا �شوتًا و�شورة، وفيما يحتاج للرتجمة ا�شرتط 
العدل،  وزارة  املعتمدين من  قائمة  املرتجم من  يكون  اأن  القرار 
الق�ساة  اأو  القا�سي  من  مبا�سر  باإ�سراف  ذكر  ما  كافة  يتم  واأن 

ناظري الق�سية للتحقق من �سحة و�سالمة االت�سال.
ل�سوؤون  الداخلية  وزيــر  م�ساعد  معايل  اأ�ــســاد  جهته  مــن 
بخدمة  القحطاين  عبداهلل  بن  �سعيد  االأول  الفريق  العمليات 
التقا�سي املرئي عن بعد للربط بن املحاكم وال�سجون والذي 
ياأتي �سمن املحور التقني مل�سروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
القطاعات  خطتا  التي  الكبرية  واخلطوات  الق�ساء  لتطوير 

االأمنية والق�سائية يف ا�ستخدام التنقية احلديثة .
واأ�ساف معاليه اأن وزارتي الداخلية والعدل �سركاء اأ�سا�سن 
الداخلية جهدا يف تقدمي  تاألو وزارة  العدالة ولن  يف منظومة 

اخلدمات وامل�ساعدات لوزارة العدل .
من جهته واأو�سح �سعادة اللواء اإبراهيم بن حممد احلمزي 
اخلطاط  �شمن  ياأتي  امل�شروع  ه��ذا  اأن  ال�شجون  ع��ام  مدير 
التطويرية التي يعي�سها القطاعن العديل واالأمني يف اململكة . 
م�سريا اأن خدمة التقا�سي املرئي عن بعد للربط بن املحاكم 
وال�سجون من امل�ساريع االإ�سرتاتيجية الهامة يف العملية االأمنية 
والق�سائية والتي يعول عليها �سرعة اجناز املحاكمات وتنفيذ 

االأحكام وحفظ اجلهد واملال .

 د�سن معايل وزير العدل الدكتور حممد بن عبد الكرمي 
االأولى  العدل  كتابة  1435هـــ  �سعبان   20 االأربعاء  العي�سى  
بو�سط  وامل�ساحة  لالأرا�سي  الريا�س  اأمانة  وكالة  مقر  يف 
املهند�س  الريا�س  منطقة  اأمــن  معايل  بح�سور  الريا�س، 

عبداهلل بن عبد الرحمن املقبل. 
واأعرب املهند�س عبداهلل املقبل عن �سكره وتقديره ملعايل 
اأمانة  اإن�ساء كتابة العدل يف  وزير العدل على موافقته على 

بح�صور معايل اأمني منطقة الريا�ض.. وزير العدل يد�صن 
كتابة عدل اأولى بو�صط الريا�ض

الريا�س، يف بادرة هي االأولى من نوعها على م�ستوى اأمانات 
واأمانة  العدل  وزارة  خاللها  من  تهدف  خطوة  ويف  املناطق 
يراجعون  الذين  املواطنن  اإجـــراءات  ت�سهيل  اإلــى  الريا�س 
معامالت  واأي  وثائقهم  ا�ستخراج  اإجــراءات  الإنهاء  االأمانة 

تخ�سهم بهذا ال�ساأن. 
وبننّ اأمن الريا�س اأنه قد مت االنتهاء من الربط االلكرتوين 

بن االأمانة وكتابة العدل لتقلي�س املدة واالإجراءات .
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�صملت ال�صاأن الق�صائي واالإ�صنادي.. 
وزارة العدل تنظم �صت ور�ض مبحافظة الطائف

لتدريب  العامة  ــــاالإدارة  ب ممثلة  الــعــدل  وزارة  نظمت 
الق�ساة �سمن برناجمها املوجه الأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة 
�ست ور�س عمل مبدينة الطائف مب�ساركة عدد من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة.
حيث تناولت ور�سة عمل )اأحكام التعوي�س ورد االعتبار( 
التعريف بالتعوي�س ونظرية التعوي�س يف ال�سريعة االإ�سالمية 
والقانون،  ال�سريعة  يف  واأنــواعــه  م�سروعيته  من  واحلكمة 
ودعــوى  واإجـــراءاتـــه  نظاما  واأ�ــســكــالــه  التعوي�س  ومــبــادئ 
العملية  الربنامج  تــنــاول  كما  تقديره،  وكيفية  التعوي�س 
التعوي�سية واجلهات الق�سائية وغري الق�سائية ذات العالقة 
االت�سال  واأثـــر  والــدولــيــة  واخلــارجــيــة  الداخلية  والــعــوامــل 

والتجارة واالأزمات الدولية يف العملية التعوي�سية.
يف حن تناولت ور�سة عمل)ال�سياغة الق�سائية( اأهمية 
ال�سياغة  بــن  والــفــرق  وقــواعــدهــا  الق�سائية  ال�سياغة 
»�سياغة  الق�سائية  ال�سياغة  ومراحل  والقانونية  الق�سائية 
الدعوى، �سياغة االإجابة، �سياغة االثبات الق�سائي، �سياغة 
اأ�سباب احلكم، �سياغة منطوق احلكم« و�سياغات ال�سبط 

وال�سكوك وم�سكالت ال�سياغة الق�سائية.
التبليغ  معنى  الغيابي(  )احلكم  عمل  ور�سة  تناولت  كما 
)حتديد  الفقه  يف  الغيابي  واحلــكــم  اأحــكــامــه  بــه   ـــراد  وامل
الغائب  على  واحلــكــم  الغائب  وحـــاالت  والغائب  احلا�سر 
وحب�سه( واحلكم الغيابي يف النظام وغياب املدعي واملدعى 
عليه وحاالته وحقوق املحكوم عليه غيابيًا واحلكم احل�سوري 

والفرق بينه وبن احلكم الغيابي.
والتوجيه(  التفوي�س  ــارات  ــه )م ور�ــســة  تــنــاولــت  فيما 
التفوي�س كعملية اأهداف عملية التفوي�س والتوقعات واأ�ساليب 
التفوي�س وعوائقه وكيفية تطبيق اإجراءات التفوي�س وطرق 
التفوي�س  التفوي�س وخطوات  واأ�ساليب  املو�سوعات  معاجلة 

الناجح والتفوي�س كو�سيلة للتوجيه والتدريب.  
اأبرز   القيادية(    املهارات  )تنمية  عمل  ور�سة  وتناولت 
القيادة  بن  ومقارنة  وتطويرها  القيادة  ومفاهيم  نظريات 
االإدارة  ومفردات  واالأدوار  االهتمامات  حيث  من  واالإدارة  

بيئة  يف  االإدارة  حتديات  ،التاأثري  ال�سلطة  :القوة،  والقيادة  
مراقب  من  املدير  دور  تغري  اخلارجية،  )املتغريات  متغرية 
اإلى مدرب( والتجارب الناجحة يف القيادة واالإدارة واختيار 
الفعال  واالتــ�ــســال  املنا�سب  واالإداري  الــقــيــادي  االأ�ــســلــوب 

واأهميته للقيادة ولالإدارة.
االآيل(  احلا�سب  )مــهــارات  عمل  ور�سه  تناولت  حن  يف 
واأ�سا�سيات  واملــجــلــدات  امللفات  واإدارة  احلا�سب  مكونات 
عامة  ونظرة  واالنرتنت  االإلكرتوين  الربيد  واإعــداد  البحث  

على برامج معاجلة الن�سو�س.
وقد حظي الربنامج يف خطته التدريبية اجلديدة باملزيد 
العمل  وور�ــس  للقاءات  نتائج  جــاءت  والتي  التطويرات  من 
وحلقات النقا�س مع عدد من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة فتم 
وق�ساة  التنفيذ  ق�ساة  مثل  جديدة  ق�سائية  فئات  اإ�سافة 
تاريخ  من  �سنة  اأمتــوا  الذين  والق�ساة  ال�سخ�سية  االأحــوال 
الربامج  واإعادة �سياغة  االأولى  الدرجة  املبا�سرة يف حماكم 

التدريبية واإ�سافة عدد من املو�سوعات اجلديدة.

�صت ور�ض عمل لتنمية مهارات 
الق�صاة يف املدينة املنورة

1435هـــ   �سعبان   4 االإثــنــن  يــوم  العدل  وزارة  اأنهت 
ور�سة  عقدت  فقد  للق�ساة.  عمل  ور�ــس  �ست  باملدينة 
وحوادث  املرور  )نظام  وور�سة  االإثبات(.  )و�سائل  عمل 
وور�سة  االأنظمة(.  لدرا�سة  )مدخل  وور�ــســة  ال�سري(. 
عمل  وور�ــســة  الق�سائي(.  املكتب  اإدارة  يف  )الفاعلية 
ال�سريعة  )الــقــراءة  عمل  وور�ــســة  التغيري(.  )اإدارة 

والتلخي�س( .
 وتــهــدف الــــوزارة مــن اإقــامــة هــذه الــور�ــس اإك�ساب 
املــعــرفــة يف  مــن  مــزيــدا  الــقــ�ــســاة  الف�سيلة  اأ�ــســحــاب 
مو�سوعات الور�س واإطالعهم على امل�ستندات ال�سرعية 

واالإجراءات النظامية امل�ستحدثة.
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وزارة العدل تنظم ور�صة عمل لق�صاة التنفيذ 
اأ�سحاب  التنفيذ( مب�ساركة عدد من  )اإعــداد الئحة مقدمي خدمات  ور�سة عمل  العدل  وزارة  نظمت 

الف�سيلة الق�ساة وق�ساة التنفيذ.
القطاع  من  التنفيذ  خدمات  مقدمي  بن  العالقة  ترتيب  اإلى  الريا�س  مبدينة  املقامة  الور�سة  وتهدف 

اخلا�س بق�ساء التنفيذ واإعداد الئحة ملقدمي اخلدمة .
 حيث بلغ عدد امل�ساركن يف الدورات التدريبية )230( قا�سيًا و)800( موظفًا خالل الن�سف االأولى 

من هذا العام 1435 هـــ.
حيث تقوم االإدارة العامة لتدريب الق�ساة بعقد العديد من الربامج املتخ�س�سة لق�ساة التنفيذ �سملت 
برامج اخت�سا�س قا�سي التنفيذ وال�سند التنفيذي وتعريفه وحكمه وما يتعلق بال�سند التنفيذي واالأجنبي 
واالإف�ساح عن االأموال  واالأموال التي يحجز التنفيذ عليها وما اليجوز  احلجز عليه واإجــراءات احلجز 

التحفظي واإجراءات التنفيذ وبيع املال املحجوز والتنفيذ املبا�سر.
كما ا�ستملت الربامج التدريبية على التنفيذ يف ق�سايا االأحوال ال�سخ�سية والق�سايا التجارية واالإع�سار 
امل�ساندة  واخلدمات  الق�سائية  وال�سلطة  التنفيذ  وو�سائل  التنفيذ  وجرائم  التنفيذي  واحلب�س  واأحكامه 

لقا�سي التنفيذ والعالقة باجلهات االأخرى.

اختتام دورة تاأهيل العاملني
 يف مكاتب اخلدمة االجتماعية باملحاكم

اختتم يوم االأربعاء 27 �سعبان 1435هـ الربنامج التدريبي »تاأهيل العاملن يف مكاتب اخلدمة االجتماعية 
التنظيمية  بــاالإجــراءات  باملحاكم  العاملن  االجتماعين  الباحثن  تزويد  ي�ستهدف  والــذي  املحاكم«  يف 
واملهارات املهنية يف كيفية التعامل مع الق�سايا التي يتم مبا�سرتها والتي تتعلق بق�سايا االأحوال ال�سخ�سية 

يف ظل توجهات الوزارة نحو التو�سع يف ا�ستحداث دوائر االأحوال ال�سخ�سية يف عدد من مناطق اململكة.
اخلدمة  مكاتب  يف  املعينن  من  االجتماعي  العمل  يف  خمت�سًا   35 من  اأكــر  الربنامج  يف  و�ــســارك 
يف  االجتماعية  اخلدمة  مكاتب  مبهام  التعريف  على  التدريبي  الربنامج  وا�ستمل  باملحاكم.  االجتماعية 
كما  العديل،  املجال  يف  االجتماعي  االأخ�سائي  بها  ي�سطلع  التي  املهنية  االأدوار  اأهم  واي�ساح  املحاكم، 
معها  يعمل  اأن  يتوقع  التي  احلاالت  مع  التعامل  على  العملية  التطبيقات  لبع�س  عر�س  الربنامج  ت�سمن 
النفقة واحل�سانة  واآثاره من م�سكالت  للطالق  نتيجة  تكون  التي  تلك  االجتماعي وخ�سو�سًا  االأخ�سائي 

والع�سل وغريها من الق�سايا التي ترد للمحاكم وحتتاج اإلى التدخل املهني املبا�سر معها. 
كما احتوى الربنامج على االجراءات التنظيمية يف حتويل احلاالت وكيفية تقدمي امل�ساعدة املهنية يف 
تقدمي الدرا�سات االجتماعية للحاالت التي ترد من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة وحتديد اآليات التعاون يف 

هذه املجال.
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حال املتهم يف جمل�س 
الق�ضاء

تاأليف: ف�صيلة ال�صيخ د. �صالح بن 

�صعد اللحيدان

امل�صت�صار الق�صائي والأمني العام للبحث العلمي

ومهمة  جديدة  اإ�ضافة  يعترب  القّيم  الكتاب  هذا 
امل�ضائل  من  عــددًا  تناول  فقد  الق�ضائية،  للمكتبة 
للم�ضلمني  املهمة  الإ�ضالمي  الت�ضريع  يف  الق�ضائية 
اأن  وبــيــان  خا�ضة،  ب�ضفة  الق�ضاء  ورجـــال  عامة 
وثابتة،  را�ضخة  قواعد  ــى  اإل ي�ضتند  علم  الق�ضاء 
وا�ضعة  وخلفية  عميق  واطــالع  ذكــاء  ــى  اإل ويحتاج 
اأ�ضلوب  اأي�ضًا  ل�ضتى العلوم املختلفة، ويعترب الكتاب 
يف  اأ�ضيل  هو  ما  كل  اإلــى  التقنني  يحاول  ع�ضري 
ا�ضتهداف  ال�ضهود وعدم  الأمة، وتقنني ق�ضية  هذه 
التهمة والزج يف ال�ضجون دليل وا�ضح على �ضماحة 
الإ�ضالم، وقد اأح�ضن ف�ضيلته باإيجاد مناذج تطبيقية 
يف  ت�ضخي�ضها  مع  الإ�ضالمية  النظامية  للن�ضو�ص 
وال�ضلف  الأجالء  العلماء  باأقوال  م�ضت�ضهدًا  الواقع، 
اإلى  النظر  ينبغي  الأحــكــام  حتديد  ويف  ال�ضالح، 
هذا  كان  فقد  مناخاته،  حكم  فلكل  الوقائع  جممل 
بحر  وذات  ر�ضينة  علمية  مادة  عن  عبارة  الكتاب 
العظيمة،  الإ�ضالمية  واملعارف  املعلومات  وا�ضع من 
فهو  عنه،  واحلديث  الكتاب  اأهمية  تكمن  هنا  ومن 

نق�ص،  ول  فيه  ق�ضور  ل  �ضحيحًا  مكتماًل  عماًل 
فالدين الإ�ضالمي بت�ضريعاته من اأكرث الأديان ح�ضًا 
على الت�ضامح، وقد ر�ضم الإطار املنهجي لالإن�ضانية 
مع  التناغم  وعلى  املتغريات  ا�ضتيعاب  على  القادر 
تطورات الع�ضر واحتياجات الب�ضرية بتدبري �ضوؤون 
بالرد  ف�ضيلته  اأجــاد  ولقد  الأمــن..  وتوحيد  البالد 
بالأ�ضلوب  املتهم  معاملة  اإلى  امل�ضيئة  الرتهات  على 
العلمي الر�ضني امل�ضتمد من القراآن الكرمي وال�ضّنة 
ت�ضريع  اأو  فكر  لأي  الثابت  الأ�ضل  بو�ضفها  النبوية 
لالإجابة  الإ�ضالمي  الــرتاث  وبا�ضتلهام  اإ�ضالمي 
ت�ضريعات  اإلى جت�ضيد  والنظر  اأ�ضئلة احلا�ضر  على 
اهلل  نفع  املعاي�ص.  الواقع  املثلى يف  والقيم  الإ�ضالم 

بهذا العلم وجزى موؤلفه الأجر والثواب.
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�شكر على الإهداء
معايل وزير العدل

)جملة  مــن  ن�ضخة  معاليكم  اإهــــداء  تلقينا 
العدل( والتي ت�ضدرها وزارة العدل.

ملعاليكم  متمنيًا  الإهــداء،  هذا  على  ن�ضكركم 
التوفيق  دوام  املجلة  هذه  على  القائمني  وجلميع 

والنجاح وملعاليكم حتياتنا.
تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز
اأمري منطقة الريا�ض

�شكر وتقدير
معايل رئي�س التحرير

على  والعرفان  والتقدير  بال�ضكر  اإليكم  اأتوجه 
ما تولونه من عناية لهذه املجلة املباركة، ون�ضاأل اهلل 
تعالى اأن يوفقكم والعاملني معكم؛ مقدرًا توا�ضلكم 

وحر�ضكم على اإي�ضال املجلة للم�ضتفيدين منها.
�ضاكرًا ومقدرًا لكم جهودكم.

القا�شي باملحكمة الإدارية باأبها
ظافر بن عبداهلل بن ظافر ال�شهري

عمق وتاأ�شيل
معايل رئي�س التحرير

يف  املتخ�ض�ضة  الــعــدل(  )جملة  علينا  تطل 
فوجتها  عليها  فاطلعت  والق�ضاء،  الفقه  جمــال 
عظيمة الفائدة متنوعة املباحث ذات عمق وتاأ�ضيل، 

فاألفتها مرجعًا لكل باحث وقا�ضي وحمامي. 
املطبوعة  هـــذه  عــلــى  ــعــدل  ال وزارة  فــاأ�ــضــكــر 
على  عــون  خــر  يجعلها  اأن  اهلل  واأدعـــو  الــرائــعــة، 
يحفظكم  واهلل  الأ�ــضــمــى،  الــهــدف  وبــلــوغ  الطاعة 

ويرعاكم.
كاتب عدل حمافظة القرى
عبداهلل بن جمعان اأبو حفا�ض

مل�شات موفقة
معايل رئي�س التحرير

العدل(  )جملة  يف  املبذولة  بجهودكم  اأ�ضيد 
لها  ح�ضل  ومــا  العدلية،  املنظومة  اأكملت  التي 
�ضاهد  وخــر  عليه  ت�ضكرون  ملحوظ  تطور  من 
اأبرزت  مل�ضات موفقة  العدل من  ما ح�ضل ملجلة 
العدلية  واملجالت  الأُطر  كاتبة  يف  املجلة  اأهمية 

والبحثية.
وللعاملني  لكم  متمنيًا  خــرًا  اهلل  فجزاكم 

معكم دوام التوفيق وال�ضداد.
كاتب عدل ملهم
عبداهلل بن عبدالعزيز الو�شيقري

من ماليزيا ..

 اأُحدثكم !!

معايل رئي�س التحرير
اأ�ضكركم على ما تبذلونه من جهود يف اإ�ضدار 
مة.  جملة العدل، حيث املو�ضوعات القيمة واملحكَّ
ت�ضاهم  معلومات  من  املجلة  هذه  به  تتميز  وما 
يف ن�ضر الوعي الق�ضائي وتخدم فئات كبرة من 
املجتمع كما خدمت القا�ضي واملحامي واملخت�س 

وطالب العلم ال�ضرعي.
اجلودة  على  التحرير  مل�ضوؤويل  تقدير  حتية 
وح�ضن الإدارة واحلر�س على اإي�ضالها للم�ضتفيد 

وبارك اهلل فيكم ويف جهودكم.
د. ح�شن بن اإبراهيم الهنداوي
ق�شم الفقه واأ�شوله بكلية معارف 
الوحي والعلوم الإن�شانية
اجلامعة الإ�شالمية العاملية مباليزيا
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جتديد العنوان
ـــة  الإداري ال�ضتئناف  مبحكمة  الق�ضاة  الأخـــوة 
بالريا�س، وهم: معايل ال�ضيخ حممد بن فهد بن �ضعد 
بن  �ضالح  بن  اإبراهيم  ال�ضيخ  الدو�ضري،  الفهيدي 
�ضالل ال�ضويلم، ال�ضيخ حمود بن �ضليمان بن عطااهلل 
البليهد،  �ضليمان  بن  حممد  بن  حمد  ال�ضيخ  الالحم، 
احلذيفي  علي  بــن  عبدالرحمن  بــن  حممد  ال�ضيخ 
الغازي،  �ضامل  بن  علي  بن  �ضليمان  ال�ضيخ  العامري، 
ال�ضيخ  اخلليفة،  حممد  بن  عبداهلل  بن  اأحمد  ال�ضيخ 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضعوي،  علي  بن  �ضلمان  بن  علي 
اإبراهيم  بن  علي  ال�ضيخ  اخلليفة،  حممد  بن  عبداهلل 
بن  عبداملح�ضن  بن  اإبراهيم  ال�ضيخ  الــداود،  فهد  بن 
عبدالرحمن  بن  عثمان  ال�ضيخ  العتيبي،  الغربي  خامت 
اإبراهيم بن عبدالرحمن  بن عبداهلل الدخيل، ال�ضيخ 

بن  حممد  بن  �ضعد  ال�ضيخ  ال�ضربمي،  اإبراهيم  بن 
بن  اإبــراهــيــم  بــن  عــبــدالإلــه  ال�ضيخ  احلقباين،  �ضعد 
عبدالعزيز ال�ضليمان، ال�ضيخ نا�ضر بن حمد بن نا�ضر 
الوهيبي، ال�ضيخ عبدالعزيز بن �ضالح بن عبدالرحمن 
بن  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  ال�ضيخ  الراجحي، 
حممد ال�ضرثي، ال�ضيخ عبداهلل بن �ضليمان بن نا�ضر 
عبداهلل  بن  عبدالعزيز  بن  يو�ضف  ال�ضيخ  ال�ضيقل، 
الربي�س، ال�ضيخ علي بن حممد بن علي املطر، ال�ضيخ 
خالد بن عبدالرحمن بن حممد النمر، ال�ضيخ حممد 
بن نا�ضر بن �ضليمان اجلربوع، ال�ضيخ بديع بن �ضعود 

بن عبداهلل البديع.
ــة  الإداري ال�ضتئناف  مبحكمة  الق�ضاة  الأخــوة   -
بن  عبدالقادر  بن  حممد  ال�ضيخ  وهــم:  املكرمة  مبكة 
بن  حممد  ال�ضيخ  احلمد،  �ضيبة  يو�ضف  احلمد  �ضيبة 
حممد  بن  عبدالوهاب  ال�ضيخ  التومي،  علي  بن  �ضعد 
بن حمد املن�ضوري، ال�ضيخ فرحان بن يحيى بن علي 
وارد بن حم�ضن اجلعيد،  بن  ال�ضيخ عبداهلل  الفيفي، 
ال�ضيخ اأحمد بن عبده بن ح�ضني عكور، ال�ضيخ اأحمد بن 
ح�ضني بن عبداهلل املوجان ال�ضعيدي، ال�ضيخ اإبراهيم 
�ضقر  بن  فهد  ال�ضيخ  جنمي،  اأحمد  بن  اخلــالف  بن 
بن  عبدالعزيز  ال�ضيخ  القحطاين،  العائذي  �ضعد  بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز العقيل، ال�ضيخ ح�ضن بن علي 
بخيت  بن  حممد  ال�ضيخ  العتيبي،  الثبيتي  عي�ضه  بن 
نا�ضر  بن  ال�ضيخ عبداهلل  القحطاين،  املدرع  �ضعد  بن 
بن اإبراهيم اآل ح�ضني، ال�ضيخ من�ضور بن عبدالعزيز 
بن  بن �ضالح  ال�ضيخ حممد  املن�ضور،  بن عبدالكرمي 
بن  بن عبدالرحيم  ال�ضيخ عبداهلل  ر�ضود احل�ضيني، 
حممد  بن  خالد  ال�ضيخ  الزهراين،  �ضاعد  اآل  �ضويلم 
بن  عــبــداهلل  ال�ضيخ  العتيبي،  الثبيتي  م�ضاعد  بــن 
حممد بن نا�ضر الب�ضر، ال�ضيخ اإبراهيم بن �ضالح بن 
بن هادي  بن عبده  ال�ضيخ حمد  ال�ضحيباين،  عبداهلل 
ازيبى، ال�ضيخ عبداملح�ضن بن نادر بن حزام اآل متيم 

ت�شتفز الظفرات العلمية 

والفقهية يف ربوعها
معايل رئي�س التحرير

الق�ضائية  املكتبة  ــــراء  اإث عــلــى  ن�ضكركم 
مبجلتكم الرائعة والتي ت�ضتفيد الطفرات العلمية 
والفقهية يف ربوعها. هذه املطبوعة املتخ�ض�ضة 
ح�ضنًا  ــوًل  ــب ق وتــلــقــي  مــرمــوقــة  مبــكــانــة  تتمتع 
يوفقكم  اأن  املولى  �ضائاًل  واملتابع.  املطلع  لدى 
يجزل  واأن  املحمودة،  م�ضاعيكم  يف  لال�ضتمرار 
مثوبتكم ويتولكم برعايته وعنايته وتقبلوا فائق 

التقدير والمتنان.
اأمني مكتبة ال�شيخ اأبو بكر 
الإ�شالمية بكريل يف الهند
عبدالقادر حممد الوايف
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الدو�ضري، ال�ضيخ بدر بن حممد بن ال�ضلطان الفالح.
الإداريــــة  ال�ضتئناف  مبحكمة  الق�ضاة  الأخــــوة   -
بن  �ضليمان  بن  اإبراهيم  ال�ضيخ  وهم:  ال�ضرقية  باملنطقة 
عبداهلل الر�ضيد، ال�ضيخ عبدالرحمن بن حممد بن عبداهلل 
ال�ضبعاين  عبيد  بن  معتوق  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  احل�ضني، 
اليحيى،  �ضالح  بن  يحيى  بن  عبدالعزيز  ال�ضيخ  الثمايل، 
ال�ضيخ  اليحيى،  بــن  حممد  بــن  يحيى  بــن  حممد  ال�ضيخ 
عبداهلل  ال�ضيخ  العبداهلل،  عبداهلل  بن  ح�ضن  بن  عثمان 
بن حممد بن عبداهلل الرزوق، ال�ضيخ عبداهلل بن علي بن 
حممد  بن  من�ضور  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضحيباين،  حممد 
ال�ضعدان،  حممد  بن  حمد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  املن�ضور، 
عبدالرحمن  بــن  عبداملح�ضن  بــن  عبدالعزيز  ال�ضيخ 
الف�ضلي، ال�ضيخ فهد بن عبدالعزيز بن عبداهلل ال�ضليمان، 

ال�ضيخ هزاع بن عي�ضى بن هزاع العي�ضى.
ــة  الإداري ال�ضتئناف  مبحكمة  الق�ضاة  الأخــوة   -
بن  جمــدوع  بــن  مرعي  ال�ضيخ  وهــم:  ع�ضر  مبنطقة 
عبداهلل اآل جمدوع القرين، ال�ضيخ عاي�س بن �ضعيد بن 
بن  بن عبداهلل  ال�ضيخ عبداملح�ضن  �ضبيب،  اآل  حممد 
اإبراهيم الزكري، ال�ضيخ اأحمد بن اإبراهيم بن اأحمد 
م�ضبح ال�ضهراين، ال�ضيخ حممد بن �ضالح بن حممد 
ال�ضرثي،  بن حممد  بن عبداهلل  نا�ضر  ال�ضيخ  املقبل، 
ال�ضيخ عبداهلل بن بكر بن عبداهلل اأبو زيد اآل غيهب، 
املحيذيف،  بن عبداهلل  بن عبدالرحمن  اأحمد  ال�ضيخ 

ال�ضيخ عبداملجيد بن علي بن مو�ضى املهيوبي البلوي.
وجتديد  املجلة  اقــتــنــاء  على  حر�ضكم  نــقــدر   -
معلومات العنوان تباعًا، مما ي�ضمن و�ضول املجلة يف 
ولكم  واهتمامكم،  توا�ضلكم  مقدرين  املحدد،  الوقت 

حتياتنا.

تعديل عنوان 
رئي�س  ــودعــاين  ال عــبــداهلل  بــن  عــامــر  د.  ال�ضيخ 
املحكمة اجلزائية بالأح�ضاء املكلف، ال�ضيخ �ضالح بن 

ان القا�ضي باملحكمة العامة  �ضليمان بن حممد الن�ضيَّ
بالريا�س، عبدالعزيز بن حممد بن عبدالكرمي ال�ضامل 
بن  بعيون اجلواء، عبدالعزيز بن حممد  العدل  كتابة 
عبدالعزيز ال�ضمحان كتابة العدل بحفر الباطن، حممد 
بن عبداهلل بن حممد الفوزان كتابة العدل بق�ضيباء، 
كتابة  ال�ضمحان  عبدالعزيز  بن  �ضالح  بن  عبدالعزيز 
العدل الثانية بعنيزة، عدي بن عثمان بن عبدالكرمي 
املطرودي كتابة العدل الثانية بربيدة، م�ضعل بن بندر 
بن  اإبراهيم  بالقوارة،  العدل  كتابة  احلربي  عايل  بن 
ال�ضيخ  بربيدة،  الثانية  العدل  كتابة  الن�ضار  حممد 
العدل  بكتابة  عدل  كاتب  القبيعي   اأحمد  بن  عبداهلل 
احلربي  ح�ضرم  بــن  عوي�س  حممد  بــجــدة،  ـــى  الأول
املحكمة العامة باملدينة املنورة، ال�ضيخ حممد بن فهد 
العامة مبحافظة  القا�ضي باملحكمة  بن مزعل امل�ضفر 
بلقرن، ال�ضيخ عبدالإله بن اإبراهيم ال�ضنيدي القا�ضي 
بن  عبداملح�ضن  ال�ضيخ  بالريا�س،  العامة  باملحكمة 
بالدمام،  العامة  باملحكمة  القا�ضي  اأن  ال�ضويد  نا�ضر 
باملحكمة  القا�ضي  العثمان  عثمان  بن  �ضالح  ال�ضيخ 
العامة بالأح�ضاء، ال�ضيخ فار�س بن نايف احلربي كاتب 
ال�ضيخ  املنورة،  باملدينة  الثانية  العدل  بكتابة  العدل 
عماد بن مطر العربيدي كاتب العدل بكتابة عدل رابغ، 
باملدينة  املحكمة اجلزائية  الو�ضابي  اأحمد بن حممد 
اجلامعة  احل�ضني  اإبــراهــيــم  بــن  اإ�ــضــحــاق  املــنــورة، 
�ضامل  بن  حممد  ال�ضيخ  املنورة،  باملدينة  الإ�ضالمية 
بجدة،  العامة  باملحكمة  القا�ضي  الغامدي  حممد  بن 
حممد بن عبداهلل بن عثمان الغامدي مكتب فرع وزارة 
املطرودي  عبداهلل  بن  عي�ضى  ال�ضيخ  بجدة،  العدل 
الطريقي  بن حمود  عبداهلل  ال�ضيخ  ا�ضتئناف،  قا�ضي 
الر�ضود  حممد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  ا�ضتئناف،  قا�ضي 
بالريا�س،  املتخ�ض�ضة  اجلزائية  باملحكمة  القا�ضي 
ال�ضيخ عبداهلل بن حممد اآل خمي�س القا�ضي باملحكمة 
بن علوان  �ضعد  بن  ال�ضيخ ح�ضن  بالريا�س،  اجلزائية 
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الغامدي القا�ضي باملحكمة اجلزائية باملدينة املنورة، 
ال�ضيخ فهيد بن عقال الزعبي القا�ضي باملحكمة العامة 
�ضيقري  األ  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  بالدمام، 
العياف  عبداهلل  بن  حممد  ال�ضيخ  ملهم،  عدل  كاتب 
القا�ضي باملحكمة العامة مبكة املكرمة، ح�ضني بن علي 
بن �ضعيد القحطاين رئي�س كتاب ال�ضبط بكتابة عدل 

ملهم.
مقدرين  اجلــديــدة،  عناوينكم  تعديل  مت  لقد   -
تباعًا  العناوين  جتــديــد  يف  ــادرة  املــب على  حر�ضكم 

و�ضكرًا.

طلب اإدراج
الأخــــوة اأحــمــد بــن احلــ�ــضــني الــبــنــاء واأحــمــد بن 
مــنــ�ــضــور بــن جــنــيــد الــعــار�ــضــي وعــبــدالــرحــمــن بن 
اإ�ضماعيل حممد مدخلي وح�ضن بن علي �ضديق ح�ضن 
اأبو  علي  حممد  ويحيى  مقدام  حممد  ملهي  وعبداهلل 
ح�ضن  واأحمد  خــرات  اآل  ح�ضن  اأحمد  وحممد  طويل 
وعلي  حزميي  عبده  اإبــراهــيــم  وح�ضن  مدخلي  علي 
العامة  باملحكمة  املوظفني  عري�ضي  حممد  بن  اأحمد 
باحث  البليهي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  بــجــازان، 
بن  اإياد  ال�ضيخ  بريدة،  يف  اجلزائية  باملحكمة  �ضرعي 
ال�ضيخ عبدالرحمن بن  ال�ضحيباين،  حممد بن �ضالح 
ال�ضيخ يحيى بن  التويجري،  بن عبدالرحمن  عبداهلل 
عي�ضى  بن  حممد  ال�ضيخ  مباركي،  ح�ضن  بن  اإبراهيم 
به اأحمد العوي�س، خالد بن �ضليمان بن مقبول الفريح 
ال�ضراري كاتب �ضبط مبحكمة طربجل، ال�ضيخ �ضالح 
اجلزائية  باملحكمة  القا�ضي  الرا�ضد  اإبــراهــيــم  بــن 
بالطائف، ال�ضيخ �ضليمان بن عبدالكرمي العليان قا�ضي 
بن  نا�ضر  ال�ضيخ  الب�ضائر، عبداهلل جان جدة،  حمكة 
العامة  باملحكمة  القا�ضي  �ضمالن  نا�ضر  بن  حممد 
املكرمي  علي  بن  من�ضور  الأخــوة  مالك،  بن  بالداير 
احلارث  اآل  وخدي�س حميد  ال�ضنيدي  �ضالح  بن  وعلي 

و�ضامل ح�ضن البكري وح�ضني يحيى احلازمي وحممد 
حمكمة  مــن  الفرجان  �ضعيد  واأمـــني  احلــارثــي  جابر 
دغمان  اآل  عيظة  بن  عبداهلل  والأخ  العامة،  جنــران 
العامة،  جنران  مبحكمة  والتنفيذ  احلجز  دوائــر  من 
بن  وعبدالكرمي  غريب  بن  را�ضد  بن  اإبراهيم  الأخوة 
�ضعود احلجي وح�ضن جابر العجمي وتركي بن عبداهلل 
نا�ضر  الأخـــوة  احلــريــق،  مبحكمة  املوظفني  القريان 
الدخيني  اإبراهيم  بن  وفهد  العوير�ضي  اإبراهيم  بن 
حممد  بــن  ونا�ضر  العبدان  نا�ضر  بــن  وعبدالعزيز 
الدريهم وحممد بن نا�ضر اجلليفي وعبداهلل بن �ضالح 
ال�ضيف وفار�س بن عبداهلل ال�ضبيعي وعبدالرحمن بن 
ال�ضعيدان  نا�ضر  بن  وعبدالرحمن  املهيني  عبداهلل 
�ضايف  �ضايف حمد  الأخــوة  الدمل،  املوظفني يف حمكمة 
الزايد  عــبــداهلل  بــن  مــبــارك  بــن  وعــبــداهلل  العجالني 
وماجد بن �ضالح املاجد وخالد بن حممد بن عبداهلل 
الزنان ومر�ضي را�ضد مر�ضي احلب�ضان، ومعجب علي 
العجالني،  مــرك  معجب  وعــبــداهلل  ال�ضكرة  معجب 
مبحكمة  املوظفني  الودعاين  عبداهلل  اإبراهيم  وفالح 

الأفالج.
- نفيدكم اأنه مت اإدراجكم �ضمن من ُتهدى اإليهم 

املجلة، ونقدر لكم اهتمامكم.

طلب اأعداد
ال�ضيخ حممد بن �ضالح العامر القا�ضي باملحكمة 
العامة بالوجه، ال�ضيخ حممد بن فراج الفراج القا�ضي 
باملحكمة العامة بالوجه، ال�ضيخ �ضعد بن م�ضوح العنزي 
القا�ضي باملحكمة العامة بعرعر، حممد اأمني املدينة 
�ضليمان  بن  اأجمــد  ال�ضيخ  الق�ضائي  املــالزم  املنورة، 
الفايز املحكمة العامة مبكة املكرمة، ال�ضيخ عبداهلل بن 
اإبراهيم اليوبي قا�ضي حمكمة الدرب املكلف. الدكتور 
�ضالح بن �ضليمان احلوي�س مكة املكرمة، ال�ضيخ حممد 
ينبع،  عدل  بكتابة  عدل  كاتب  ال�ضهلي  عو�س  م�ضطر 
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د. عبداحلميد حممد عبدالغني الأمني العام امل�ضاعد 
ل�ضوؤون املعلومات مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربي، 
بن حامد  اإبراهيم  ال�ضيخ  الق�ضائي  املالزم  الريا�س، 
املكرمة،  مبكة  اجلزائية  املحكمة  الغامدي  عثمان  بن 
التموين  رئي�س  القحطاين  حممد  بن  را�ضد  العقيد 

وال�ضيانة باإدارة توقيف الوافدين مبنطقة الريا�س.
طلبكم  ح�ضب  املجلة  من  اأعـــداد  بعث  مت  لقد   -

وح�ضب الإمكانيات املتاحة، واهلل يحفظكم.

طلب اإدراج 
نورة  بجامعة  الأداب  كلية  من�ضوبات  الأخــوات    *

بالريا�س، وهن:
د. ناهد عطا اهلل ال�ضمروخ، د. م�ضاعل بنت فهد 
ابت�ضام بنت  الرا�ضد، د.  احل�ضون، د. وفاء بنت �ضعد 
عبداهلل  بنت  البندري  د.  اجلري�ضي،  عبداملح�ضن 
بنت  خولة  د.  الــوثــالن،  علي  بنت  اآمــنــة  د.  اجلليل، 
د.  املحمود،  عبداهلل  بنت  مزنة  د.  الغامدي،  ح�ضني 
علي  بنت  منرة  د.  التويجري،  اإبــراهــيــم  بنت  منى 
ال�ضهلي، د. منرة بنت حممد احلديثي، د. نايفة بنت 
د.  املطوع،  عبدالعزيز  بنت  هناء  د.  العنزي،  خمي�س 
بنت عبدالعزيز  اإميان  املطلق، م.  بنت عبداهلل  حياة 
املبارك، م. اإميان بنت عو�ضه الغامدي، م. اآمنة بنت 
عبداهلل اخلالدي، م. جنالء بنت �ضالح بن حميد، م. 
رابعة بنت نا�ضر ال�ضياري، م. اأمينة بنت عبدالرحمن 
بنت  د. هدى  بنت عبداهلل عارم،  ن�ضرة  د.  اخلنني، 
عبدالعزيز املو�ضى، اأ.د. �ضريفة بنت علي احلو�ضاين، 
بن  اإبراهيم  بنت  د. منى  العيد،  بنت مزعل  د. مزنة 
د.  املو�ضى،  حممد  بن  عبداهلل  بنت  اأ�ضماء  د.  لويبه، 
فاطمة بنت عبداهلل العمري، د. مها بنت �ضعد احلمد، 

م. و�ضحى بنت علي القحطاين..
اإليه  ُتهدى  اإدراجكن �ضمن من  اأنه مت  - نفيدكن 
اأن  اهلل  �ضائلني  وحر�ضكن،  اهتمامكن  نقدر  املجلة، 

ينفع مبا فيها من فائدة.. و�ضكرًا.

طلب اإدراج
بق�ضم  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  من�ضوبي  الأخــوة   *
الإن�ضانية  والعلوم  الآداب  بكلية  الإ�ضالمية  الدرا�ضات 

يف جامعة امللك عبدالعزيز بجدة وهم: 
ــن بيه،  ــن حمــفــوظ ب ــداهلل ب ــب مــعــايل الــ�ــضــيــخ ع
�ضامل  اأ.د.  �ضفر،  حممود  بن  حممد  بن  ح�ضن  اأ.د. 
ـــدين، اأ.د. عـــادل بــن حممد  بــن حــمــزة بــن اأمـــني امل
ال�ضلمي،  نفاع  بن  عبدالرحمن  اأ.د.  العال،  اأبو  �ضالح 
اأ.د.  بالعم�س،  عــبــداهلل  بــن  �ضعيد  بــن  في�ضل  اأ.د. 
حممد  اأ.د.  ال�ضنوين،  الدين  �ضفي  حممد  رم�ضان 
حممد  عمر  بن  حممد  اأ.  باجابر،  علي  بن  اأحمد  بن 
حممد  اأ.د.  عبدال�ضكور،  اأحــمــد  هــاين  اأ.د.  ح�ضن، 
�ضالح  بن  اأحمد  د.  عبدالرحمن  بن  عبداملهيمن  بن 
جمعان  بن  �ضالح  بن  اأحمد  د.  الغامدي.  �ضيقة  اأبــو 
الزهراين،  ح�ضن  بن  �ضالح  بن  اأحمد  د.  الغامدي. 
اأحمد  د.  الغامدي،  �ضرور  اآل  عبداهلل  بن  اأحمد  د. 
بن  حممد  بن  اأحمد  د.  عبيد،  حمود  بن  حممد  بن 
الغزايل،  اأحمد بن حممد  بن  د. ح�ضن  �ضالح عزب، 
عبداهلل  د.  الزرهاين،  اأحمد  بن  �ضالح  بن  خالد  د. 
اأحمد بن حامد  اأحمد املزي د. فايز بن  بن نذير بن 
حاب�س، د. كمال بن �ضامل بن حمد ال�ضري�ضري، د. 
مازن  د.  احلارثي،  حم�ضن  بن  عبدالعزيز  بن  مــازن 
بن  حممد  د.  البخاري،  عبداهلل  بن  عبداللطيف  بن 
اإ�ضماعيل بن عثمان زين، د. حممد بن �ضعيد املد�ضة 
الغامدي، د. حممد بن عبدالرحمن حبنكه امليداين، 
د. حممد بن عبدالرحمن بن حمد ال�ضقر، د. حممد 
بن عبداهلل بن عمر احللواين، د. مراد بن م�ضطفى 
كمال احل�ضن، د. م�ضرج بن منيع بن مطلق الروقي د. 
م�ضعود بن حممد بن ح�ضني القحطاين، د. م�ضعل بن 
فهم بن حممد ال�ضلمي، د. موفق بن عبداهلل بن علي 
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كد�ضه، د. ه�ضام بن �ضعيد بن اأحمد اأزهر، د. عبداهلل 
عبداهلل بن �ضيف بن قايد الأزدي، د. حامت بن عبداهلل 
عثمان  بن  عبدالعزيز  بن  حــازم  د.  ر�ضا،  اأحمد  بن 
د.  اجلفري،  م�ضاعد  بن  بندر  بن  خالد  د.  الغامدي، 
بن  حممد  د.  ال�ضهراين،  مفلح  بن  زامــل  بن  في�ضل 

اأحمد حممد حريري.
- نقدر حر�ضكم على اقتناء املجلة، ونحيطكم اأنه 
مت اإدراجكم �ضمن من ُتهدى اإليهم املجلة، فاأهاًل بكم.

طلب اإدراج
بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  من�ضوبي  الأخــوة   *
وهــم:  بــجــدة،  عبدالعزيز  امللك  جامعة  يف  احلــقــوق 
اأحمد  بن  زياد  د.  احلاج،  العربي  اأحمد  العربي  اأ.د. 
حميد القر�ضي، د. عبدالهادي حممد �ضفر الغامدي، 
د. عبدالكرمي بن حممد الداحول، د. عبدالرزاق بن 
ال�ضريف،  حممد  �ضلطان  بن  نايف  د.  جاجان،  عمر 
�ضطوف  بــن  في�ضل  د.  �ــضــنــاق،  حممد  بــن  ــي  زك د. 
د.  بيطار،  م�ضفى  حممد  بن  م�ضطفى  د.  الع�ضاف، 
بن  عبداهلل  د.  ح�ضن،  عبداللطيف  زكــي  بن  ح�ضني 
حممد  �ضلمان  بن  بندر  د.  العطا�س.  عبداهلل  حممد 
د.  ال�ضريف،  عبداهلل  نا�ضر  بن  ح�ضني  د.  �ضعود.  اآل 
فتحي  بن  عمر  د.  البلوي،  حامد  حمدان  بن  �ضليمان 
اأحمد اخلويل، د. �ضلطان بن فيحان عمر الع�ضيمي، 
حممد  د.  عثمان،  اآل  عثمان  اإبراهيم  بن  حممد  د. 
بن ح�ضن علي القحطاين، د. ه�ضام بن عبدامللك بن 
دهي�س د. يو�ضف بن بكر عمر العمري، د. ح�ضان بن 
عبدال�ضميع اأبو العال، د. ح�ضني بن عبداهلل اأمني قايد، 
د. جالل بن ها�ضم يحيى �ضحلول، د. حممد بن حميد 

م�ضفي املزمومي.
املجلة،  الــيــوم  ُتــهــدي  مــن  �ضمن  بكم  نــرحــب   -
يطرح  عما  وال�ضتفادة  لإقتنائها  اهتمامكم  �ضاكرين 

فيها من مو�ضوعات متخ�ض�ضة يف الفقه والق�ضاء.

الغامدي املوظف  اأحمد  - الأخ عبداهلل بن 
فهد  والأخ  املكرمة  مبكة  اجلزائية  باملحكمة 
ــة  ــي ــقــحــطــاين املـــوظـــف بــاملــحــكــمــة اجلــزائ ال

بالأح�ضاء.
باقتناء  وحر�ضكما  اهتمامكما  نــقــدر   -
ملن�ضوبي  ُتهدى  املجلة  بــاأن  ونحيطكما  املجلة، 
فوق  فما  الثامنة  املرتبة  على  هم  ملن  الـــوزارة 

و�ضكرًا.
- الأخ اأ�ضامة حممد املهدي، املدينة املنورة.
- ل ميكن اأن نهمل اأي طلب، لكن لعل ورود 
اإليك،  املجلة  العنوان حال دون و�ضول  خطاأ يف 
نوؤكد لك اأن طلبك حمل اهتمامنا ودمت بخر .
بجامعة  الربية  كلية  من�ضوبات  الأخوات   -

نورة.
املجلة  بــاقــتــنــاء  حر�ضكن  عــلــى  �ــضــكــرًا   -
املجلة لكن �ضمن من  اإهــداء  تباعًا  يتم  و�ضوف 

تهدى اإليهن املجلة و�ضكرًا.
املوظف  الـــربدوي  اأحمد  بن  ح�ضن  الأخ   -

باملحكمة العامة بالقطيف.
- مت حتقيق طلبكم ولكم خال�س حتياتنا.

القا�ضم  واإبراهيم  ال�ضلوم  اأ�ضامة  الأخوة   -
الزاهد  و�ضركة  العلي  وعبداهلل  جمد  وماأمون 
وح�ضني اأبو داوود و�ضعد غالم واإبراهيم احلربي 

واأحمد اأدا واأحمد اأبو زيد وعلي الربكاتي. 
- نحيطكم اأنه مت انتهاء ا�ضراككم، وناأمل 
التوا�ضل  من  لنتمكن  جتديده  ب�ضرعة  املبادرة 

معكم بت�ضل�ضل الأعداد تباعًا و�ضكرًا.



دعوة املخت�شني للم�شاركة 
توا�سل جملة العدل �سدورها بخطوات واثقة مع اقرتاب عامها ال�سابع 
ع�سر على التوايل، وهي جملة تعنى ب�سوؤون الفقه والق�ساء وتن�سر البحوث 
الفقهية والق�سائية والدرا�سات العدلية، اإثراء للأطروحات العلمية املوؤ�سلة 
واملدرو�سة يف املجال الق�سائي بجوانبه ال�سكلية واملو�سوعية، وم�ساركة يف 
معاجلة م�ستجدات الع�سر مبا يخ�ص الق�ساء واأحكامه واأنظمته، وتطمح 
ال�سرعيني  الباحثني  ا�ست�سافة  املباركة  م�سريتها  اإجن��اح  يف  اإ�سهاماً  املجلة 
ال�سريعة   التدري�ص يف كليات  واأع�ساء هيئة  الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من 
والدرا�سات الإ�سلمية واأ�سول الدين يف اجلامعات وكافة الباحثني والعلماء 
واملعنية  املتخ�س�سة  وال��درا���س��ات  بالأبحاث  للم�ساركة  وذل��ك  واملخت�سني، 
املتخ�س�سة  الدرا�سات  يف  العلم  ن�سر  يف  منهم  اإ�سهاماً  املجلة  مبو�سوعات 
ومقا�سدها  واأ�سولها  الإ�سلمية  ال�سريعة  واأح��ك��ام  الق�سائي  الفقه  يف 
الفقهية  والختيارات  الق�سائية،  والأ���س��ول  الفقهية  وامل��ب��ادئ  وقواعدها، 
والفقه،  الق�ساء  جم��ال  يف  امل�ستجدة  ال��ن��وازل  واأح��ك��ام  املحققني،  للعلماء 
امل�سكلت  ودرا���س��ة  ونظاماً،  فقهاً  وتاأ�سيلها  والإج����راءات  النظم  ودرا���س��ات 
املعا�سرة و�سبل حلها ومواجهتها، والق�ساء يف الع�سور الإ�سلمية، ورجال 
الق�ساء يف الإ�سلم، ومناذج من اأق�سية ال�سلف، وتاريخ الق�ساء يف اململكة 
�سمول  من  الإ�سلمية  ال�سريعة  به  تت�سم  ما  واإظ��ه��ار  ال�سعودية  العربية 

واحتواء لكل متغريات احلياة.
الفاعلة من اجلميع، خلدمة  وامل�ساركة  الإ�سهام  املجلة ترتقب  واأ�سرة 

وحتقيق اأهدافها النبيلة.
وباهلل التوفيق،،
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Limited Liability
Mussaed Abdullah AL-huqail

Abstract

The author elaborates on the following points:
Limited liability is a term created by modern commercial laws. It means: The liability 

of the partner for the debts of the company are limited to his share in the company 
and the partner does not assume in his own property any amount of company’s debt 
exceeding its assets.

The Saudi legislator establishes the principle of limited liability of partners in four 
types of companies. These are: stockholding company, limited liability company, sim-
ple partnership company and shareholding company.

When establishing the principle of limited liability in the said companies, the Saudi 
legislator gives consideration for the risk of abusing this principle to manipulate the 
rights of creditors. Therefore, he laid down a set of guarantees that limit abuse of this 
principle to cheat creditors and waste their rights. The author provides the relevant 
articles of the law.

Modern time jurists differ on the principle of limited liability of partners for the 
debts of the company. Some of them consider it a valid principle while some others 
consider it invalid. The author opines that it is valid under certain conditions.

Jurists who contend that the principle is valid provide proofs including the follow-
ing: Determining the liability for the debts equal to the amount of the capital of 
the company is a condition stipulated by partners vis-à-vis parties dealing with the 
company. They have knowledge of it and accept it, leaving no uncertainty. Originally, 
conditions are valid and permissible. The reality of limited liability is releasing the 
company from a debt of an unknown amount and releasing is dropping the debt 
that involves ignorance and uncertainty. Compared to the limited liability of the mas-
ter for the debts of the slave permitted by him to trade and because effecting this 
principle encourages investment of money in companies that economically benefit 
individuals and societies.

Jurists who argue that this principle is not valid state that this principle is not known 
to jurists, that it contradicts their contention that debts relate to the liability of the 
person rather than his money and that it contradicts the requirements of the articles 
of association in Islamic Sharee’ah which states that the shareholder should assume 
the losses incurred by the company as proportional with his share in the capital and 
that this principle gives shareholders or the management of the company the excuse 
to deceive parties dealing with the company.

 The author provides some judicial applications of the principle of limited liability 
in companies.
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Ruling on Unseen Sales in Islamic Jurisprudence

Maazin Misbaah Sabaah

Abstract
The present paper tackles the following topics:

The sight jurists consider sufficient and how it is realized:
The Hanafites: When the thing is known.
The Maalikites: If the sold item is fungible, it is enough to see part of it and if it is value 

related, all parts of it should be seen provided that no harm is caused to the seller.
The Shaafi’ites: The main part denoting the other parts of the sold item should be seen.
The Hanbalites: The parts that realize the intention of the sale by sight, smell or taste or by 

describing the sold item as sufficient for the description of salam items.
The Preponderant Opinion: The author considers the opinion of the Hanafites and the 

Hanbalites as the preponderant one.
Jurists agree that if the sold item is present in the session and seen to contracting parties, 

the sale is valid if the relevant conditions are fulfilled.
Jurists agree that the sold item described by the seller is permissible to sell if the condi-

tions of salam are fulfilled.
Jurists differ as to the validity of sales unseen at the time of contracting as follows:
If the sold item does not usually change: The majority of jurists are of the opinion that the 

contract is valid but some jurists are of the opinion that it is invalid.
If the sold item usually changes: If the lapsing period indicates survival of the item, the 

sale is permissible but if the lapsing period indicates vanishing or damage, the sale is invalid.
- Jurists differ as to the validity of the sale if it is not unseen to the contracting par-

ties at the time of contract and has not been seen before in three opinions as follows:
1st Opinion: It is permissible and the buyer has the choice at the time of sight either to 

keep the item or to return it according to the Hanafite and Ash-Shafi’ee in the old version of 
the school and the weaker opinion of the Hanbalites.

2nd Opinion: It is permissible provided that the item is described according to the Maali-
kites and the preponderant opinion of the Hanbalites.

3rd Opinion: It is not permissible to sell an unseen item according to Ash-Shaafi’ee in the 
new version of the school and the weaker opinion of the Hanbalites.

The Preponderant Opinion: The author considers the first opinion as the preponderant 
one.

- Jurists differ as to sale based on sample. The Majority of jurists from the Hanafites, 
The Maalikites and the Shaafi’ites are of the opinion that it is permissible while the Han-
balites are of the opinion that it is not permissible. The author considers the opinion permit-
ting sale based on sample as the preponderant one.
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 Islamic and Usurious Speculations in the
Exchange and their Economic Effect

 Yunus Sawaalhi, Muhammad S. Haaroon and Fallaq Muhammad
Abstract 

The present paper discusses the following 
topics:

Definition of speculation: A person giving his 
money to another person for trading in and 
sharing the profit.

Jurists unanimously permit speculation; it 
is the oldest investment means known in the 
Islamic Sharee’ah since it was used in the pre-
Islamic period and is accepted by the Islamic 
Sharee’ah. Islamic banks have adopted specu-
lation as an alternative to usurious financing.

Conditions and pillars of speculation.
Jurists differ as to the ruling on the specula-

tion with a debt in the hand of the speculator 
like the check drawn on the same investment 
bank in two opinions:

First Opinion: It is prohibited according to 
the Hanafites, the Maalikites, the Shaafi’ites 
and the Hanbalites.

Second Opinion: It is permissible according 
to some Hanbalites.

Jurists differ as to speculation with a debt in 
the hand of a third party like the check drawn 
on a bank other than that invested in in three 
opinions. The authors opine that the prepon-
derant opinion is that it is permissible.

Jurists differ as to the speculation with the 
deposit in two opinions. The authors opine 
that this type of investment in the short run.

The economic importance of speculation 
in minimizing unemployment and promoting 
just distribution of wealth.

Some reasons of weak speculation in Islamic 
banks include the high risk that the bank can-
not tolerate. The authors give some practical 
suggestions to limit risks of speculation.

effects of speculation in the Islamic econ-
omy including raising the motto of Islamic 
economics which reflect permissible profits 
rather than interests.

Usurious speculation in the exchange with 
some economic suspicions that support the 
opinion of jurists who contend that there is 
no economy free from usurious interests and 
replies to such suspicions. 

Types of operations that take place in inter-
national markets to show the essential differ-
ence between Islamic speculation and usuri-
ous brokerage including the following:

Urgent operations: These are the operations 
which the contracting parties commit them-
selves to implement contracts in that the sell-
er delivers securities and the buyer pays their 
price within a period not exceeding 48 hours.

 Deferred Operations: These are the opera-
tions which both parties agree to defer de-
livery and payment of price to a specific day 
called the liquidation day. It is of two parts.

Sale with Increase Option: The buyer or 
seller requesting increase for himself over the 
quantity to be delivered on term. It is a sale 
with increase promise.

The current conditions of international ex-
changes are only suitable for urgent sales, the 
shares involved therein should be free from 
prohibited products including wine and the 
like.

Some Sharee’ah permissible alternatives 
for speculation in international exchanges in-
clude investment certificates issued by the Is-
lamic Development Bank and Mutual Lending 
(muqaaradhah) bonds.

The effect of usurious financial brokerage and 
speculation on the international exchanges. 



  العدد | 65 | رم�ضان 1435هـ444

 Disposing with the Sold Items before
Receiving them
Taariq M. A. Al-Khuwaiter

Abstract

The author elaborates on the following points:
Definition of the following terms:
Sale: Exchanging some product for money for the purpose of ownership.
Receipt: Acquiring and seizing something.
Definition of receipt related terms like release, delivery and acquisition.
The rule on receiving something is based on norms and actual practice.
Jurists agree that food items may not be resold before they are received.
Jurists difference as to disposing with the sold items before they are received in four opin-

ions as follows:
It is permissible to sell the real estate only before it is received according to Abu Haneefah 

and Abu Yusuf.
Items other than foodstuff may be sold before they are received according to the known 

opinion of the Maalikites and others.
The sold item may not be disposed of before it is received if it is measured by volume or 

weight according to Uthmaan, Sa’eed bin Al-Musayyib and others.
The sold items may not be disposed of before they are received in all cases according to 

Ath-Thawree and others.
The Preponderant Opinion: The author is of the opinion that the fourth opinion is the 

preponderant one.
- The difference among jurists results in two points as follows:
1. The growth of the sold items: Jurists who permit disposing with the sold items before 

they are received, give the purchaser the right to the growth and those who do not give the 
right to the growth to the seller.

2. The damage of the sold items before receiving them: Jurists who stipulate receiving 
the sold items consider the seller liable for the damage but those who do not consider the 
purchaser liable for the damage.

- Cases of damage of the Sold Items:
 If damage is caused by the seller, a natural incident or the act of a third party, the seller 

is held liable for it. However, some jurists give the purchaser the choice to terminate the 
contract and return the value or to claim against the person causing the damage to provide 
equal items if the damaged items are fungible or to pay the value if the items are not. How-
ever, if the damage is caused by the purchaser, he is the one held liable without charging 
the seller for the damage. 
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Judicial Monitoring of Martial Penal Decisions
Abdur-Raheem Mirdaad Al-Haarthee

Abstract

The author elaborates on the following topics:
Definition of the parts of the title: monitor-

ing, judicial, decision, martial and penal.
Jurists differ as to the meaning of the martial 

decision in two opinions:
1st Opinion: It is the penal decision issued 

by the tribunal; this is the currently applicable 
opinion.

2nd Opinion: It is the decision issued by the 
military authority; this is the opinion chosen 
by the author.

The result of difference on the meaning of 
the martial decision is that:

The martial decision is final since it is issued 
but is not final with regard to the decision of 
the court.

The martial penal decision is defined as “the 
military authority or tribunal’s declaration of 
its intention to punish privates for a legally 
sound reason.

The private for whom a legal judgment is 
issued should submit to disciplinary actions 
whatever the result of the judgment is.

Types of martial penal decisions:
Administrative non-disciplinary decisions 

known as administrative penalties.
Administrative disciplinary decisions issued 

by the military disciplinary board.
Military disciplinary boards in the Ministry 

of Interior are of two degrees:
Preliminary disciplinary board
Extraordinary military board.
Points of agreement and difference between 

the two penalties include:
They agree in hearing the statements of 

the private before penalizing him and differ 
in that the administrative punishment is final 

but the disciplinary one becomes final only 
after it is ratified.

Benefits of judicial monitoring on the mili-
tary institution and its personnel include:

The monitoring of the administrative court 
on the martial penal decision connects the 
military institution with the authorizes.

Elaboration on the most important differ-
ences between military disciplinary board and 
martial court which include the following:

The military disciplinary board’s authority is 
executive rather than judicial and anything is-
sued by it is considered a decision even if it is 
described by the legislator as a judgment as it 
is subject to the monitory of the administra-
tive court contrary to the judicial judgment.

Aspects of objection before the court to the 
administrative non-disciplinary penal deci-
sion include:

 Pillars of the decision, questioning of the 
accused private and hearing his statements 
and causation.

Aspects of judicial objection  to the admin-
istrative disciplinary penal decision include:

 Examination of the referral decision to dis-
ciplinary actions and investigation/

Difference of judicial judgments which con-
sider appearance at the disciplinary session 
as a guarantee through which the martial de-
cision can be objected to through appeal.

The text of the judicial judgment and some 
points which the administrative court judge 
should examine before pronouncing the 
judgment on the private’s claim against the 
martial penal decision because they may be 
the intention behind his claim. These points 
include the following:

Deductions from salary, calculation of detain-
ment period and deduction of promotion points.
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 Conditions Stipulated by the Wife for her Benefit
and their Effect on the Marriage Contract
Nourah Abdullah M. Al-Mutlaq
Abstract

The author discusses the following points:
Definition of  Condition: A controlled apparent 

description, complementing the subject under 
condition, the absence of which nullifies the 
judgment but the presence of which does not 
necessarily mean the presence of the judgment.

Types of conditions and the difference be-
tween conditions in the marriage contract and 
conditions of marriage.

Parts of conditions in the marriage contract are 
four as follows:

Conditions agreeing with the purpose of the 
contract, conditions in the interest of the con-
tract, prohibited conditions contradicting the 
contract and conditions related to a known ben-
efit in the contract.

Conditions stipulated by the wife for her ben-
efit in the marriage contract as follows:

Provide her with a private accommodation: 
A valid condition that should be fulfilled. It is a 
secure accommodation commensurate with the 
condition of financial capability of the couple.

Not to marry another woman, not take her 
outside her country or house or take her on a 
journey abroad. Jurists differ on this condition; 
some of them consider is invalid but others con-
sider it likeable to fulfil it, yet others opt that it 
should be fulfilled. The author contends that this 
condition should be fulfilled.

Pursue her studies, provide her transporta-
tion for her private trips, provide her with a 
maid, some of the dower to be deferred, be the 
guardian and nurse of her children from other 
husband, not to separate her from her parents 
or to take her to pilgrimage. These are all valid 
conditions that should be fulfilled.

Seek employment or continue on her job: Ju-
rists differ on this condition; some of them con-
sider it invalid, some others consider it likeable to 
fulfil it, yet others consider it mandatory to fulfil 
it. The author opts that it is mandatory to fulfil it.

Have the right of divorce: Jurists differ as to 
this condition; some of them consider it invalid 
but some others consider it valid. The author 
opts that this condition is invalid.

Divorce the other wife: It is invalid according 
to the unanimous opinion  of scholars.

Own her salary: This condition is unnecessary 
as this ownership is unquestionable since the fi-
nancial liability of the couple is separate.

Not to return the other divorced wife: This is 
the same as the condition related to divorcing 
the other wife if the divorce is revocable. How-
ever, if it is irrevocable, it is similar to the condi-
tion that he should not marry another wife.

If she is his wife and he marries another wife, 
the other wife is considered irrevocably di-
vorced: It is an invalid condition because it is 
preceding the contract and there is no divorce 
preceding marriage.

If the wife stipulates to have the right to work 
or to continue her job but her husband prevent-
ed her and she left the house to work without 
his permission, she is not considered disobedi-
ent and should be financially supported.

The wife who stipulates valid conditions man-
datory on the part of her husband to fulfil has 
the right to dissolve the marriage if the husband 
fails to fulfil the agreed conditions.

The wife divorced by her husband who had 
stipulated taking her to pilgrimage but her con-
dition was not fulfilled should be paid the cost 
of a pilgrimage by her ex-husband and if he dies, 
the cost should be taken from his estate.   
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 The Cause Supporting the Lawsuit Serving as a
Witness
Sa’d Umar Al-Kharaashee

Abstract

The author elaborated on the following 
points:

Definition of the following terms:
Evidence: Everything that makes the right 

clear.
Presumption: The judge’s inference of an 

unknown point from a known one.
Causation: A statement of actual and legal 

evidence on which the judge based his judg-
ment.

Complementary Oath: The oath requested 
by the judge at his own to be taken by either 
litigant to complement his conviction.

Some causes and evidence on which judg-
ments are based; some evidence being of 
relative truth the opposite of which can be 
established.

Scholars differ as to provision of evidence; 
some limit evidence to specific methods by 
which substantiation can be established and 
some others do not.

Evidence is of variable degrees of strength 
and weakness due to variable probability 
inferred from it. The higher the degree of 
probability, the stronger is the evidence in 
substantiation. The author gives forms of 
variance in methods of substantiation and 
the variance in each method: giving pref-
erence to presumptions over original inno-
cence.

Importance and role of presumptions 
in substantiation since accepting them as 
proofs is based on probability and prepon-
derance and erring presumptions is prob-
able and proving the contrary is possible.

Judicial presumptions have two pillars: 
Material and moral.

The author divides judicial presumptions 
based on strength into three parts:

Strong to the extent of certainty; must be 
applied.

Moderately strong; accepted if strength-
ened by another one.

Weak; given no consideration.
Conditions for inferring judicial presump-

tions.
The judge’s freedom to infer presump-

tions on which he builds his conviction 
and then his judgment but his inference is 
subject to the control of the higher judicial 
authority.

The presumption might be an independent 
evidence for the establishment of the right 
and might be complementary to other evi-
dence.

The judge should build his judgment on 
the right cause with a very high degree of 
professionalism

Importance of causation of the judgment.
Action may serve as a verbal permission 

with examples of conditions and actions 
that serve as verbal witnesses including 
the silence of a spinster as proof of his 
consent.

A number of Sharee’ah proofs and appli-
cations indicating consideration of causes 
supporting the lawsuit serving as a wit-
ness.

A number of judicial applications of the 
subject of paper.
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