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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 العليا
إبراهيم بن أحمد اجلنوبي

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

احليازة: وهي و�صع اليد على ال�صيء مع القدرة على الت�صرف فيه)1).
واحليازة تكون بثالثة اأ�صياء: بالبيع والهبة، اأو الزرع وال�صتقالل وال�صكنى، اأو الغر�س والبناء والإحياء))).

وقد اعتنى نظام املرافعات بهذا امل�صطلح؛ حيث جعل له �صوابط واإجراءات، وقد ق�صد باحليازة: ما كان 
حتت اليد من عقار اأو غريه، الذي يت�صرف فيه بال�صتعمال بحكم الإجارة، اأو العارية، اأو ُيت�صرف فيه بالنقل من 

ملكه اإلى ملك غريه؛ �صواء اأكان بالبيع، اأم  الهبة، اأم  الوقف)3).
ودعوى احليازة بعامة: مطالبة وا�صع اليد على العني من عقار اأو منقول ممن يده عليها يد اأمانة، اأو �صمان، 
اأو ملك، مبنع التعر�س لها اأو ا�صرتدادها ممن ا�صتولى عليها منه، اأو وقف الأعمال اجلديدة التي ت�صر بها)4).

وتنق�صم دعوى احليازة اإلى ثالثة اأق�صام:
الق�ضم الأول: دعوى منع التعر�س للحيازة وهي: من قبيل منع ال�صرر، ويق�صد بها: طلب املدعي )وا�صع 

اليد) كف املدعى عليه  عن م�صايقته فيما حتت يده)5).
الق�ضم الثاين: دعوى ا�صرتداد احليازة وهي: طلب من كانت العني بيده - واأخذت منه بغري حق، كغ�صب 

)1)  نظرية الدعوى 250/1، ينظر: معجم لغة الفقهاء �ص189.
)2)  ينظر: العقد املنظم للحكام فيما يجري بني اأيديهم من العقود والأحكام 63/2.

)3)  ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )31) ولئحته التنفيذية.
)))  ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )31) ولئحته التنفيذية، الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات 

ال�ضرعية ال�ضعودي 170/2.
)5)  ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )31) الفقرة )2).
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وحيلة - اإعادة حيازتها اإليه، حتى �صدور حكم يف املو�صوع ب�صاأن امل�صتحق لها)6).
اأحدثه املدعى  الق�ضم الثالث: دعوى وقف الأعمال اجلديدة وهي: طلب املدعي )وا�صع اليد) لإزالة ما 
عليه يف ملك املدعي، من �صاأنها الإ�صرار به، حا�صرًا، اأو م�صتقباًل))) ، ومن ذلك: ما يرفع من دعاوى من اأجل 

اإزالة ما ُيحدثه املدعى عليه يف ملكه م�صرًا بجاره املدعي حا�صرًا اأو م�صتقباًل.
اإن احليازة بهذا املفهوم من امل�صطلحات التي ُعرفت عند الفقهاء بلفظ احليازة وو�صع اليد.

فقد ورد عنهم قولهم: احليازة: اأن ي�صري ال�صيء يف حيز القاب�س، وامل�صاع يف حيزه من وجه، ويف حيز �صريكه 
من وجه؛ لأنه ل ميكن اأن ي�صار اإلى �صيء منه بعينه، فيقال اأنه يف يد هذا دون هذا))).

كما ورد اأي�صًا: اأنه اإذا كان النزاع الدائر على و�صع اليد متعلقًا باملنقول، فيعلم ذو اليد اأي�صًا عند القا�صي 
بالروؤية ،كما اأنه يعلم ذو اليد يف املنقول بالإقرار اأي�صًا))).

كما ورد عنهم قولهم: احليازة: ال�صتيالء وو�صع اليد، اأراأيت اإن �صهدوا على دار اأنها يف يد رجل منذ ع�صر 
�صنني، يحوزها ومينعها ويكريها ويهدم ويبني، واأقام اآخر البينة اأن الدار داره، اأيجعل مالك الذي اأقام البينة على 

احليازة وهي يف يديه، مبنزلة الذي يقيم البينة وهي يف يديه اأنها له فيكون اأولى بها)11).
وورد اأي�صًا عنهم قولهم: احلوز: و�صع اليد على ال�صيء، فلو ادعى اأنه حازه قبله، و�صهدت له البينة بكونه بيده 

قبل الدعوى كاف يف اخت�صا�صه به)11).
كما ورد اأي�صًا: اأن الأ�صل يف و�صع اليد، اأن يكون بحق واأنها تدل على امللك، حتى يثبت ما يرفعه))1).

وعند احلنابلة: ُعرفت بلفظ و�صع اليد، دون احليازة)13).
 حيث جاء عنهم وو�صع اليد: اأن تكون العني بيد اأحدهما اأي املتنازعني، فهي له ويحلف، اأنه ل حق له فيها 

لالآخر)14).
كما ورد اأي�صًا: اأن يحكم باليد مع ميني �صاحبها، كما اإذا ادعى عليه عينا يف يده، فاأنكر، ف�صاأل اإحالفه، فاإنه 

يحلف، وترتك يف يده لرتجح جانب �صاحب اليد)15).
فاحليازة م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�صتعمل.

)6)  ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )31) الفقرة ))).
)7)  ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )238) ولئحته التنفيذية، املادة )79) الفقرة )6).

)8)  ينظر: املب�سوط)327/1، بدائع ال�ضنائع13/)29.
)9)  درر احلكام )/293.

)10)  ينظر: منح اجلليل5/12، املدونة )/50.
)11)  ينظر: البهجة يف �ضرح التحفة 271/1.

)12)  الفتاوى الكربى الفقهية 119/3.
)13)  ينظر: �ضرح منتهى الإرادات 303/12، الطرق احلكمية �ص158.

))1)  ينظر: �ضرح منتهى الإرادات 303/12.
)15)  الطرق احلكمية �ص158.
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امل�ضطلحات اخلا�ضة بال�ضتئناف:
التما�س اإعادة النظر: وهو طعن اأحد اخل�صوم باحلكم الق�صائي، لإعادة نظر الق�صية بعد �صدور احلكم، 

.(1( يلجاأ اإليه متى اأ�صبح احلكم نهائيًا)16)  ل ميكن العرتا�س عليه عن طريق التمييز))1)
وقد خ�س نظام املرافعات ف�صاًل بهذا امل�صطلح))1)  وح�صر التما�س اإعادة النظر فيما يلي)1)):

اأ-اإذا كان احلكم قد بني على اأوراق ظهر بعد احلكم تزويرها، اأو بني على �صهادة ق�صي من اجلهة املخت�صة 
بعد احلكم باأنها مزورة.

ب-اإذا ح�صل امللتم�س بعد احلكم على اأوراق قاطعة يف الدعوى كان قد تعذر عليه اإبرازها قبل احلكم.
جـ-اإذا وقع من اخل�صم غ�س من �صاأنه التاأثري يف احلكم.

د-اإذا ق�صى احلكم ب�صيء مل يطلبه اخل�صوم اأو ق�صى باأكرث مما طلبوه.
هـ-اإذا كان منطوق احلكم يناق�س بع�صه بع�صًا.

و-اإذا كان احلكم غيابيا.
ز-اإذا �صدر احلكم على من مل يكن ممثاًل متثياًل �صحيحًا يف الدعوى.

اإن التما�س اإعادة النظر بهذا املفهوم من امل�صطلحات التي ُعرفت يف الفقه الإ�صالمي من حيث املعنى دون 
اللفظ.

حيث ورد عنهم قولهم: لو اأن �صخ�صًا ادعي عليه واأقيمت عليه بينة فقال: اإنهم �صربوين خم�صة اأيام فحكم 
عليه احلاكم، ثم اأراد اأن يقيم البينة على اخل�صومة بعد احلكم، فقد وقع اخلالف يف هل ت�صمع دعواه فينق�س 

احلكم اأم ل، فال ينفذ ق�صاء القا�صي)1)).
اإنكار  اإلى  ينظر  اأقــررت عندك، مل  كنت  ما  عليه،  املحكوم  فقال  القا�صي  اإذا حكم  قولهم:  اأي�صًا  ورد  كما 

للتمييز .ب- الأحكام التي قنع  الي�ضرية التي ل تخ�ضع  اأ -الأحكام يف الدعاوى  النهائية هي:  )16)  الأحكام 
بها املحكوم عليه .ج- الأحكام التي فات اآخر ميعاد لالعرتا�ص عليها .د- الأحكام امل�ضدقة من حمكمة 
املادة  ال�ضعودي  ال�ضرعية  املرافعات  نظام  ينظر:  التمييز.  حمكمة  من  ال�ضادرة  الأحكام  هـ-   . التمييز 

)192) فقرة )1).
)17)  الأحكام القابلة للتمييز: تكون بالعرتا�ص على احلكم قبل �ضدوره يف جمل�ص احلكم، ي�ضتدعي تدون 
لدرا�ضة  ال�ضتئناف)،  والآن  �ضابقًا،  التمييز  )ا�ضمها  التمييز  ملحكمة  يرفع  ثم  ومن  ال�ضك،  يف  اعرتا�ضه 
اإلى  م�ضدره  وتنبيه  فيه،  اخللل  حًلظ  اأو  اإم�ضاءه،  ثم  ومن  احلكم،  واأ�ضباب  و�ضبطه،  الق�ضائي،  احلكم 
ذلك، اأو اإظهار بطالنه ونق�ضه. ينظر نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )173)، ))17) ولئحته 

التنفيذية، الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات 185/2.
ال�ضعودي  املرافعات  نظام  �ضرح  يف  الكا�ضف   ،(192( املادة  ال�ضعودي  ال�ضرعية  املرافعات  نظام  ينظر:    (18(

.263 ،185/2
)19)  ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي الف�ضل الثالث.
)20)  ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )192).

)21)  ينظر: حا�ضية ابن عابدين 80/5)، بدائع ال�ضنائع 5/7.
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بتلك  �صهدت  تكون  اأن  البينة  اأنكرت  فاإن  ببينة،  اإل  يقبل  ل  وقيل  املذهب،  يف  امل�صهور  هو  هذا  عليه،  املحكوم 
ال�صهادة فقيل ي�صدق وينق�س احلكم، وقيل مي�صي ول ينق�س احلكم)))).

وورد عنهم قولهم: لو حكم القا�صي، ب�صهادة اثنني، فبانا له كافرين، اأو عبدين، اأو امراأتني، اأو فا�صقني، اأو 
خنثيني، اأو �صبيني، اأو نحو ذلك، نق�س حكمه، اأي اأظهر بطالنه؛ لأنه تيقن اخلطاأ، كما لو حكم باجتهاده فوجد 

الن�س بخالفه، وينق�صه غريه - اأي غري القا�صي - اإذا بان له ذلك)3)).
اأو  كافرين،  كانا  ال�صاهدين  اأن  غريه-  من  اأو  نف�صه،  تلقاء  من   - احلكم  بعد  بان  واإن  قولهم:  اأي�صًا  وورد 
على  فال�صمان  اإتالفًا،  به  املحكوم  كان  واإن  له،  املحكوم  على  ببدله  اأو  باملال،  ويرجع  احلكم  نق�س  فا�صقني، 

املزكني، فاإن مل يكن ثم تزكية فعلى احلاكم.
واإذا بان بعد احلكم اأن ال�صاهدين كانا كافرين نق�س احلكم بال خالف)4)).

واإن تظلم متظلم من القا�صي الذي كان قبله، و�صاأل اإح�صاره مل يح�صره حتى ي�صاأله عما بينهما .. فاإن قال 
املتظلم: حكم علي القا�صي ب�صهادة فا�صقني، اأو عدوين، اأو جار علي يف احلكم، وله بينة اأح�صره، اأو وكيله، وحكم 

له بها، واإن مل يكن له بينة ففيه وجهان)5)).
فالتما�س اإعادة النظر م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي من حيث املعنى دون اللفظ.

احلكم مل يكت�صب القطعية: وهو احلكم املعرت�س عليه من قبل املحكوم عليه، خالل اجلل�صة قبل توقيعه 
على ال�صبط)6)) ، اأو احلكم القابل للتمييز دون اعرتا�س، كما لو كان احلكم غيابيًا)))) ، فيكون احلكم 
قدم  اإن  املخت�صة،  املحكمة  قبل  من  ت�صديقه  وقبل  لالعرتا�س،  املحددة  املدة  يف  القطعية  يكت�صب  مل  بهذا 
وعلى  التمييز،  طلب  يف  حقه  �صقط  املدة  هذه  خالل  اعرتا�صًا  اخل�صم  يقدم  مل  فاإذا  العرتا�صية،  لئحته 
اكت�صبت  قد  احلكم  باأن  و�صجله،  ال�صك  على  والتهمي�س  الق�صية،  �صبط  يف  بذلك  حم�صرًا  اتخاذ  املحكمة 

القطعية)))).
اأو كان احلكم يلزمه التمييز، فال يعترب قطعي حتى ي�صادق عليه من قبل املحكمة املخت�صة، كما لو كان اإذن 
بيع عقار القا�صر، اأو الوقف، اأو ق�صمته، كما ن�س عليه النظام)))) ، فهو يف هذه الفرتة يعترب حكم مل يكت�صب 

القطعية.
)22)  ينظر: الذخرية98/10، فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب الإمام مالك95/5، حا�ضية الد�ضوقي 

على ال�ضرح الكبري90/17.
)23)  ينظر: اأ�ضنى املطالب �ضرح رو�ص الطالب88/22)، التنبيه يف الفقه ال�ضافعي �ص273، احلاوي يف فقه 

ال�ضافعي 172/16.
))2)  الإن�ضاف 78/12، ينظر: الفروع 220/11.

)25)  الكايف يف فقه ابن حنبل)/221.
)26)  ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة ))17) ولئحتها التنفيذية.
)27)  ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )176) ولئحتها التنفيذية.
)28)  ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )178) ولئحتها التنفيذية.

)29)  ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )32) ولئحتها التنفيذية فقرة )6).
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الفرع الثاين: الدرا�ضة الفقهية للم�ضطلح
اإن م�صطلح احلكم مل يكت�صب القطعية من امل�صطلحات التي ُعرفت يف الفقه الإ�صالمي من حيث املعنى دون 

اللفظ.
حيث ورد عنهم قولهم: فاإذا اأثبت املدعي ب�صهود اأن له يف ذمة الغائب ع�صرة دنانري، وجرت تزكية ال�صهود 
�صرًا، وعلنًا، وتبني اأنهم عدول ومقبولو ال�صهادة فيحكم بتح�صيل املبلغ املذكور، من املدعى عليه الغائب، واإذا 
اأو اأن  اأو اأنك اأبراأتني من كافة الدعاوى،  ح�صر املحكوم عليه فله دفع الدعوى بقوله: قد اأديت لك هذا املبلغ، 
الدعوى  اأو دفع مغرم كذا، وبذلك يكون حق املدعى عليه حمفوظًا يف دفع  الدعوى جر مغنم كذا،  لل�صهود يف 

والطعن يف حق ال�صهود)31).
فاحلكم على الغائب متوقف على اإقراره اأو اإنكاره اإذا ح�صر، فهي بذلك مل تكت�صب القطعية، يف الفرتة التي 

مل يح�صر فيها الغائب.
وورد عنهم قولهم: للقا�صي اأن يحكم بدون اإعذار، ثم ي�صتاأنف الإعذار)31)  فاإن اأبدى املحكوم عليه مطعنًا 

نق�صه واإل بقي احلكم))3).
فتبني من ذلك اأن للقا�صي اأن يحكم بدون اإعذار، ويكون احلكم غري نافذ حتى ي�صتاأنف الإعذار، فاإن طعن 

املحكوم يف احلكم واإلَّ اأ�صبح احلكم نافذًا.
كما ورد اأي�صًا قولهم: واإن اأراد القا�صي بعد ثبوت احلق عنده، اأن يحكم به على الغائب، جاز عند ال�صافعي 
وعند من يرى الق�صاء على الغائب، ويوقف الأمر اإلى ح�صوره، اأو يطلب القا�صي الإنهاء اإلى حاكم بلده ليخلفه، 

يف �صماع بينة الغائب املقيم يف بلد اخللف)33).
فاحلكم على الغائب متوقف على ح�صوره ل�صماع بينته، فهي بذلك مل تكت�صب القطعية، يف الفرتة التي مل 

يح�صر فيها الغائب.
وورد عنهم قولهم: فت�صمع الدعوى والبينة على الغائب م�صافة ق�صر، وعلى غري مكلف، ويحكم بها، ثم اإذا 

ح�صر الغائب فهو على حجته)34).
فاحلكم على الغائب متوقف على ما عنده من حجة اإذا ح�صر، فهي بذلك مل تكت�صب القطعية، يف الفرتة التي 

مل يح�صر فيها الغائب.
فم�صطلح احلكم مل يكت�صب القطعية م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي من حيث املعنى دون اللفظ.

)30)  ينظر: درر احلكام �ضرح جملة الأحكام )/621، رد املحتار 192/22.
)31)  الإعذار هو: الإعذار �ضوؤال احلاكم من توجه عليه احلكم، ببينة،  هل عنده ما يجرح هذه البينة، اأم ل؟ 

ينظر: �ضرح خمت�ضر خليل للخر�ضي 311/21.
)32)  ينظر: حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري 90/17، �ضرح خمت�ضر خليل للخر�ضي 311/21.

)33)  ينظر: احلاوي الكبري 237/16، نهاية املحتاج اإلى �ضرح املنهاج 270-268/8.
))3)  ينظر: حا�ضية الرو�ص املربع �ضرح زاد امل�ضتقنع556/7، مطالب اأويل النهى0/6)5، املغني86/11).
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بدايات وتاريخ التطوير
�صدر قرار  معايل وزير العدل رقم )1384( لعام 1411هـ

امللكي  باملر�صوم  ال�صادر  الق�صاء  نظام  على  االطــاع  بعد 
باملر�صومني  املعدل  ـــــ،  1395/7/14ه وتــاريــخ  )م/64(  رقــم 
امللكيني رقم )م/76( وتاريخ 1395/10/14هـــ ورقم )م/4( 

وتاريخ 1401/3/1هـ.
رقم  امللكي  باملر�صوم  ال�صادر  املدنية  اخلدمة  نظام  وعلى 

)م/49( وتاريخ 1397/7/10هـ.
رئي�س  بقرار  ال�صادرة  املدنية  اخلدمة  نظام  لوائح  وعلى 

جمل�س اخلدمة املدنية رقم )1( وتاريخ 1397/7/27هـ.
التوظيف  بلوائح  املدنية  اخلــدمــة  جمل�س  قـــرارات  وعلى 

والتعيني والتطوير االإداري والتدريب.
وعلى االأمر ال�صامي رقم 1108/7/م باإناطة املهام املتعلقة 
جهاز  كل  يف  واحــدة  ـــة  اإداري وحــدة  اإلــى  والتدريب  بالتنظيم 
حكومي ت�صمى )التطوير االإداري( وترتبط بالقيادات العليا يف 

اجلهاز.
وبناء على مقت�صيات امل�صلحة العامة.

باالآتي:
املادة الأولى:

للتطوير  العامة  االإدارة  ت�صمى  اإدارة  العدل  وزارة  يف  تن�صاأ 
من  وت�صكل  املبا�صر  الإ�صرافنا  وتخ�صع  بنا  ترتبط  االإداري 
وحدة  يف  العاملني  واملوظفني  والباحثني  القيادية  العنا�صر 
العامة  التدريب ووفقًا ملقت�صيات امل�صلحة  �صعبة  التنظيم ويف 
ملمار�صة ال�صاحيات واالخت�صا�صات املن�صو�س عليها يف هذا 

القرار.
املادة الثانية:

بــاإجــراء  االإداري  للتطوير  العامة  االإدارة  تخت�س   )1(
العمل  واأ�صاليب  اإجــــراءات  ومتابعة  التنظيمية  الــدرا�ــصــات 
مل�صاعدة  معلومات  نظام  واإن�صاء  لتطويره  الفنية  واأجهزته 
التنظيمي  الدليل  وحتــديــث  وو�ــصــع  مهامها  اأداء  يف  االإدارة 

للوزارة.
)2(درا�صة وحتديد االحتياجات التدريبية يف كافة املجاالت 

وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
واقــراح  االخت�صا�س  ذات  اجلهات  مع  والتن�صيق  بالتعاون 
اخلطط والربامج الازمة للتدريب واالبتعاث ومتابعة تنفيذها 

بعد اإقرارها واعتماد موازناتها.
عملها  جمــال  يف  بها  تكلف  اأخــرى  مهام  باأية  )3(القيام 
واخت�صا�صها ورفع التقارير الدورية عن كافة مهامها الرئي�صية 
واأعمالها وما تكلف به درا�صات اأو مهام اأخرى تتعلق بالتطوير 

االإداري والتنظيم والتدريب.
املادة الثالثة:

بالقيام  فاأكرث،   )13 )املرتبة  على  عامًا  مديرًا  لها  يكلف 
باأعمال االإدارة العامة للتطوير االإداري ويتولى اإعداد م�صروع 
ما  �صوء  على  واأق�صامها  االإدارة  بت�صكيل  التنظيمي  القرار 
 )192( القرار  يف  عليها  املن�صو�س  املخت�صة  اللجنة  تقرره 
وتاريخ 1409/11/18هـ، ال�صادر من اللجنة العليا لاإ�صاح 
وتاريخ  1108/7/م  رقــم  ال�صامي  بــاالأمــر  املعمم  االإداري 
الباحثون  املــذكــورة  بـــاالإدارة  للعمل  وينقل  1410/5/21هـــــ. 
التدريب  �صعبة  ويف  التنظيم  وحــدة  يف  العاملون  واملوظفون 
اأق�صام  يف  العليا  القيادات  تر�صحها  التي  العلمية  والكفايات 
ومبوافقة  العمل  م�صلحة  ملقت�صيات  وفقًا  املختلفة  الـــوزارة 

م�صبقة منا.
املادة الرابعة:

يفو�س املدير املكلف بالقيام باأعمال االإدارة العامة للتطوير 
الــوزارة  اأق�صام  لكافة  العليا  بالقيادات  االت�صال  يف  االإداري 
وما  املختلفة  االأق�صام  احتياجات  ب�صاأن  الــراأي  وبا�صتق�صاء 
للتطوير  العامة  لاإدارة  التنظيمي  القرار  م�صروع  تقت�صيه يف 

االإداري متهيدًا العتماده واإ�صدارة.
املادة اخلام�سة:

تتولى االإدارة العامة للتطوير االإداري اإعداد م�صروع اخلطة 
الأحكام  وفقًا  واالبتعاث  والتدريب  والتنظيم  للتطوير  العامة 

املادة الثانية من هذا القرار.
العامة  االإدارة  بــاأعــمــال  بالقيام  املكلف  املــديــر  ويفو�س 
اأق�صام  كافة  يف  العليا  بالقيادات  باالت�صال  االإداري  للتطوير 
الـــــوزارة وفــروعــهــا جلــمــع الــبــيــانــات واإعـــــداد اخلــطــة وفــقــًا 
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يف  املخت�صة  االأجهزة  مع  والتن�صيق  وبالتعاون  الحتياجاتها 
حدود االعتمادات املقررة وهو م�صوؤول اأمامنا عن متابعة تنفيذ 

اخلطة ورفع التقارير الدورية عنها بعد اعتمادها.
املادة ال�ساد�سة:

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �صدوره 1411/12/3هــ 
اإلى وكاء الوزارة واالأمني العام ملجل�س الق�صاء االأعلى  ويبلغ 

لاعتماد...
اإن�ساء الوكالة

رقــم )7200( يف 1432/5/27هـــــ من معايل  قــرار  �صدر 
وزير العدل 

االطاع  وبعد  نظامًا،  له  املخولة  ال�صاحيات  على  بناًء 
الهيكل  وعلى  التنفيذية.  العمل  واآلــيــة  الق�صاء  نظام  على 
املدنية  وزير اخلدمة  معايل  لكتاب  املرافق  للوزارة  التنظيمي 
رقم  االإداري  للتنظيم  الوزارية  للجنة  الفرعية  اللجنة  رئي�س 
ا�صتمل  الـــذي  1432/3/19هـــــــ  يف   10/179/164/4/31
وملقت�صيات  والتطوير،  للتخطيط  الــوزارة  وكالة  اإحــداث  على 

امل�صلحة العامة.
باالآتي:

اأواًل: تن�صاأ يف الوزارة وكالة للتخطيط والتطوير.
ثانيًا: ترتبط مبعايل وكيل الوزارة.

وامليزانية  للتخطيط  العامة  االإدارة  بالوكالة:  يرتبط  ثالثًا: 
وما يتفرع عنها من اإدارات، واالإدارة العامة للتطوير االإداري 
وما يتفرع عنها من اإدارات، واالإدارة العامة للتدريب وما يتفرع 

عنها من اإدارات.
رابعًا: ي�صري هذا القرار اعتبارًا من تاريخ �صدوره.
خام�صًا: يبلغ هذا القرار ملن يلزم العتماده وتنفيذه.

مهام و�سالحيات الوكالة:
االأداء  م�صتوى  ترفع  التي  والو�صائل  االأ�صاليب  ــراح  1-اق
لتحقيق  مب�صوؤولياتها  والقيام  مبهامها  لا�صطاع  الوكالة  يف 

االأهداف العامة للوزارة.
التي  للتخطيط  ال�صنوية  اخلطة  و�صع  على  االإ�ــصــراف   -2
تت�صمن الربامج العامة واملتخ�ص�صة وامللتقيات وور�س العمل 
�صواًء  املختلفة  اجلهات  مع  التوا�صل  من  االأمــر  يتطلبه  ومــا 

احلكومية اأو اخلا�صة داخل اململكة وخارجها.

فيما  للتنمية  اخلم�صية  اخلطط  اإعــداد  على  3-االإ�ــصــراف 
بالتن�سيق  املعلومات  وجمع  والتطوير  التخطيط  بن�ساط  يتعلق 
االقت�صاد  وزارة  ومع  بالوزارة  املعنية  واالإدارات  الوكاالت  مع 
وزمنيًا  وب�صريًا  ماليًا  الـــوزارة  م�صاريع  لربجمة  والتخطيط 

وترتيب اأو�صاعها.
املعنية  االإدارة  قبل  من  املعتمدة  اخلطط  تنفيذ  4-متابعة 
فيما  والتن�صيق  والتعليمات  واللوائح  لاأنظمة  تطبيقها  ومدى 

بينها مبا ي�صمن التكامل بني ن�صاطاتها.
ذات  االأخـــرى  واالإدارات  امليزانية  اإدارة  مع  5-التن�صيق 
واالإح�صائية  املــالــيــة  املــعــلــومــات  لتجميع  بـــالـــوزارة  ال�صلة 
وحتديد  القائمة  العدلية  املرافق  واحتياجات  اأو�صاع  لتحليل 

االحتياجات الفعلية من امل�صاريع اجلديدة.
التخطيط  واأعمال  باأن�صطة  املعنية  اللجان  يف  6-امل�صاركة 
الدائمة واملوؤقتة املتعلقة  اللجان  بالوزارة، ومتابعة  واملعلومات 
ورفع  املحدد،  الوقت  يف  اأعمالها  اإنهاء  ل�صمان  بالتخطيط 

تقارير دورية لنا مبا يتم.
ــى و�ـــصـــع اخلــطــط  ـــــــوزارة عــل 7-الـــعـــمـــل مـــع وكــــــاالت ال
االإ�صراتيجية للوزارة ب�صكل وا�صح ومكتوب، وحتديد م�صوؤولية 

كل جهة عما يخ�صها من هذه ال�صيا�صة ومتابعة تنفيذها.
8-توحيد اخلطط املقرحة للقطاعات والوحدات االإدارية 
واالتــ�ــصــال  واخلم�صية،  ال�صنوية  اخلــطــط  �صمن  بــالــوزارة 
بالوزارة،  ــة  االإداري والوحدات  القطاعات  هذه  مع  والتن�صيق 
واإعادة  التطويرية،  وبراجمها  خططها  اإعداد  يف  وم�صاعدتها 
اخلطوات  واتخاذ  النهائي،  �صكلها  يف  واإخراجها  �صياغتها 

الازمة العتمادها.
خطط  �صمن  ـــواردة  ال ـــوزارة  ال خطط  على  9-االإ�ــصــراف 
الدولة اخلم�صية ومتابعة تعميمها )وتنفيذها( على القطاعات 
مبقت�صاها،  للعمل  ــوزارة  ــال ب املختلفة  االإداريــــة  ــوحــدات  وال

واإباغهم باخلطط التي مت اعتمادها.
10-بناء وتطوير قواعد املعلومات واالإح�صاءات والبيانات 
التي حتتوي على كل ماله عاقة بالوزارة وتعزيز التكامل بينها 

وربطها اآليًا بالفروع ومع اجلهات احلكومية املخت�صة.
11-متابعة عمليات اجلودة ال�صاملة بهدف تر�صيد التكاليف 

واال�صتثمار االأمثل للموارد ويزود مكتبنا بن�صخة من التقارير.
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البيئة  ا�ستحوذت  ال�سريعة  االجتماعية  التطورات  ظل  يف 
االجتماعية على اهتمام متخذي القرارات بالقيام بن�ساطات 
اإلى  باالإ�سافة  عام  ب�سكل  املجتمع  وحت�سني  حماية  �ساأنها  من 
هذه  نتيجة  ف��اإن  ولذلك  ال�سخ�سية  امل�سالح  وحماية  تنمية 
اإليه من رفع  الن�ساطات هي حتقيق ما يطلبه املجتمع وي�سعى 
هذه  ويف  معانيها  باأو�سع  االجتماعية  احلياة  لنوعية  �سامل 
احلالة يتم التناغم بني الن�ساطات املهنية ومتطلبات املجتمع 
بحيث توؤدي هذه الن�ساطات اإلى املنفعة االجتماعية باالإ�سافة 

اإلى الربح الذي ي�سعى اإليه املهني.  
اإلى  ومتتد  املجتمع  جتاه  للمنظمة  الكبرية  امل�سوؤولية  وهي 
اهتمامه  اإلى  اإ�سافة  املجتمع  اأه��داف  بتحقيق  املهني  التزام 

بتحقيق اأهدافه وب�سكل متوازن.
اإن درجة االهتمام اأو االلتزام بامل�سوؤولية االجتماعية يرتاوح 
بني االهتمام الذاتي واالهتمام العايل باملجتمع ولكل من هذين 
االجتاهني �سلبياته واإيجابياته ولكن على متخذي القرار ب�سكل 

دائم حتقيق التوازن بينهما.
يتوجب على املهني جتاه املهنة جانبني من امل�سوؤولية: 

امل�س�ؤولية االجتماعية
تتمثل امل�سوؤولية االجتماعية يف جانبني اأ�سا�سيني :

اجلانب االأول: حتديد التاأثريات ال�سلبية وااليجابية للمهنة 
على املجتمع وتتمثل هذه التاأثريات باالجتاهات االآتية:

للمهنة: وهي �سلوكيات مهنية ايجابية  ال�سلوك االإيجابي   -
يف املجتمع واملتمثلة يف االلتزام واالن�ضباط التنظيمي ب�ضوابط 
ما  اإلى  اإ�سافة  وتقاليده  وعاداته  املجتمع  و�سلوكيات  وقواعد 
تخلفه املهنة  من �سلوكيات داعمة لل�سلوكيات االإيجابية االأخرى 
يف املجتمع وعملها على ت�سحيح ال�سلوكيات اخلاطئة وال�سلبية 

وبالتايل توجيه م�سرية املجتمع وتطويره باالجتاه ال�سحيح.
�سلبية  ل�سلوكيات  للمهنة: وهي ممار�سة  ال�سلبي  ال�سلوك   -
جرائم  على  كالت�سرت  املجتمع  يف  واقت�ساديًا  اجتماعيًا  توؤثر 

غ�سل االأموال ودعم االإرهاب.
احتياجات  ت��اأم��ني  يف  امل�سوؤولية  حتديد  ال��ث��اين:  اجل��ان��ب 

املجتمع ودعم م�سريته وحل م�ساكله وتتمثل هذه باالأتي:
- التطبيق اجليد وامللتزم للقوانني واالأنظمة والتعليمات يف 

املجتمع وعدم االلتفاف عليها اأو تطبيقها ب�سكل �سيء.
ال�سائدة  والتقاليد  والعادات  االأع��راف  ومراعاة  احرتام   -

العادات  هذه  وتطوير  اجلهود  وب��ذل  املهنة،  ممار�سة  اأثناء 
والتقاليد باجتاه مواكبتها حلركة التطور املجتمعي واملهني.

االجتماعية  واالأمن���اط  ال�ضلوكيات  بتطوير  االهتمام   -
االجتماعية  واالأمن����اط  ال�ضلوكيات  م��ن  واحل���د  االيجابية 

ال�سلبية.
والتعليمية  وال�سحية  االجتماعية  الن�ساطات  دع��م   -
وحت�سني  املجتمع  تطوير  اإلى  ت��وؤدي  التي  والثقافية  واالأمنية 

اأدائه وا�ستمراره وبقائه.

امل�س�ؤولية االأخالقية 
االأخالق جزء مهم من �سلوكيات املجتمع واالأخالق حتدد 
واملجتمع  للمهنة  العام  االأدائ��ي  ال�ضلوك  واجتاهات  اأمن��اط 
العام  ال�سلوكي  اجتاهه  يكون  اأن  هو  دائمًا  املهني  وم�سوؤولية 
من�سجمًا ومتوافقًا مع االجتاه ال�سلوكي العام للمجتمع اأي اأن 
وفق  ت�سري  واأن  تدعم  واأن  تنطلق  اأن  يجب  املهني  اأخالقيات 

اأخالقيات املجتمع االإيجابية.
اإن امل�سوؤولية االأخالقية للمهنة لها بعدين:

يف  واعتمادها  املجتمع  باأخالقيات  االلتزام  االأول:  البعد 
حركتها واأدائها.

مهنة  فلكل  املهنة،  باأخالقيات  االل��ت��زام  ال��ث��اين:  البعد 
اأخالقياته  يحدد  اأن  املهني  وعلى  مر�سومة  حم��ددة  اأخ��الق 
يكون  اأن  بد  املجتمع وال  املختلفة يف  ن�ساطاتها  املهنية �سمن 

هناك توافق دائم بني االأخالق املهنية واأخالق املجتمع.
اإن امل�سوؤولية االأخالقية للمهنة ترتبط باالأتي: 

- االلتزام باالأخالق والقواعد االأخالقية ومبادئ ال�سرف 
العامة واملهنية للمجتمع واعتمادها كقاعدة ذاتية يف �سلوكها 

وت�سرفها �سمن املجتمع.
قواعد  اعتماد  خ��الل  م��ن  املهنية  ب��االأخ��الق  االل��ت��زام   -
ودع��م  وت�سجيع  العمل  جم��االت  جميع  يف  املهنية  االأخ���الق 
من  واحل��د  ومنع  واعتمادها  االإيجابية  االأخ���الق  وتطوير 

االأخالقيات ال�سلبية يف املهنة.
- عدم التجاوز على حقوق املجتمع واالأفراد ل�سالح املهنة 
واإمنا العمل على حتقيق التوازن بني حقوق املجتمع واالأفراد 

من جهة اأخرى ومبا يوؤمن اأخالق وقيم العدالة واحلق.
من  املهنة  مع  املتعاملة  االأط��راف  حقوق  على  احلفاظ   -

دولة وجمتمع.

مهنة املحاماة واأهميتها يف حتقيق العدالة
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تاريخ املحاماة 
ال�سلطة  ت�����س��ارك  وم�ستقلة  ح��رة  مهنة  امل��ح��ام��اة  مهنة 
وقد  الق�ساء،  قدم  قدمية  وهي  العدالة  حتقيق  يف  الق�سائية 
واإن  باخل�سومة  بالوكالة  ال�سريعة  فقهاء  عند  تعرف  كانت 
من  متار�س  اأنها  اإال  اجل��وان��ب  بع�س  يف  عنها  تختلف  كانت 
خاللها ومل تعرف فقهاء ال�سريعة اإلى مهنة املحاماة كنظرية 
عامة كما فعل فقهاء القانون الو�سعي وان كان الهدف ال�سامي 
للمهنة قد اأ�سل يف ن�سو�س ال�سريعة االإ�سالمية واأ�س�س وذلك 

كما ورد يف قاله تعالى: ڇ ې ې ى   ى ائ ائ ەئ 
الن�ساء:  ڇ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ        ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ڇ  تعالى:  قوله  ويف   .  ١٠٥
يف  املطهرة  ال�سنة  ج��اءت  وكما   ،  ٢ امل��ائ��دة:  ڇ  ېئ  ۈئ   
ِبُظْلٍم  وَمٍة  ُخ�سُ َعَلى  اأََع��اَن  "َمْن  و�سلم:  علية  اهلل  �سلى  قوله 
لنا  َيْنِزَع" فيت�سح  َحتَّى   ِ اهللَّ �َسَخِط  يِف  َيَزْل  مَلْ  ظامل  ُيِعنُي  اأَْو 
وحق  الزم  اأم��ر  احلقوق  يف  واملخا�سمة  الغري  عن  الدفاع  اأن 
املهنة يف  هذه  وجدت  وقد  وبوجودها  بالب�سرية  مرتبط  قدمي 
واأهل  والكلدانني  الرومانيني  لدى  �سابقة  فلها  ال�سابقة  االأمم 
امل�سرين  عند  وجد  فقد  القدماء  وامل�سريني  والفر�س  بابل 
امل�سورة  ي�سدون  جماعة  امليالد  قبل   ٢778 عام  منذ  القدماء 
عام  حمورابي  عهد  ويف  القدماء  ال�سومريني  وعند  للمحامني 
١7٥٠ قبل امليالد كان لكل خ�سم يف خ�سومة حق توكيل غريه 
للمطالبة بحق اأو برباءته. واأول ا�ستخدام للفظة حمامي كان 
والدفاع  فاملحاماة  االأولى.  االإغريقية  االإمرباطورية  يف ع�سر 
وليدة  لي�ست  فيها   امل�سورة  وتقدمي  الق�ساء  اأم��ام  الغري  عن 
الع�سر احلديث اأو الثورة الفرن�سية كما يعتقد البع�س اأو اأنها 
وبحقوقه  باالإن�سان  متعلقة  هي  بل  اأخرى  دون  بثقافة  خا�سة 

وباملحافظة عليها والدفاع عنها. 
و�سلت  حتى  االإن�سان  وتطور  االأ�سياء  تطور  تتطور  وظلت 
اإلى ما هي عليه يف ع�سرنا احلايل . وميكن اعتبار اأول نظام 
ي�سدر يف تنظيم هذا العمل اأو املهنة وجعله منظما �سدر عام 
١8١٠م بعد الثورة الفرن�سية والذي مت تعديله يف عام ١94١م، 
واأما يف البالد االإ�سالمية كما �سبق بيانه وتاأ�سيله يف الن�سو�س 
ال�سرعية كان يعرف من يقوم بهذا العمل وهذه املهنة بنظام 
م�ستقل  كتنظيم  له  ظهور  واأول  واخل�سومات  الدعوى  وكالء 

�سروطا  العثمانية  الدولة  و�سعت  حني  ١846م  عام  يف  كان 
ملن يريد مزاولة مهنة املحاماة واأما يف م�سر كان ذلك عام 
وكانت  للمحامني  الئحة  اأول  ب�سدور  ١884م  وقيل  ١88٠م 
تعرف قبل ذلك بنظام وكالء الدعوى اأو مبهنة الوكالة اأمام  
الق�ساء يف عهد حممد علي با�سا وكان يطلق علي املمار�س لها 
اإال  باملحامي  ي�سمى  ومل  افوكاتيه  اأو  الوكالء  با�سم  ذلك  قبل 
بعد �سدور تلك الالئحة ون�ست على ت�سميتهم باملحامني واأول 
يف  كان  م�ستقلة  مهنة  واعتبارها  املهنة  بتنظيم  ي�سدر  نظام 

عام ١9١6م ويف عام ١9١٢م باإن�ساء نقابة للمهنة.
مهنة  ت��ع��رف  مل  ك��ذل��ك  ال�سعودية  العربية  اململكة  ويف 
ال�سادر  املحاماة  نظام  �سدور  بعد  اإال  اال�سم  بهذا  املحاماة 
باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م/38 بتاريخ ١4٢٢/7/٢8ه� وقد 
مرت مهنة املحاماة مبرحلتني قبل �سدور هذا النظام ملمار�سة 
املهنة من قبل جهتني جهة ت�سدر من املحاكم ال�سرعية والتي 
متنح من يريد املرافعة عن الغري رخ�سة الوكالة باخل�سومة 
ملن لديه دراية بالرتافع وباأحكام ال�سريعة االإ�سالمية وبالفقه 
هذه  وت�سدق  الق�ساء  اأم��ام  واملدافعة  التقا�سي  يف  ال�سرعي 
من  ق�ساة  ثالث  من  واملوقعة  التمييز  حمكمة  من  الرخ�سة 
الغري بالرتافع  التوكل عن  ق�ساة املحكمة متنح �ساحبها حق 

اأمام اجلهات ال�سرعية.
القرار  اأ�سدرت  عندما  التجارة  وزارة  هي  الثانية  واجلهة 
مهنة  بتنظيم  ١4٠٢/٢/١6ه������  يف   )١١9٠( رق��م  ال���وزاري 
القانونية وفق �ضروط حمدودة ملن يحمل موؤهل  اال�ضت�ضارات 
علمي يف القانون مبمار�سة مهنة اال�ست�سارات القانونية وتخول 
الغري  عن  ممثال  الق�سائية  اجلهات  اأم��ام  باملثول  �ساحبها 
ومت  املحاماة  نظام  �سدور  ويعد  القانوين  بامل�ست�سار  وي�سمى 

اإلغاء ما ت�سدره تلك اجلهتني.
 واأ�سبح املمار�س لهذه املهنة ي�سمى باملحامي ويقوم بالرتافع 
عن الغري وتقدمي اال�ضت�ضارات ال�ضرعية والنظامية وفق �ضروط 
حمددة و�سوابط نظامية تكفل �سالحية املمار�س لهذه املهنة 
ال�سريفة ومت �سدور اللوائح التنفيذية لهذا النظام بقرار وزير 
العدل برقم )4649( وتاريخ ١4٢3/6/8ه�. لتكتمل منظومة 

املهنة ومقوماتها النظامية  واحلمد هلل رب العاملني. 
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اإح�ساء عام 1435هـ لق�سم املتابعة 
يف اإدارة املحاماة

التحقيق  لهيئة  واملحالني  املحاماة  ملهنة  املنتحلني  عدد  بلغ   -
واالدعاء العام )١8(

املهنة  وتعديل  الكفالة  ونقل  اال�ستقدام  خطابات  عدد  بلغ   -
مل�ست�سارين اأجانب )89(.

املحامني يف  املتقا�سون على  اأودعها  التي  ال�سكاوى  بلغ عدد   -
عام ١43٥ه� )١١9( �سكوى.

- بلغ عدد املتدربني ح�سب عام ١43٥ه� )733( متدربًا )6١١( 
من الذكور و)١٢٢( من االإناث.

ج�الت ق�سم املتابعة على مكاتب املحاماة 
لعام )1435هـ(

قام ق�سم املتابعة خالل العام ١43٥ه� بزيارة عدد من مكاتب 
العام  يف  ال��زي��ارات  اإج��م��ايل  وبلغ  اململكة  يف  املنت�سرة  املحاماة 

١43٥ه�  ما جمموعه )347( مكتبًا واملدن التي مت زيارتها هي:

عدد املكاتب املدينة   

49 مكة املكرمة  

135 الريا�ض  

165 جدة    

خدمات االإدارة العامة للمحاماة
تهدف وزارة العدل من اإن�سائها لالإدارة العامة للمحاماة اإلى 
تقدمي خدمات القيد والرتخي�ص ملن تنطبق فيه �ضروط اإ�ضدار 
وتطوير  متابعة  على  والعمل  املحاماة،  مهنة  مزاولة  ترخي�س 
مهنة املحاماة، ومتابعة تنفيذ اأحكام النظام والئحته التنفيذية.
- ق�سم ا�ستقبال طلبات القيد/ مهمته ا�ستقبال طلبات القيد 

يف جدول املحامني املمار�سني وجدول املتدربني.
الثانية  باملرحلة  املعني  الق�سم  ه��و  الرتاخي�س/  ق�سم   -
تراخي�س حماماة  منح  قرار  فبعد �سدور  اال�ستقبال  ق�سم  بعد 
املتعلقة  االأم���ور  ب��اإك��م��ال  الرتاخي�س  ق�سم  ي��ق��وم  للمتقدمني 
باملرخ�س له من اإدخال بياناته يف قاعدة البيانات وال�سجالت، 

وت�سليم الرتخي�س وبطاقة املحامي.
- ق�سم املتابعة/ هو الق�سم املخت�س مبتابعة مكاتب املحامني 
على  لالطالع  ملكاتبهم  وزي���ارات  بجوالت  والقيام  اململكة  يف 
تقرير  واإع��داد  املكتب  نظامية  ومتابعة  بها  تقوم  التي  االأعمال 
اأو غري �سعوديني، وكذلك  �سامل له ومن يعمل به من �سعوديني 
مدة  ويعطى  ت�سحيحها  منه  ويطلب  باملخالفة  املحامي  اإب��الغ 

معينة لذلك واإال فاإنه �سوف يتخذ االإجراء الالزم حياله.

كما يقوم الق�سم با�ستقبال ال�سكاوى املتعلقة باملحامني �سواء 
منهم اأو عليهم واملتابعة مع �سعادة ع�سو هيئة التحقيق واالدعاء 

العام املكلف يف ق�سايا املحامني.
- ق�سم امل�ست�سارين وتطوير املهنة/ يعمل الق�سم على درا�سة 
ما يجد من االأمور االإدارية والنظامية من درا�سات وا�ست�سارات 
متعلقة مبهنة املحاماة واإ�سدار الوجهة النظامية فيها، وكذلك 
الدرا�سة واالإجابة على اال�ستف�سارات الواردة من اجلهات التابعة 
للوزارة ومن اجلهات احلكومية االأخرى وا�ستف�سارات املحامني.

واأر�سيف  ملجمع  مبثابة  الق�سم  هذا  املعلومات/  مركز  ق�سم   -
لكافة وثائق ومعلومات املحامني وقد مت خالل العام ١43٥ه� نقل 
كان  وال��ذي  ال�سابق،  الربنامج  من  املحامني  بيانات  قاعدة  كامل 
يعمل على )بيئة االآك�سر( اإلى برنامج احلا�سب االآيل اجلديد والذي 
يعمل على )بيئة االوراكل( مما �ساهم يف �سهولة التعامل مع بيانات 
املحامني و�ساعد على اإيجاد قنوات ات�سال حديثة للتوا�سل معهم 

كخدمة الر�سائل الق�سرية sms وخدمة الربيد االإلكرتوين.
كل  يف  املحامني  مع  االإلكرتوين  بالتوا�سل  الق�سم  يقوم  كما 
دليل  باإعداد  الق�سم  يقوم  كما  االإدارة  يف  باأعمالهم  يتعلق  ما 

املحامني املمار�سني.

الق�اعد التي تتبع ب�ساأن الق�سايا 
العالقة لدى املحامني امل�ق�فني

يف  النظر  امل��ح��ام��ني  وق��ب��ول  قيد  جلنة  تتولى  االأول����ى:  امل���ادة 
لدى  العالقة  بالق�سايا  املتعلقة  ال��الزم��ة  وال��ت��داب��ري  االإج����راءات 

املحامني املوقوفني، والرفع بالتو�سيات لكل ق�سية لوزير العدل.
تاريخ  من  يومًا  ثالثني  املوقوف  املحامي  مُيهل  الثانية:  امل��ادة 

اإبالغه باالإيقاف؛ لت�سوية الق�سايا العالقة لديه مع موكليه.
تاريخ  من  يومًا  ثالثني  املوقوف  املحامي  يقدم  الثالثة:  امل��ادة 

اإبالغه باالإيقاف؛ لت�سوية الق�سايا العالقة لديه مع موكليه.
املادة الثالثة: يقدم املحامي املوقوف للجنة قيد وقبول املحامني 

بعد نهاية املدة املذكورة يف املادة الثانية بيانًا يت�سمن ما يلي:
اأ-الق�سايا التي متت ت�سويتها مع موكليه، واملحاكم واجلهات املنظورة 

لديها مع اإرفاق ن�سخة من اتفاقيات الت�سوية املربمة مع موكليه.
املدة  م�سي  بعد  موكليه  مع  ت�سوية  ب�ساأنها  يتم  مل  التي  الق�سايا  ب- 
ومواعيد  لديها،  املنظورة  واجلهات  واملحاكم  الثانية،  املادة  يف  املذكورة 
و�سندات  موكليه،  مع  املربمة  االتفاقيات  من  ن�سخة  اإرف��اق  مع  نظرها، 

التوكيل، وامل�ستندات، واالأوراق، واملرا�سالت املتعلقة بكل ق�سية.
املدة  م�سي  بعد  املوقوف  املحامي  يقدم  مل  اإذا  الرابعة:  املادة 
املذكورة يف املادة الثانية البيان امل�سار اإليه يف املادة الثالثة؛ فعلى 
الوزارة الكتابة للمحاكم وديوان املظامل واجلهات املخت�سة لالإفادة 

عن الق�سايا املنطورة لديها املوكل فيها املحامي املوقوف.
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ن�ست املادة )3/٢١( من نظام املحاماة والئحته التنفيذية ون�سها: )يكون للوحات اخلارجية ملكاتب مزاولة 
املهنة لون، و�ضكل، وحجم موحد وفق منوذج تعده االإدارة وتو�ضع على املقر الرئي�ص وفرعه من اخلارج وت�ضتمل 

على: )اأرقام الرتخي�س والهاتف وا�سم املحامي فردًا اأو �سركة(.
واإ�سارة اإلى الفقرة )8( من املادة ()١١( من نظام املحاماة والئحته التنفيذية امل�سافة بالقرار الوزاري رقم 
)٥83٠3( يف ١434/١٢/٢9ه� ون�سها )على املحامي العمل مبقت�سى القواعد والتعليمات املبلغة من الوزارة(، 

وحيث اإن بع�س لوحات مكاتب املحاماة ال تقت�سر على ما ن�س:

منوذج موحد للوحات مكاتب املحاماة 

املكتب عبارة عن »�سركة بني اثنني«

ا�شم املحامي و�شريكه املحامي 

)اال�شم وفق ما ورد يف الرتخي�ص(

وترخي�ص املحامي.. ترخي�ص املحامي..

ترخي�ص �شركة حماماة..

واأرقام الهاتف

»�سركة حماماة باأكرث من حماميني«

)املحامي..... و�شركاوؤه(

رقم ترخي�ص �شركة املحاماة

رقم ترخ�ص املحامني )/(  )/( )/(

واأرقام الهاتف:

بيانات الل�حة اخلارجية

اللون: االأبي�س واالأ�سود،  امل�ساحة: احلد االأق�سى 
.)١،٥٠× 3،٠٠(

املحامي »فردًا«

ا�شم املحامي    )اال�شم وفق ما ورد يف الرتخي�ص(

ورقم الرتخي�ص

واأرقام الهاتف

املكتب عبارة عن »�سركة بني اثنني«

ا�شم املحامي و�شريكه املحامي 

)اال�شم وفق ما ورد يف الرتخي�ص(

وترخي�ص املحامي.. ترخي�ص املحامي..

ترخي�ص �شركة حماماة..

اأوقات الدوام:

»�سركة حماماة باأكرث من حماميني«

)املحامي..... و�شركاوؤه(

رقم ترخي�ص �شركة املحاماة

رقم ترخ�ص املحامني )/(  )/( )/(

اأوقات الدوام:

بيانات الل�حة الداخلية
لون اللوحة: للمحامي اختيار ما يراه منا�سب مع 

الديكور العام للمكتب اأو للعمارة.
امل�ساحة: احلد االأق�سى )7٠ ×٥٠(.

املحامي »فردًا«

ا�شم املحامي    )اال�شم وفق ما ورد يف الرتخي�ص(

ورقم الرتخي�ص

اأوقات الدوام:
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اأ�سماء املحامني املمار�سني املرخ�سني يف عام 1435هـ
عبداهلل بن �سالح بن اإبراهيم املحيميد. ١
 �سالح بن حممد بن �سالح �سعيب. ٢
 فريح بن برازي بن نازل الرويلي. 3
 بدر بن عائد بن عيد ال�ساطري املطريي. 4
 عبداهلل بن عبدالعزيز بن را�سد املطريدي. ٥
 خالد بن حممد بن عبداهلل اجلربوع. 6
 د.بدر بن حممد بن غ�سبان ال�سمالين العنزي. 7
 امين بن ح�سني بن ر�سيد الزرير. 8
 مطرف بن حممد بن فالح الربقي. 9

 تركي بن عبداهلل بن حمد الغنام. ١٠
 عبد الرحمن بن عبد اهلل بن زيد الفرحان. ١١
 را�سد بن عبد الرحمن بن حممد التويجري. ١٢
 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبداهلل الدروي�س. ١3
 �سليمان بن عبدالعزيز بن �سليمان ال�سائغ. ١4
 اأ�سامة  بن عبدالعزيز بن �سعود الطواله. ١٥
 ثامر بن عبداملح�سن بن عبداهلل احلنيوي. ١6
 حممد بن اإبراهيم بن حممد اجلريوي. ١7
 في�سل بن �سعد بن علي ال�سرثي. ١8
 حممد بن فالح بن �سعيد اآل جبار القحطاين. ١9
 فهد بن عبداهلل بن فهد ال�سايف. ٢٠
 م�ساري بن حممد بن علي ال�سيخان. ٢١
 اأحمد بن عبدالرحمن بن عبداهلل االحمد. ٢٢
 عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز ال�سقعبي. ٢3
 حممد بن زيد بن اإبراهيم اآل جمعان التمامي. ٢4
 عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز  ال�سلمي. ٢٥
 عبدالرحمن بن علي بن عبداهلل اجلمعة. ٢6
 مهند بن علي بن حمد الزغيبي. ٢7
 في�سل بن علي بن عبداهلل ال�سبانات. ٢8
 في�سل بن فهد بن حممد العثيم. ٢9
 عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز العبدالوهاب. 3٠
 نا�سر بن حممد بن �سالح ال�سلطان. 3١
 علي بن فهد بن علي امل�سردي. 3٢
 د. �سالح بن عبدالعزيز بن حممد العقيل. 33
 حممد بن اأحمد بن حم�سن بن ناجي اآل ناجي. 34
حممد بن عبداهلل بن �سليمان ال�سم�سان. 3٥

عمار بن عبداهلل بن حممد ال�سعيبي. 36
 عبداهلل بن علي بن عبدالعزيز ال�سرثي. 37
 حمد بن حممد بن حمد الهو�سان. 38
 في�سل بن �سالح بن حمد الفوزان. 39
 عبداملح�سن بن في�سل بن عبداهلل اجلدعان. 4٠
 حمد بن عبدالرحمن بن حمد احلركان. 4١
 د. في�سل بن حممد بن عبدالعزيز الوعالن. 4٢
 فهد بن حممد بن عبدالرحمن الفوزان. 43
 علي بن عبداهلل بن حممد القعود. 44
 خالد بن عبدالرحمن بن خليف الرا�سد. 4٥
 حممد بن عبدالرحمن بن عبداهلل اخلليوي. 46
 ماجد بن خالد بن ماجد بن خثيله. 47
 د. خالد بن عبدالعزيز بن حممد الدخيل. 48
 حممد بن نا�سر بن مقبل املقبل. 49
 علي بن حممد بن علي اجلربوع. ٥٠
 مبارك بن عبداهلل بن حممد الزايد. ٥١
 د .بندر بن عبدالعزيز بن اإبراهيم اليحي. ٥٢
 عياد بن نداء بن عياد النهري ال�سمري. ٥3
 عبداهلل بن عبدالرحمن بن نا�سر الرباك. ٥4
 يحي بن حممد بن اأحمد العلكمي. ٥٥
 م�سعل بن �سليمان بن حممد اخل�سريي. ٥6
 عبداهلل بن حممد بن عبداهلل املن�سور. ٥7
 فهد بن حميدي بن دعيد�س ال�سبيعي العنزي. ٥8
 حممد بن عبداهلل بن حممد احليدال�سهري. ٥9
 عبدالرحمن بن مرزوق بن علي اآل ح�سن الغامدي. 6٠
 رائد بن ح�سن بن باتل العربي. 6١
 طالل بن فائز بن ناجي ال�سلوي. 6٢
 عبداهلل بن حممد بن عبداملح�سن اجلريوي. 63
 اأحمد بن عبدالقادر بن �سيبة احلمد �سيبة احلمد. 64
 �سعد بن غرم اهلل بن عبداهلل الغامدي. 6٥
 االمري/تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز اآل �سعود. 66
 ح�سني بن عبدالرحمن بن �سعد الراجح العنقري. 67
 خالد بن عبدالعزيز بن �سليمان احل�سياين. 68
ذيب بن جمدل بن �سلطان ابن �سفران. 69
 حممد بن عبدالرحمن بن اإبراهيم  الرباهيم. 7٠
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 ه�سام بن عبداهلل بن �سالح اخلزمي. 7١
 ا�سماء بنت قي�س بن �سلمان الدريعي. 7٢
 د .عبداهلل بن اإبراهيم بن علي الطريقي. 73
 نايف بن حم�سن بن حممد الدعجاين العتيبي. 74
 اأحمد بن �سايع بن دريو�س ال�سعود. 7٥
 عبداهلل بن اأحمد بن عبداهلل الهزاع. 76
 من�سور بن مبارك بن ح�سني العزه ال�سبيعي. 77
 حممد جاد بن اأحمد �سالح بن جاد امل�سري. 78
 د. علي بن �سليمان بن احلمد العطيه. 79
 �سليمان بن علي بن �سالح ال�سالع. 8٠
 في�سل بن ح�سن بن عجب اآل حفيظ الدو�سري. 8١
 عبداهلل بن حممد بن عبداهلل اليحيى. 8٢
 تركي بن عبداهلل بن مرعي القحطاين. 83
 خالد بن االأ�سود بن جيالن ال�سرقي. 84
 اأحمد بن عاي�ص بن عبداهلل حميميد ال�ضواط. 8٥
 عبدالرحمن بن حممد بن عبداهلل املاجد. 86
 حممد بن عبدالرحمن بن حممد امل�سيلح. 87
 اإبراهيم بن حممد بن علي املزارقه. 88
 عبداملح�سن بن عبدالعزيز بن حممد ال�سدي. 89
 حممد بن ح�سن بن يحيى ال�سنحاين الفيفي. 9٠
 نايف بن عمري بن عمار العزيزي املطريي. 9١
 خالد بن حممد بن اإبراهيم اجلار اهلل. 9٢
 خالد بن �سعود بن عبي�سان اجلوهر. 93
 يا�سر بن عو�س بن عوي�س لويحق املطريي. 94
 حممد بن عبداهلل بن �سعيد الب�سريي الزهراين. 9٥
 جميله بنت فهد بن عبد العزيز بن �سلهوب. 96
 عبداهلل بن فار�س بن عقاب التوم. 97
 علي بن �سالح بن ر�سيد الوهيبي. 98
 حممد بن عبدالكرمي بن عبدالرحمن العبيد. 99

 ح�سام بن عبداللطيف بن حممد بن غيث. ١٠٠
 د . زيد بن عبدالكرمي بن علي الزيد. ١٠١
 ح�سن بن حممد بن هادي ال�سهري. ١٠٢
 عبدالرحمن بن م�سلح بن حممد الثبيتي. ١٠3
 حنني بنت �سالح بن اإبراهيم احلجيالن. ١٠4
 عبدالرحمن بن ح�سني بن عطيه اآل يزيد احلارثي. ١٠٥
 عبداهلل بن حممد بن عبداهلل احلناكي. ١٠6
 د. وليد بن �سعد بن حممد بن عو�سن. ١٠7

 حممد بن ح�سني بن علي خمتار. ١٠8
 خالد بن خملد بن حممد العويف احلربي. ١٠9
 عمر بن عبدالوهاب بن عبداهلل الوهيب. ١١٠
 د. �سليمان بن اأحمد بن �سليمان العليوي. ١١١
 ثامر بن في�سل بن مر�سد ال�سعالن. ١١٢
 ف�سل بن �سعد بن اإبراهيم بن �سامان. ١١3
 يا�سر بن �سليمان بن عبداهلل اخلليوي. ١١4
 عبداملجيد بن اإبراهيم بن عبدالرحمن العي�سى. ١١٥
 خالد بن حممد بن مغي�س ال�سعيد ال�سمري. ١١6
 علي بن اإبراهيم بن عبدالعزيز البكري. ١١7
 ه�سام بن حممد بن علي الزبن. ١١8
 اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم ال�سعالن. ١١9
 عبدالرحمن بن نا�سر بن عبدالعزيز احلنيظل القريني. ١٢٠
 عماد بن مطلق بن علي العتيبي الروقي. ١٢١
 د. عبدالرحمن بن عبداهلل بن عبدالعزيز املخ�سوب. ١٢٢
 نواف بن اإبراهيم بن عبداهلل العمري. ١٢3
 �سعود بن �سعد بن عبداهلل ال�سعب. ١٢4
 فهد بن حممد بن �سعد البواردي. ١٢٥
 عبداهلل بن حممد بن اأحمد اآل هريري الزهراين. ١٢6
 جود بن عماد بن ح�سن برتجي. ١٢7
 زارب بن علي بن زارب اآل عبدالرحمن القحطاين. ١٢8
 عبدامللك بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن احلمدان. ١٢9
 عبدالرحمن بن عبداهلل بن را�سد امل�ساري. ١3٠
 عبدالعزيز بن حممد بن نا�سر ال�سبيبي. ١3١
 ب�سام بن حميد بن حممد ال�سبيعي العنزي. ١3٢
 ثامر بن حممد بن علي ال�سكاكر. ١33
 في�سل بن عبداهلل بن نا�سر الرا�سد. ١34
 عبدالرحمن بن اأحمد بن عبداهلل الزيد. ١3٥
 عبداملح�سن بن حميد بن عبداهلل احلميد. ١36
عبداهلل بن اأحمد بن نا�سر احلربي. ١37
 من�سور بن راكان بن دغيم املقاطي العتيبي. ١38
 عبداملح�سن بن حممد بن عبدالرحمن الغيهب. ١39
 رائد بن عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سعالن. ١4٠
 يزيد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفيا�س. ١4١
 عبدالعزيز بن اإبراهيم بن عبدالعزيز الغنام. ١4٢
 م�ساعد بن عبدالرحمن بن عبداهلل الربي�س. ١43
 عبدامللك بن ه�سام بن نا�سر الزرعه. ١44
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 �سلطان بن �سالح بن عمر الطويرقي. ١4٥
 د. �سليمان بن عبداهلل بن عبدالعزيز الغزي. ١46
 عبدالعزيز بن ر�سود بن را�سد الر�سود. ١47
 عبداهلل بن �سحل بن �سفاقه الفدعاين العنزي. ١48
 حممد بن عبداهلل بن حممد الراجحي. ١49
 عبداهلل بن خالد بن عبداهلل العيد. ١٥٠
 داهم بن مبارك بن داهم ال�سكره الدو�سري. ١٥١
 اأحمد بن عبدالرحمن بن �سليمان ال�سمحان. ١٥٢
 �سلمان بن �ساكر بن عداي ال�سبيعي العنزي. ١٥3
 عبداهلل بن مطلق بن عبداهلل املطلق. ١٥4
 �سعيد بن م�سعود بن �سالح بن بالل اآل فطيح اليامي. ١٥٥
 عبداهلل بن �سامل بن عيد الفايدي. ١٥6
 عبداهلل بن �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ. ١٥7
 علي بن ح�سن بن يحي احلازمي. ١٥8
 عبداهلل بن حممد بن �سعد اآل كله الدو�سري. ١٥9
 رمي بنت عي�سى بن املحمود العجمي. ١6٠
 مرام بنت عبداهلل بن عقل الق�سعم. ١6١
 عبدالعزيز بن نا�سر بن حممد العامر. ١6٢
 عبداملح�سن بن عبداهلل بن علي املدمييغ. ١63
 عادل بن �سالح بن حممد العويد. ١64
 ح�سن بن اأحمد بن نا�سر احل�سني. ١6٥
 فالج بن علي بن عبداهلل املن�سور. ١66
 اأحمد بن عيد بن م�سلح احلوت الغامدي. ١67
 علي بن حمد بن اإبراهيم اخللف. ١68
 �سليمان بن علي بن �سامل الغازي. ١69
 فار�س بن جابر بن حممد اخلالدي. ١7٠
فهد بن تركي بن م�سعد اجلعفري املطريي. ١7١
 يحى بن حممد بن داود حم�سانى. ١7٢
 عا�سم بن من�سور بن اأحمد املالك. ١73
 عبداهلل بن علي بن عبداهلل ال�سالطني القحطاين. ١74
 نايف بن �سهو بن نزال الروقي العتيبي. ١7٥
 �سالح بن خالد بن حممد الر�سود. ١76
 عثمان بن عثمان بن حممد احلقيل. ١77
 �سلطان بن حممد بن عبداهلل الربي�س. ١78
 �سعد بن عبداهلل بن عبيد الهوميل. ١79
 د. يحيى بن �سالح بن ح�سن احل�سون. ١8٠
 عبدالرحمن بن عبداهلل بن �سالح حمي�سان. ١8١

 عبيده بن غالب بن عبداهلل ال�سبل. ١8٢
 نايف بن بركه بن زامل احلو�سان. ١83
 ح�سني بن عبداهلل بن علي العمري الزهراين. ١84
 عبداهلل بن عبداملح�سن بن عبداهلل الزكري. ١8٥
 تركي بن حممد بن عبدالعزيز الناجم. ١86
 موؤيد بن علي بن حممد الرتكي. ١87
 اإبراهيم بن عبدالرحمن بن اإبراهيم الهوي�سل. ١88
 د. عبداهلل بن من�سور بن حممد الرباك. ١89
 متعب بن حممد بن يحي اخلزمري الزهراين. ١9٠
 اأحمد بن جابر بن ح�سني املالكي. ١9١
 خالد بن عبداهلل بن حممد ال�سربمي. ١9٢
 حممد بن عيادة بن كنعان التمياط. ١93
 حممد بن عبدالرحمن بن �سالح ال�سبيهني. ١94
 �سعود بن خالد بن عناد اخلمعلي. ١9٥
 خالد بن عبداهلل بن اإبراهيم الكلثم. ١96
 حيدان بن حممد بن اأحمد احليدان. ١97
 حممد بن خليل بن اإبراهيم العمار. ١98
 حممد بن فواز بن حممد اآل عثمان. ١99
 ماجد بن يو�سف بن �سالح املر�سودي احلربي. ٢٠٠
 حممد بن عبداهلل بن حممد اخلنني. ٢٠١
 حممد بن نا�سر بن مذكر ابوحمراء. ٢٠٢
 حممد بن �سالح بن عبدالكرمي الزيد. ٢٠3
 عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز الهديب. ٢٠4
ماجد بن �ساوي بن ماجد ال�سيباين العتيبي. ٢٠٥
 يو�سف بن عبداهلل بن حممد احلليبه. ٢٠6
 عبداهلل بن عبدالرحمن بن حممد اخلنني. ٢٠7
 عبدامللك بن نا�سر بن عبداهلل الهديان. ٢٠8
 �ساري بن �سعد بن مطر العلوي احلربي. ٢٠9
 عبداهلل بن اأحمد بن جابر العمري الفيفي. ٢١٠
 ن�سرين بنت عبدالرحمن بن عبداللطيف العي�سى. ٢١١
 ح�سني بن عبدالوايل بن نامي القويعي ال�سلمي. ٢١٢
 نوف بنت عبداهلل بن علي العيد. ٢١3
 عبداهلل بن فهد بن علي الع�ساف. ٢١4
 حممد بن في�سل بن عبداهلل اآل روق القحطاين. ٢١٥
 عبداهلل بن فهد بن عبداهلل املطلق الدو�سري. ٢١6
 اأحمد بن عبداهلل بن اإبراهيم ال�سويعر. ٢١7
 حممد بن �سالح بن عبدالرحمن القرعاوي. ٢١8
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 خالد بن منيف بن فيحان ال�سور. ٢١9
 معتز بن عبدالعزيز بن جار اهلل اجلاراهلل. ٢٢٠
 د. يو�سف بن اأحمد بن حممد القا�سم الزهراين. ٢٢١
 عبداملجيد بن عبدالعزيز بن اإبراهيم بن مهيني. ٢٢٢
 ماجد بن علي بن حممد اجلبعان. ٢٢3
 عمار بن جنيب بن عبدالعزيز ال�سويلم. ٢٢4
 من�سور بن حممد بن عقالء احل�سني. ٢٢٥
 ماجد بن اإبراهيم بن حممد الفار�س. ٢٢6
 م�ساعد بن عبدالعزيز بن م�ساعد الغزي. ٢٢7
 ممدوح بن حممد بن �سالح املقاطي العتيبي. ٢٢8
 تاله بنت عماد بن جميل احلجيالن. ٢٢9
 عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم القويز. ٢3٠
 �سامل بن را�سد بن عمران العزيزي املطريي. ٢3١
 حممد بن اإبراهيم بن عي�سى العي�سى. ٢3٢
 تركي بن خالد بن زايد الوطيباين املطريي. ٢33
 اميان بن زيد بن عبداهلل بن معط�س. ٢34
 ب�سار بن عبدالعزيز بن �سالح اجلا�سر. ٢3٥
 عمر بن عبداهلل بن تركي ال�سحيان. ٢36
 اأحمد بن عبدالعزيز بن نا�سر اجلهيمي. ٢37
 موؤيد بن ع�سري بن �سنيتان الهديب. ٢38
اإبراهيم بن حممد بن حممد الن�سوان. ٢39
 عثمان بن اأحمد بن عبد العزيز الدوي�س. ٢4٠
 بدر بن عبداهلل بن ظايف اآل عفنان الدو�سري. ٢4١
رجب بن فار�س بن رجب اخلزمري الزهراين. ٢4٢
 ه�سام بن عبدالعزيز بن عبداهلل القني. ٢43
 عبدالعزيز بن حممد �سالح بن حممد افندي. ٢44
 ثامر بن عبداهلل بن اأحمد باوزير. ٢4٥
 حممد بن �سعيد بن علي بكري. ٢46
 فوؤاد بن اإبراهيم بن علي اكرب بخاري. ٢47
 را�سد بن حممد بن را�سد الهزاع. ٢48
 اأنور بن جزاء بن حماد ال�سيخ. ٢49
 زينه بنت علي بن حامد املح�سار. ٢٥٠
 ا�سامة بن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ساكر. ٢٥١
 تركي بن عبداهلل بن عاي�س اآل حامد. ٢٥٢
 عبدالرحمن بن اأحمد بن عبداهلل كعكي. ٢٥3
 ماجد بن عبد اهلل بن يحيى ال�سالبي الزهراين. ٢٥4
 فهد بن عادل بن عطية اهلل القليطي. ٢٥٥

 عبدالرحمن بن ع�سام بن حممد رويحي. ٢٥6
 �سهيب بن على بن حممد �سعيد امام. ٢٥7
 ايهاب بن فوؤاد بن عبدالوهاب حلواين. ٢٥8
 حممد بن �سالح بن اأحمد بن حممد كردي. ٢٥9
 �سهيب بن عديل بن علي حماد. ٢6٠
 ح�سني بن اأحمد بن �سالح العمودي. ٢6١
 حممد بن �سراج بن جميل عطرجي. ٢6٢
 خالد بن علي بن عبداهلل  اآل �سلطان الع�سريي. ٢63
 اأحمد بن عو�س بن �سالح بازيد. ٢64
 عبداهلل بن عو�س بن عاي�س اآل م�ساعد املالكي. ٢6٥
 حممد بن عبداهلل بن حممد الفار�س. ٢66
 خالد بن �سالح بن عبداهلل غراب. ٢67
 معن بن عبداحلق بن عارف خوتاين. ٢68
 حممد بن �سعد بن م�سفر احللي الغامدي. ٢69
 وليد بن ح�سني بن عبداهلل احل�سيني احلارثي. ٢7٠
 حممد بن زهري بن حممدنيازي مراد. ٢7١
 فاطمة بنت ح�سن بن عبدالقادر قابل. ٢7٢
 حممد بن اأحمد بن عبداهلل اليو�سف. ٢73
 اجلوهره بنت �سعود بن عبد العزيز احلوطي. ٢74
 حممد بن فواز بن منري الثعلي. ٢7٥
فاطمه بنت علي بن عيدرو�س املح�سار. ٢76
 يو�سف بن ع�سام بن يو�سف عبدربه. ٢77
 يا�سر بن حممد بن اأحمد اآل املليحه الغامدي. ٢78
 �سلطان بن باتل بن مبارك الغ�سوري العنزي. ٢79
 راكان بن دخيل اهلل بن حممد نا�سر القليطي العمري. ٢8٠
 اأحمد بن حمود بن ح�سن من�سور اآل خريات. ٢8١
 �سطام بن علي بن اأحمد ابو العيد. ٢8٢
 فهد بن حممد بن عامر بارباع. ٢83
 منال بنت نا�سر بن عثمان العبدان. ٢84
 خالد بن عبدالرحمن بن مطر الهجله املطريي. ٢8٥
 نوره بنت حممد بن عبد اهلل التومي. ٢86
 ماجد بن �سالح بن خالد الرتيباين ال�سمري. ٢87
 راكان بن اأحمد بن حممد ديناري. ٢88
 حممد بن ه�سام بن ح�سن حنبويل. ٢89
 عبدالرحمن بن فريح بن علي العقالء. ٢9٠
 هاين بن ح�سن بن حممد ابوزيد. ٢9١
 حنيف بن نا�سر بن �سعيد اجلروي القحطاين. ٢9٢
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 اإبراهيم بن حممد بن علي العمريي الرا�سدي. ٢93
 جمال بن ح�سن بن حممد علي  فار�سي. ٢94
 اأحمد بن بدر بن عبداهلل باعبداهلل. ٢9٥
 بندر بن عوا�س بن مقبول املروحي الثبيتي. ٢96
 حممد بن وليد بن علي بخرجي. ٢97
 غفران بكر بن حممد علي �سيخون. ٢98
 �ساكر بن عبداهلل بن مطر اآل عبيداهلل الغامدي. ٢99
 خالد بن اأ�سامة  بن اأحمد خالوي. 3٠٠
 �سفر بن حممد بن �سفر اآل �سيبان ال�سهراين. 3٠١
 حممد بن بدر بن حممد ال�سبهان. 3٠٢
 نا�سر بن في�سل بن نا�سر العلي. 3٠3
 نايف بن مو�سى بن �سراج البهيدل. 3٠4
 عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالرحمن العثيم. 3٠٥
 يا�سمينه بن حممد بن عبداهلل ها�سم. 3٠6
 هنادى بنت اإبراهيم بن عبدالغفار جمجوم. 3٠7
 معتز بن عبداهلل بن �سالح ال�سيخان. 3٠8
 خالد بن عبدالرزاق بن معاذ معاذ . 3٠9
ايات بنت اأ�سامة  بن حممد �سعيد باخريبه. 3١٠
 حممد بن علي بن جمعان الق�سريي الغامدي. 3١١
 ماجد بن حممد بن علي العب�سي. 3١٢
 وليد بن حممد بن وجيه الطويل. 3١3
 ماجد بن �سعد بن عبداهلل اآل حن�س القحطاين. 3١4
 عمران بن �ساريه بن حممد �سالمه. 3١٥
 بدر بن مرزوق بن عوي�سه الرفاعي اجلهني. 3١6
 يا�سر بن حممد بن دخيل الوايف. 3١7
 عبدالعزيز بن خالد بن اأحمد مرداد. 3١8
 مالك بن �سامل بن حممد ال�سالح. 3١9
 اأحمد بن حممد بن �سعد اآل �سلحان الزهراين. 3٢٠
 جمعان بن �سعيد بن علي احلجاج الغامدي. 3٢١
 �سمر بنت �سمري بن عبداهلل احلي�سوين. 3٢٢
 اأنوار بنت خالد بن م�سلم احلربي. 3٢3
 عمرو بن حممد بن عمر احلارثي. 3٢4
 فهد بن مروان بن حلمي مكي. 3٢٥
 اأحمد بن دخيل اهلل بن جبار احلمده الثقفي. 3٢6
 تركي بن حممد بن �سليمان املنيعي. 3٢7
 حمدان بن عبدالرحمن بن اأحمد اآل هندي الغامدي. 3٢8

 رغده بنت ح�سن بن يو�سف متدار�س. 3٢9
 �سامي بن اأحمد بن اإبراهيم ا�سكندراين. 33٠
 ماجد بن ح�سني بن عبداهلل بن فنت ال�سريف. 33١
 اإبراهيم بن حممد بن يو�ضف خياط. 33٢
عبدالرحمن بن �سلمان بن عبدالرحمن الكعبي العمري. 333
 حمد بن حممد بن حامد العي�سى ال�ساملي. 334
 �ساكر بن مو�سى بن عي�سى زاعبي �سفياين. 33٥
 عبدالرحمن بن حممد بن اأحمد بن ح�سن الدارقي. 336
 عبداحلميد بن جعفر بن عبداحلميد داغ�ستاين. 337
 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبداهلل الع�سيمي العتيبي. 338

 �سعد بن حممد بن عي�سى النباتي الهذيل. 339
 عبدالرحمن بن خاطر بن عبدالرحمن الربكي الزهراين. 34٠

 �سالح الدين بن عبدالقادر بن حممد فريق. 34١
 اأحمد بن زيد بن عقيل عطيف. 34٢
 اأحمد بن في�سل بن �سامل العبديل ال�سريف. 343
 عبداهلل بن �سالح بن حممد التومي. 344
 طالل بن مو�سى بن �سنيف الثابتي املالكي. 34٥
حممد بن عمر بن حممد احلجيلي. 346
 اأن�س بن حممد بن حممد علي �سرقاوي. 347
 عبداهلل بن علي بن عبدالرحمن بن �سالح العليان. 348
 حممد بن ثامر بن �سحات البدراين العمري احلربي. 349
 ح�سن بن يحيى بن علي خمزم دغريري. 3٥٠
 عبدالعزيز بن عبيد بن عبداهلل ال�سحيمي. 3٥١
 فهد بن �سعود بن عبدالعزيز احلرة. 3٥٢
 عبداهلل بن حمزه بن عبداحلميد ح�سني. 3٥3
 عبداهلل بن من�سور بن علي املن�سور. 3٥4
 معو�س بن اليف بن رابح اجلهني. 3٥٥
 نايف بن اأحمد بن حممد احل�سيني ال�سريف. 3٥6
 �سالح بن جمعان بن اأحمد الكناين الزهراين. 3٥7
 عتيق بن معي�س بن طري�سان ال�ساماين احلربي. 3٥8
 حممد بن دخيل بن �سويلح بن �سهيل الرحيلي. 3٥9
 ريان بن حممد بن حممد قربان. 36٠
 د.  زكي بن عبدالرحيم بن ح�سني بن حممود. 36١
 اإبراهيم بن يحي بن اإبراهيم اليحي. 36٢
 �سعود بن �سعيد بن �سعد الرحيلي. 363
 حممد بن عايد بن عواد املرواين اجلهني. 364
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 د. من�سور بن حممد بن اإبراهيم النعمان. 36٥
حمد بن على بن اأحمد الدموخ الدو�سري. 366
 وليد بن يو�سف بن اأحمد الربيك احلوطي. 367
 �سالح بن علي بن �سالح اللحيدان. 368
 فهد بن را�سد بن اإبراهيم الرقيب التميمي. 369
 عبداللطيف بن �سالح بن حممد العامر. 37٠
 حممد بن اأحمد بن حممد الربيعان. 37١
 �سعد بن فايز بن حممد املدرع. 37٢
 عبداهلل بن ح�سني بن جمري ال�سبيعي. 373
 فا�سل بن حمود بن فايز التومي ال�سمري. 374
 را�سد بن عبداهلل بن حممد الدهان. 37٥
 اأحمد بن جنيب بن �سالح بو�سنام الدو�سري. 376
 حممد بن ح�سني بن علي البق�سي. 377
 عبدال�سالم بن عبداهلل بن اإبراهيم اجلراد. 378
 حمد بن عبدالرزاق بن حمد احل�سن الدو�سري. 379
 اأن�ص بن �ضالح بن حممد ال�ضواط. 38٠
 عبداهلل بن مريع بن عبداهلل العاب�سي القحطاين. 38١
 وائل بن بخيت بن فايز املدرع. 38٢
 زهري بن عبداهلل بن علي اآل جابر القرين. 383
 علي بن عبداهلل بن �سلطان دريبى جمر�سي. 384
 حممد بن مرتك بن حممد امل�سردي القحطاين. 38٥
 مازن بن عبدالوهاب بن ح�سن ال�سارخ. 386
 اأحمد بن عثمان بن اأحمد البريا�س الغامدي. 387
في�سل بن حمود بن جملوب الهذال. 388
 وليد بن عيد بن حممد ال�سعيدي الظفريي. 389
 م�ساري بن ح�سني بن عادي الكريكر الديحاين. 39٠
ح�سن بن مبارك بن ح�سن  جواح الوادعي. 39١
 عبدالواحد بن يحيى بن حممد القحطاين. 39٢
 يحيى بن عبدالواحد بن يحيى القحطاين. 393
 نا�سر بن عبداهلل بن ح�سن علي اآل هتان. 394
اأحمد بن عبدالرحمن بن اأحمد الق�سري. 39٥
 علي بن براهيم بن حممد امللحم. 396
 عبدالعزيز بن �سليمان بن عبداهلل املديفر. 397
 علي بن فهد بن �سعد الهديب. 398
 �سريع بن �سالح بن �سريع القعدان. 399
 براهيم بن حممد بن �سالح الدوا�س. 4٠٠

 �سامل بن �سالح بن غدير الغدير. 4٠١
 اإبراهيم بن حمد بن حممد ال�سكاكر. 4٠٢
 �سالح بن حممد بن عبداهلل املحيميد. 4٠3
م�سفر بن �سلطان بن ح�سني الزائعي الغامدي. 4٠4
ح�سن بن اأحمد بن حرجل الف�سيلي. 4٠٥
نا�سر بن �سعيد بن معي�س اآل �سعيد القحطاين. 4٠6
عبدالرحمن بن اإبراهيم بن حممد الرخي�س. 4٠7
�سالح بن �ساير بن هجاد بني �سامل احلربي. 4٠8
عبداهلل بن حممد بن خلف البجيدي العنزي. 4٠9
حممد بن مفرح بن �سامل اآل خلبان. 4١٠
خالد بن اأحمد بن حممد االحمر. 4١١
 مروان بن �سامي بن طالب امل�سقاب. 4١٢
 حمد بن عو�س بن حممد اآل فريوالقحطاين. 4١3
 نا�سر بن فاهد بن عبدالرحمن احل�سيني ال�سهراين. 4١4
 اأحمد بن في�سل بن �سعيد الوهبي احلربي. 4١٥
 عمر بن اإبراهيم بن عثمان العمودي. 4١6
 حيان بن حممد بن عبدالعزيز ال�سغري. 4١7
 عبدالرحمن بن نا�سر بن حممد ال�سويدان. 4١8
 عمر بن عبدالعزيز بن اأحمد العرفج. 4١9
 هادي بن حممد بن را�سد اجلح�سان اآل �سامل. 4٢٠
حممد بن من�سور بن من�سور بهلول مدخلي. 4٢١
ح�سن بن حممد بن عبداهلل قا�سمي. 4٢٢
نايف بن حممد بن عبداهلل الربيعان. 4٢3
خالد بن االأدهم بن �سامل الدهم�سي العنزي. 4٢4
�سالح بن �سعيل بن �سالح املغريي العتيبي. 4٢٥
 نا�سر بن حممد بن حمد الربي�س املري. 4٢6
 عبدالرحمن بن حممد بن را�سد البوعلي. 4٢7
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ال�سيخ عبداهلل بن ح�سني  هذه وثيقة كتبت بخط 
الوقت  بذلك  الــدمل  قا�سي  1298هــــ  عــام  املخ�سوب 
مناقلة  تليها  لزوجها،  امـــراأة  مــن  وكــالــة  عــن  عــبــارة 
وبني  وهو زوجها  املــراأة  وكيل  الوكالة بني  بهذه  مذيلة 
اأخيها يف التناقل بينهما كل يتنازل عن ملكه للآخر، 
مع اإلتزام زوج املراأة ب�سفته وكيلها بوقف غلة يف ملك 
والن�سف  بر  ن�سفها  ون�سف،  مدين  مبقدار  موكلته 
ربيع  املذكور يف 28  القا�سي  الآخر �سعري، وقد دونها 
عتيق  بن  عبداهلل  كتابتها  اأعــاد  ثم  1298هــــ،  الأول 
الوثيقة مبايعة جديدة  عام 1322هـــ،  ثم دون بظهر 
ريال   35 بـ  الرجل  ملك  على  ي�ساف  ثالث  طرف  من 
بر  �صاع  قيمة  الغلة  يف  امل�صرتي  على  البائع  وا�صرتط 
كل  امل�سرتي  يــوؤديــه  امل�سجد  لإمـــام  منا�سفة  و�سعري 
بن عتيق عام 1322هـ،  وقد دون ذلك عبداهلل  �سنة، 
بن  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  اأ�سلها  من  نقلها  ثم 
املنقول  على  ــادق  و�ــس 1393/3/25هـــــــ،  يف  دريــهــم 
يف  �سحمان  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  ال�سيخ 
وقــد عني  ــدمل،  ال توليه ق�ساء  ــان  اأب 1393/3/27هـــــ 
عام  اخلرج  وعموم  بالدمل  قا�سيًا  ال�سريامي  ال�سيخ 
ح�سني  بن  عبداهلل  ال�سيخ  بعد  جــاء  حيث  1315هــــ، 
بني  يق�سي  كــان  باأنه  ال�سريامي  ومتيز  املخ�سوب، 
املتخا�سمني يف وقت وجيز، وا�ستمر بالق�ساء ثلثون 
عام 1345هـ  �سعبان  الن�سف من  تويف يف  عامًا حتى 
وله من العمر 94 عامًا، وتولى ق�ساء الدمل بعد وفاته 
1346هـ  عام  ال�سامل  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  ال�سيخ 
اإلى اأن تويف عام 1349هـ، اأما ال�سيخ ابن �سحمان فعني 
للدمل عام 1392 ودام �سبع �سنوات حتى رقي  قا�سيًا 
قا�سي متييز عام 1397هـ وتويف يف 1431/10/12هـ، 

ومتيزت هذه الوثيقة اأنها مرت مبراحل ا�ستملت على 
الوكالة واملناقلة والبيع والوقف.

الثقات،  والكتاب  الق�ساة  وتعاقب عليها عدد من 
غفر اهلل لهم.

ن�ص الوثيقة:
)ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وجدت ورقة متمزقة 
بخط  وجدت  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  ن�سها،  هذا 
اأحمد  �سهد عندي  ن�سه  ما  ال�سيخ حممد بن حممود 
بن غنيم اأن �سيخه بنت را�سد بن �سالح الع�سكر وكلت 
زوجها حممد بن دخيل اهلل يقب�ض ن�سيبها وينظر فيه 
مبا فيه م�سلحة وكالة ب�سفة. واأثبت الفقري اإلى اهلل 
حممد بن حممود و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى 

اآله و�سحبه و�سلم �سنة 1298هـ.
متته بقلم ال�سيخ عبداهلل بن ح�سني خم�سوب بيده 
رحمه اهلل تعالى ما لفظه ح�سر عندي حممد بن دخيل 
�سالح  بن  را�سد  بنت  �سيخه  عن  وكالته  حال  يف  اهلل 
الع�سكر يف  الع�سكر فناقل حممد بن را�سد بن �سالح 
باجلريف  امل�سمى  اأبيها  نخل  ورثته  ما  بجميع  �سيخه 
وبريه  ونخله  اأر�سه  الــدمل  بلد  من  العذار  يف  الكائن 
وق�سره بجميع ما يخ�ض حممد بن را�سد من النخل 
امل�سمى بال�سكباين الكائن يف العذار اأر�سه ونخله وما 
بن  حممد  واألتزم  وال�سيل  والق�سر  البري  من  يخ�سه 
فيه  وقفًا  ون�سف  مدين  املذكور  النخل  يف  اهلل  دخيل 
كل �سنة ن�سفها بر ون�سفها �سعري فباملناقلة املذكورة 
ملحمد  ملك  حقوقه  جميع  من  املذكور  اجلريف  �سار 
ل�سيخه  ملك  حقوقه  مع  ال�سكباين  و�سار  را�سد  بن 
وحممد  هليل  بــن  �سعيد  بــن  عثمان  ذلــك  على  �سهد 

وثيقة �صدرت منذ �أكرث من مائة عام 
ت�صتمل على وكالة ومناقلة ومبايعة ووقف
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به  �ساهدا  وكاتبه  حويطان  بن 
املخ�سوب  ح�سني  بــن  عــبــداهلل 
 /28 يف  حممد  على  اهلل  و�سلى 
1298هـ، نقلت املذكور من اأ�سله 
كما وجدته حرفا بحرف من غري 
اإلى  الفقري  واأنا  نق�ض  ول  زيادة 
�ساحمه  عتيق  بــن  عــبــداهلل  اهلل 
اهلل تعالى و�سلى اهلل على حممد 
وعلى اآله و�سحبه و�سلم 1322هـ 
ويف ظهر الورقة ما ن�سه احلمد 
حممد  عــنــدي  �سهد  وحـــده  هلل 
ع�سكر  اآل  مبارك  بن  �سالح  بن 
باأن  ع�سكر  اآل  نا�سر  بن  وحمد 
علي بن عبيد اآل ع�سكر باع على 
حممد بن را�سد اآل ع�سكر ن�سف 
جميع نخله املعروف يف اجلريف 
يف العذار بجميع حقوقه وتوابعه 
رياًل  وثلثون  خم�ض  عده  بثمن 
و�سل  الثمن  اأن  �سهادتهما  ويف 
بتمامه وكماله من حممد وبراأت 
منه ذمته واألتزم حممد يف املبيع 
من�سوف  عي�ض  �ــســاع  ــور  ــذك امل
لإمام  ن�سفه حب ون�سفه �سعري 
كل  حممد  يوؤديه  العذار  م�سجد 

�سنة هذا ما �سهد به املذكوران كتب �سهادتهما الفقري 
اإلى اهلل عبداهلل بن عتيق و�سلى اهلل حممد وعلى اآله 
الورقة خط  و�سلم 1322هـ جميع ما يف هذه  و�سحبه 
عبدالعزيز  كاتبه  قاله  ثابت  وهــو  عتيق  بن  عبداهلل 
و�سلى  عنه  وعفا  اهلل  �ساحمه  ال�سريامي  �سال  بن 
1322هـ  و�سلم  و�سحبه  اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  على 
اإلى  الفقري  واأنــا  وجدته  كما  اأ�سله  من  نقلته  اخلتم. 
اهلل عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن دريهم و�سلى اهلل 

يف  حرر  و�سلم.  و�سحبه  اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  على 
عام 1393هـ احلمد هلل وحده اأما بعد فقد قابلت هذا 
املنقول اأعله باأ�سله الذي عليه ختم ال�سيخ عبدالعزيز 
والناقل  لأ�سله  فاإذا هو مطابق  ال�سريامي  بن �سالح 
اأعله عبدالعزيز بن دريهم ثقة قاله ممليه  مبا ذكر 
الــفــقــري اإلـــى اهلل عــبــدالــرحــمــن بــن عــبــدالــعــزيــز بن 
و�سلى  وكرمه  عنه  وعفا  تعالى  اهلل  �ساحمه  �سحمان 
و�سلم حــرر  يف  واآلــه و�سحبه  �سيدنا حممد  اهلل على 

1393/3/27هـ( اخلتم.
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التقرير  العدل  ــوزارة  ب الإح�صاء  اإدارة  اأ�ــصــدرت 
ال�صنوي ملحاكم ال�صتئناف لعام 1434هـ/2013م على 
بيانات  على  ت�صمن  ال�صعودية  العربية  اململكة  م�صتوى 
متيزها  ومت  فيها  النظر  مت  التي  للأحكام  مف�صلة 
بالت�صديق اأو امللحظة عليها اأو النق�س اأو اللتما�س، 
حيث بلغ جممل ما مت متييزه من اأحكام لعام 1434هـ 
ت�صديقها  مت  ق�صية   )3654( منها  ق�صية   )74769(
عليها  امللحظة  متت  ق�صية  و)34338(   %49 بن�صبة 
 %2 بن�صبة  نق�صها  مت  ق�صية  و)1408(   %46 بن�صبة 

و)2381( ق�صية التم�س فيها بن�صبة %3.
تخت�س  ال�صتئناف  حماكم  اأن  معروف  هو  وكما 
بتطبيق  تتعلق  التي  املهمة  الق�صايا  يف  النظر  باإعادة 
تقنع  مل  التي  الق�صايا  يف  النظر  تعيد  كما  احلــدود، 
اأول  كانت  وقد  فيها.  ال�صادرة  بالأحكام  اأ�صحابها 
اأعمال  التمييز اأو ال�صتئناف حتت مظلة هيئة املراقبة 
و�صمان  وتدقيقها  الأحكام  لتمييز  كانت  الق�صائية، 
هذه  عرفت  وقد  والنواق�س،  العوار�س  من  �صلمتها 

�صدور  ويعد  الق�صائية(  التدقيقات  )هيئة  بـ  الهيئة 
نظام تركيز م�صوؤوليات الق�صاء ال�صرعي عام 1372هـ 
اأنيط عملها برئا�صة الق�صاة ويف عام 1381هـ �صكلت 
حمكمة حتت م�صمى )حمكمة التمييز( لها تعليماتها 
لتمييز  والإداريـــــة  الق�صائية  )التعليمات  امل�صماة 
رقم  ال�صامي  بــالأمــر  اعتمدت  ال�صرعية(  الأحــكــام 
لئحة  �صدرت  اأن  اإلــى  1380/10/23هـــــ  يف   20320
رقم 24836  ال�صامي  بالأمر  ال�صرعية  الأحكام  متييز 
يف 1386/10/29هــــ.  ويف عام 1395هـــ �صدر نظام 
الق�صاء، حيث ن�صت املادة اخلام�صة منه على تكوين 
املحاكم ال�صرعية من املجل�س الأعلى للق�صاء وحماكم 

التمييز واملحاكم العامة واملحاكم اجلزئية.
ويف 1430/6/13هـ مت تغيري م�صماها اإلى حمكمة 
ال�صتئناف مت�صيًا مع نظام املرافعات، وتتكون من عدة 
دوائر خمتلفة. كالدوائر اجلزائية الثلثية واخلما�صية 
الق�صايا  وتتولى  ال�صخ�صية  والأحــــوال  واحلقوقية 

احلقوقية والإنهائية واجلنائية.

التقرير ال�سنوي ملحاكم اال�ستئناف لعام 1434هـ

اإ�سدارات
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قائمة املحكمني يف اململكة العربية ال�سعودية 
االإ�سدار اخلام�س

اإعداد/اأمانة جلنة اإعداد قائمة املحكمني 
بوزارة العدل 

العربية  اململكة  يف  املحكمني  قــائــمــة  مـــوؤخـــرًا  �ــصــدرت 
ال�صعودية الإ�صدار اخلام�س، حيث قام باإعدادها جلنة اإعداد 
قائمة املحكمني بوزارة العدل، حيث ا�صتملت على 394 حمكمًا، 
حيث حازت اجلن�صية ال�صعودية على الن�صبة الغالبة، فقد بلغ 
عدد املحكمني 370 حمكمًا ثم يليها اجلن�صية امل�صرية، حيث 
بلغت 14 حمكمًا، ثم اجلن�صية اليمنية 4 حمكمني، ثم ال�صورية 
حمكمان اثنان، ثم الفل�صطينية حمكم واحد والكويتية حمكم 

واحد والكينية حمكم واحد. 
وقد ا�صتملت القائمة على 132 �صفحة مق�صم كل وجه اإلى 
ثلثة اأجزاء لثلثة حمكمني كل جزء ت�صمن ال�صم واجلن�صية 
الربيدي  والعنوان  احلــايل  والعمل  واملوؤهل  التحكيم  وجمــال 
وترتيب  بعناية  اأعــدت  الإلــكــروين. حيث  والــربيــد  واجلـــوال 

لي�صهل على املطلع الو�صول للمحكم الذي يرغبه. 

املحاماة يف الفقه االإ�سالمي
ت�أليف: د. بندر بن عبدالعزيز اليحيى

درا�صة فقهية مقارنة مع درا�صة تطبيقية لنماذج من املحاماة يف اململكة العربية 
ال�صعودية الطبعة الأولى عام 1428هـ، والنا�صر دار التدمرية بالريا�س يف جملدين، 

ت�صم ثلثة اأبواب. 
الثاين يحتوي على 1159 �صفحة  املجلد الأول يحتوي على 544 �صفحة واملجلد 
احلقوق  اأهمية  عن  فيها  املوؤلف  حتــدث  وخامتة.  ــواب  اأب وثلثة  مقدمة  ويت�صمنان 

على  )الوكالة  املحاماة  وحكم  وو�صائلها  واأحكامها  املحاماة  وم�صروعية  املحاماة  تاريخية عن  وملحة  عليها  املحافظة  وم�صروعية 
اخل�س�مة( والتكييف الفقهي لعقد املحاماة و�سروط وو�سائل ت�كيل املحامي واأعمال املحاماة واأحكام املحام�ن وم�س�ؤولية املحامي 
وانتهاء عقده ثم يتطرق اإلى اإي�صاح مناذج من عقود املحاماة وعر�س درا�صة تطبيقية لتلك النماذج وتبعه مبلحق عن لوائح نظام 

املحاماة وخامتة وفهار�س للآيات والأحاديث والآثار وامل�صطلحات والألفاظ العربية والأعلم وامل�صادر واملراجع واملو�صوعات.
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اأمري منطقة الريا�ض يزور م�شروع خادم احلرمني ال�شريفني 
لتطوير مرفق الق�شاء

بن  عبداهلل  بن  تركي  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رفع 
احلرمني  خلادم  ال�سكر  الريا�ض  منطقة  اأمر  عبدالعزيز 
ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل 
عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد على الدعم الكبر الذي 
بالتطور  �سموه  م�سيدًا   ، اململكة  يف  الق�ساء  يف  مرفق  يلقاه 
�سرعة  واإ�سهامته يف   ، العديل  القطاع  ي�سهده  الذي  التقني 

اإجناز الق�سايا وتقلي�ض فرتة اإ�سدار الأحكام .
زيييارتييه  خييال  �سحفي  ت�سريح  يف  �سموه  وقيييال 
مرفق  لتطوير  ال�سريفني  احلييرمييني  خييادم  م�سروع 
ال�سريفني  احلييرمييني  خيييادم  م�سروع  اإن   « الق�ساء 
العدلية  الأ�ييسييعييدة  عييلييى  مبهر  اإجنيييياز  الييقيي�ييسييائييي 
اهلل  �ييسييرع  تطبيق  ي�سرُه  م�سلم  لكل  وفييخييرًا  كييافيية، 
معاير  وفييق  حديثة  تقنية  اأنظمة  من  راأييينيياه  فما   ،
ب�سكل  بتطويره  واأ�سهمت  الق�ساء  يف  ُفعلت  عاملية 
.  » الق�سائية  املييعييامييات  اإجنييياز  يف  و�ييسييريييع   عييايل 

له  و�سع  العديل  م�سروع  هذا  اإن   « �سموه  واأ�ساف 
وواجب  بالعامل  العدلية  الأجهزة  جميع  يف  ب�سمة 
الإ�سامي  املنجز  هذا  اإظهار  الإعامية  اجلهات 
امل�سرف، الذي يحقق يف عمله تعاليم ديننا احلنيف« 
العدل  وزييير  ملعايل  �سكره  �سموه  قييدم  اخلتام  ويف 
 والقائمني يف امل�سروع ، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق .
يوم  زار  قد  عبداهلل  بن  تركي  الأميير  �سمو  وكييان 
الثنني 6 ذو القعدة 1435هي م�سروع خادم احلرمني 
يف  كييان  حيث   ، الق�ساء  مرفق  لتطوير  ال�سريفني 
الدكتور حممد  ال�سيخ  العدل  وزير  ا�ستقباله معايل 
امليي�ييسييوؤولييني. ميين  وعيييدد  العي�سى  عييبييدالييكييرمي   بيين 
 ، املعلومات  مركز  بييزيييارة  جولته  �سموه  وا�ستهل 
حيث اطلع على عر�ٍض مرئي عن ما ي�سهده م�سروع 
امللك عبداهلل لتطوير مرفق الق�ساء من م�سروعات 

م�ستحدثة �سملت جميع مرافق العدالة .

ت�شهياًل على املراجعني واإنهاء اأعمالهم التوثيقية.. 
افتتاح 19 كتابة عدل يف 7 مناطق باململكة

وجه معايل وزير العدل الدكتور حممد بن عبدالكرمي العي�سى باإفتتاح )19( كتابة عدل جديدة يف )7( 
مناطق من اململكة �سملت مكة املكرمة واملدينة املنورة وحائل وع�سر وجازان وجنران والباحة .

و�سملت كتابات العدل التي �سدر التوجيه بافتتاحها حمافظة املويه والعر�سيات واأ�سم وبحرة والكامل 
واخلرخر  وخبا�ض  واحلييرث  والعيداين  وفيفا  وهييروب  والريث  والييرك  وال�سليمي  وموقق  الفرع  ووادي 

واحلجرة وغامد الزناد وبني ح�سن.
ياأتي افتتاح كتابات العدل لتزايد حجم الأعمال التوثيقية وت�سهيًا لأهايل كل منطقة لإنهاء اإجراءاتهم 
. الييعييدل  كتابات  بها  تقوم  ممييا  اأعييمييال  ميين  وغييرهييا  والييوكييالت  الإفييراغييات  ميين  التوثيقية   واأعمالهم 
ويبلغ عدد كتابات العدل التي مت افتتاحها خال العام املا�سي وهذا العام )64( كتابة عدل يف عدد من 

مناطق اململكة املختلفة �سملت اغلب املحافظات والقرى باململكة.
يذكر اأن توجيه معايل وزير العدل يق�سي باعتماد وتنفيذ افتتاح هذه الكتابات ب�سكل عاجل و�سريع حتى 

تتم ال�ستفادة منها .
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خالل تد�شينه 36موؤ�شرًا جديدًا للتداول العقاري.. 
وزير العدل: املوؤ�شرات �شتجعل التداول العقاري على حمك �شفافية املعلومات 

بن  حممد  الدكتور  ال�سيخ  العدل  وزييير  معايل  د�سن 
عبدالكرمي العي�سى �سباح يوم الثاثاء 9 رم�سان 1435هي 
مبقر م�سروع خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن 
موؤ�سرًا جديدًا  الق�ساء)36(  لتطوير مرفق  العزيز  عبد 
يف  لاأ�سعار  متكاملة  معلومات  ي�سمل  العقاري،  للتداول 

املناطق واملدن والأحياء.
التي  املعلومات  قيياعييدة  بحكم  اأنيييه  معاليه  واأو�ييسييح 
العقاري  التداول  اإح�ساءات  حول  العدل  وزارة  متتلكها 
فاإنها �ستجعل كافة حمتوياتها يف متناول اجلميع بكل دقة 
و�سفافية، م�سرة اإلى اأنها لن تتناول تف�سيات حتلياتها 

اأو التعليق عليها لعدم اخت�سا�ض الوزارة بذلك.
احلرمني  خادم  م�سروع  يف  املوؤ�سرات  وحدة  واأ�سارت 
ال�سريفني لتطوير مرفق الق�ساء الى اأن خدمة  املوؤ�سرات 
للعقار  تف�سيلية  حقيقة  بيع  اأ�سعار  �ستوفر  العقارية 

يف  العقاري  ال�ستثمار  وجهات  املواطنون  بها  ي�سرت�سد 
وحتلياتهم  وا�ستثماراتهم  وتعاماتهم  قراراتهم  بناء 
واملثمنني  للمقيمني  مهنية  اأدوات  ويييوفيير  الييعييقييارييية 
العقاريني ي�ستطيعون من خالها ا�ستخدام طرق املقارنة 
للجهات  تف�سيلية  معلومات  وتوفر  م�سابهة،  بعقارات 
معاجلة  اأو  العقار  قطاع  يف  الت�سخم  متابعة  عن  املعنية 
الركود يف الن�شاط العقاري، وحتقيق ال�شفافية يف توفري 
املعلومات االقت�شادية للن�شاط العقاري  كما هو معمول 
به يف كثر من الدول املتقدمة، والق�ساء على ال�سائعات  
وحقيقي،  ر�سمي  على م�سدر  ت�ستند  ل  التي  واملعلومات 
مع التاأكيد اإلى اأن الو�سول اإلى هذه التفا�سيل بالتحاليل 
و�سيكون  الييوزارة  اخت�سا�ض  من  لي�ست  وال�ستنتاجات 
اجلميع بهذه املوؤ�سرات اأمام حمك ال�سفافية التامة حول 

معلومات التداول العقاري.

افتتح معايل وزير العدل ال�سيخ الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�سى يوَم الثُّاثاء 23 �سوال 1435هي مبدينة الريا�ض 
�سة والتي بداأت بانطاق حماكم الأحوال ال�سخ�سية وحماكم التنفيذ، تتلوها املحاكُم التجارية  منظومَة املحاكم املُتخ�سِّ

والعمالية.
واأو�سح خال كلمته التي األقاها يف حفل الفتتاح اأنَّ بدَء العمل يف هذه املحاكم ميثل نقطَة حتول كبرة يف تفعيل النظام 
ال�ستعدادات  ا�ستكمال  ثم  ومن  اجلزائية،  والإجييراءات  ال�سرعية  املرافعات  نظامي  �سدور  اإثر  على  احلديث  الق�سائي 
الب�سرية والإجرائية والإدارية يف اإطار الدعم الكبر الذي يتلقاه جهاز العدالة من م�سروع خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير مرفق الق�ساء.
واأكد الدكتور العي�سى على اأن هذه النطاقة �سُت�سهم مب�سيئة اهلل يف تخفيف الأعباء الق�سائية على املحاكم العامة من 
خال نقل العديد من اخت�سا�ساتها واإ�سنادها اإلى حماكم م�ستقلة، م�سرًا اإلى اأن هذا التحول النوعي �سينعك�ض كثرًا على 
 حتقيق املزيد من قرب مواعيد اجلل�سات و�سرعة اإنهاِء الق�سايا، ف�سًا عن تركيز النظر الق�سائي يف تخ�س�ض واحد.
 ولفت معاليه اإلى اأن حمكمة الأحوال ال�سخ�سية يف الريا�ض بداأت فعليًا بتنفيذ خطة ق�سايا اجلل�سة الواحدة اإل ما يتطلب 

النظر الق�سائي املزيَد من فح�سه وا�ستطاعه، واأن هذه الفكرة �سيتم تعميمها على بقية املحاكم تباعًا.

�شمن م�شروع امللك عبداهلل لتطوير مرفق الق�شاء.. 
وزير العدل يفتتح منظومة املحاكم املتخ�ش�شة بالأحوال ال�شخ�شية
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لأ�شحاب الف�شيلة الق�شاة.. 
وزارة العدل تنظم �شت ور�ض عمل بابها والريا�ض

لتدريب  العامة  بييييالإدارة  ممثلة  الييعييدل  وزارة  نظمت 
الق�ساة �ست ور�ض عمل لأ�سحاب الف�سيلة بابها والريا�ض .
ففي مدينة ابها تناولت  ور�سة عمل  )هيئات حقوق 
الإن�سان  حقوق  هيئة  ع�سو  قدمها  والتي  الإنيي�ييسييان( 
حقوق  مفهوم  القحطاين  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور 
الإن�سان يف الفقه الإ�سامي والت�سوير الغربي وامليثاق 
العاملي حلقوق الإن�سان يف ال�سريعة ومواثيق واتفاقيات 
العربية  اململكة  يف  الإن�سان  وحقوق  الإن�سان  وحقوق 
اململكة  يف  الإنيي�ييسييان  حقوق  موؤ�س�سات  اأو  ال�سعودية 
العربية ال�سعودية والعتبار الق�سائي حلقوق الإن�سان .
والتي  الأميييوال(  غ�سيل   ( عمل  ور�سة  تناولت  كما 
الأمنية  فهد  امللك  كلية  التدري�ض   هيئة  ع�سو  قدمها 
واآثيييار  خميياطيير  القحطاين  علي  بيين  حممد  الييدكييتييور 
والإ�سرافية  الرقابية  اجلييهييات  ودور  الأمييييوال  غ�سل 
يف  الييدولييييية  واجليييهيييود  الأميييييوال  غ�سيل  مييراقييبيية  يف 

الإف�شاح عن الأموال واحلجز عليها خلدمة تنفيذ الأحكام اآليًا 
اأعلنت وزارة العدل عن بدء التن�سيق بني وزارة العدل وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  يف م�سروع  الربط 

الإلكرتوين.
وهذا امل�سروع التن�سيقي الذي  �سيبداأ فعليًا مطلع �سهر ذي القعدة  باإذن اهلل  يهدف اإلى الإف�ساح واحلجز 

والتنفيذ على اأموال املنفذ �سدهم  وفقًا لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية 
اإي�سال احلقوق  التنفيذ ت�ستغرق وقتًا وجهدًا يف مو�سوع املكاتبات مما يوؤخر ويعيق  اأن  دوائر  اإلى  ي�سار 
اإلى ذويها ولهذا �سعت الوزارة لإيجاد الربط الإلكرتوين من اأجل �سرعة اإي�سال احلقوق وخا�سة فيما يتعلق 

بق�سايا الأحوال ال�سخ�سية التي ت�ستهدف نفقة املراأة واأطفالها وغرها مما له �ساأن بالأحوال ال�سخ�سية. 
اإداري واآخر فني من اجلانبني عمل على حت�سر  اأن فريق  واأفاد املتحدث الر�سمي للوزارة فهد البكران 
الق�سايا  يف  النفاذ  واجبة  الأحكام  تنفيذ  اأجل  من  اجلهتني  بني  الإلكرتوين  الربط  عمليات  اأدوات  وتوفر 

احلقوقية اأو ق�سايا النفقة للمطلقة اأو اإعالة لأبناء املطلقة اأو اأي اأموال حت�سر ولاآخرين حق فيها.
وو�سف البكران الربط باأنه �سُيحدث نقلة نوعية يف تعزيز زيادة �سرعة تنفيذ الأحكام الق�سائية واإحكام 
ال�سيطرة على اأي اأ�سلوب من اأ�ساليب املماطلة واأنه �سيزيد من قوة اأدوات وزارة العدل يف التنفيذ والتي �سكل 

تفعيلها القوي �سابقًا حدثًا غر م�سبوق كر�ض مفهوم مهابة الق�ساء واحرتام اأحكامه . 

يف  التقديرية  قا�سي  و�سلطة  الأمييوال  غ�سل  مكافحة 
الناجتة  والأمييييوال   ، الأمييييوال  غ�سيل  عقوبة  حتييديييد 
واملحاكم  اأخيييرى  دول  ل�سالح  الأمييييوال  غ�سيل  عيين 
. الأمييييييوال  غ�سيل  جييرمييية  يف  بييالييفيي�ييسييل   املييخييتيي�ييسيية 
فيما تناولت ور�سة عمل ) القراءة ال�سريعة والتلخي�ض 
�سرعة  معدل  غريب  ا�سرف  املييدرب  قدمها  والتي   )
ومهارات  والخت�سار  التلخي�ض  بني  والفرق  القراءة 
ال�سكوك  قراءة  على  عملي  وتطبيق  والتذكر  احلفظ 

وحما�سر التحقيق .
والتي   ) الفعالة  القيادة   ( عمل  ور�ييسيية  وتناولت 
قدمها املدرب حممد �سامة الزيود مقدمة يف القيادة 
الفعالة ) ماهية القيادة والقائد واملروؤو�ض و القيادة ( 
وخ�سائ�ض القادة الفعالني واأ�ساليب القيادة والدعم 
القادة  من  فريق  وقيادة  العمل  فرق  وبناء  الوظيفي 

وحتديد الأولويات واتخاذ القرار .
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اإثبات ن�سب اأطفال اأجنبوا قبل 
اإمتام عقد الزواج

ق�ضائيًا  تعميمًا  العدل  وزيــر  معايل  اأ�ــضــدر 
1435/10/25هـــــ  وتــاريــخ  13/ت/5492  برقم 
يق�ضي اأن اإثبات ن�ضب الأطفال الذين اأجنبوا قبل 
اإمتام عقد الزواج من اخت�ضا�ص النظر الق�ضائي 

يحل على ح�ضب ظروفه، واإليكم ن�ص التعميم:
»فقد ورد للوزارة كتاب معايل رئي�ص املحكمة 
1435/9/19هــــ  يف   35/2748750 رقــم  العليا 
قبل  اأجنبوا  اأطفال  ن�ضب  اإثبات  درا�ضة  ب�ضاأن 
املحكمة  واأن  اأبائهم،  ــى  اإل الـــزواج  عقد  اإمتــام 
هــذا  ــة  بــدرا�ــض قــامــت  الــعــامــة  بهيئتها  الــعــلــيــا 
القرار رقم )12/م(  ب�ضاأنه  واأ�ضدرت  املو�ضوع، 
يف1435/5/10هـ )املرفق �ضورته( املت�ضمن اأن 
الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت بقاء الأمر يف 
هذا للنظر الق�ضائي، للحكم يف كل ق�ضية ح�ضب 

ظروفها ومالب�ضتها.
موجبه.  واعتماد  الطالع  اإليكم  نرغب  لذا 

واهلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

اأ�ــضــدر مــعــايل وزيـــر الــعــدل قــــرارًا بــرقــم 68863 
العامة  الإدارة  باإن�ضاء  يق�ضي  1435/10/21هـــ  وتاريخ 
جرى  وقد  التوثيق.  ل�ضوؤون  الوزارة  وكالة  تتبع  للموثقني 
برقم  للوزارة  التابعة  اجلهات  كافة  على  معاليه  تعميم 
13/ث/5500 يف 1435/10/29هـ واإليكم ن�ص التعميم: 

»قرار رقم )68863( وتاريخ 1435/10/21هـ
وتــاريــخ   )6654( رقــــم  ـــقـــرار  ال ــــى  اإل اإ�ــــضــــارة 

بــاملــوافــقــة عــلــى م�ضروع  الــقــا�ــضــي  1435/10/7هــــــــ 
اللجنة  حم�ضر  اإلى  واإ�ضارة  واأعمالهم  املوثقني  لئحة 
امل�ضكلة  1435/10/17هــــ  يف   )35/2902830( رقم 
خطة  لإعــداد  اإليه  امل�ضار  القرار  من  )ثانيًا  بالفقرة 

تنفيذية لتطبيق الالئحة.
وطبقًا ملا ذكر يقرر ما يلي:

التوثيق  ل�ضوؤون  الــوزارة  بوكالة  اإدارة  اإن�ضاء  اأوًل: 
مب�ضمى »الإدارة العامة للموثقني«.

ثانيًا: تكون مهام الإدارة على النحو التايل:
على  املوافقة  متــت  الــذيــن  املتقدمني  1-اإ�ــضــعــار 
الدائم  العنوان  حتديد  ل�ضتكمال  ودعوتهم  طلباتهم، 
الالئحة  من  )ال�ضاد�ضة(  املــادة  يف  عليه  املن�ضو�ص 
ـــوزارة  مــن خــالل الــنــمــوذج املــعــد لــذلــك يف بــوابــة ال

الإلكرتونية.
وطباعتها  الــتــوثــيــق  رخــ�ــضــة  منـــوذج  2-اإعـــــداد 
لهم  للمرخ�ص  اإر�ضالها  اأو  وت�ضليمها  للكتلة  للطلبات 

بعد ا�ضتكمال اإجراءاتها.
املوثقني  واأختام  مطبوعات  موا�ضفات  3-اإعــداد 

وا�ضتالم مناذجها من املوثقني مع مناذج تواقيعهم.
املتخ�ض�ضة  للدورة  التدريبية  احلقيبة  4-اإعــداد 
امل�ضار اإليها يف املادة )الثالثة( من الالئحة بالتن�ضيق 

مع اإدارة التدريب والإبتعاث.
تدريبية  دورة  لكل  التحريري  الختبار  5-اإعــداد 
نتائجها  ورفــع  )الثالثة(  املــادة  يف  عليها  املن�ضو�ص 

لف�ضيلة وكيل الوزارة ل�ضوؤون التوثيق لعتمادها.
والعمل  يلزم لعتماده  ملن  القرار  هذا  يبلغ  ثالثًا: 

مبوجبه.
واهلل املوفق 

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

اإن�ساء )الإدارة العامة للموثقني(
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برقم  ـــًا  اإداري تعميمًا  العدل  وزيــر  معايل  اأ�ــضــدر 
13/ت/5501 وتاريخ 1435/11/1هـ يق�ضي باعتماد 
ال�ضالحيات املمنوحة لأمناء ومدراء املحاكم، واإليكم 

ن�ص التعميم:
»بناءًا على ال�ضالحيات املمنوحة لنا نظامًا:

يف  الــعــمــل  م�ضلحة  تقت�ضيه  مـــا  عــلــى  وبـــنـــاًء 
قرار  اإلــى  واإ�ــضــارة  العمل  وم�ضوؤوليات  مهام  تنظيم 
وتــاريــخ   34/3/474 رقــم  للق�ضاء  الأعــلــى  املجل�ص 
الدرا�ضة  على  املوافقة  واملت�ضمن  1434/8/24هــــــ 
حماكم  يف  ال�ضاغرة  الق�ضائية  بــالــدوائــر  املتعلقة 
وبعد  القرار  لهذا  املرافقة  بال�ضيغة  الأولــى  الدرجة 
الطالع على الفقرة )5( من هذا املح�ضر )النظر يف 
تخفيف الأعباء الإدارية التي يقوم بها القا�ضي حيث 
ت�ضتهلك جزءًا  اإدارية  باأعمال  الق�ضاة  ان�ضغال  ُيلحظ 
امل�ضلحة  تقت�ضيه  ما  على  وبناءًا  الوقت(  من  كبريًا 

العامة يقرر الآتي:
اأوًل: التاأكيد على اأمناء املحاكم ومدراء الإدارات 
والواجبات  املهام  بتنفيذ  العدل  وكتابات  باملحاكم 
الق�ضاء  نظام  يف  الـــواردة  لهم  املوكلة  وامل�ضوؤوليات 
ويف نظام اخلدمة املدنية ويف دليل ت�ضنيف الوظائف 
والتعليمات والتعاميم املكملة لها ويكون خا�ضعًا لرقابة 

رئي�ص اجلهة.
وامل�ضوؤوليات  باملهام  تكليفه  مت  من  يقوم  ثانيًا: 

الآتية:
الإ�ضراف على اأعمال ال�ضوؤون الإدارية واملالية  ٭ 
اجلهة  رئي�ص  مــن  ومتابعة  اإ�ــضــراف  حتــت  اجلهة  يف 

ويدخل يف ذلك ما يلي:
الدورية  والإح�ضائيات  التقارير  ورفع  1-اعتماد 

وال�ضنوية اإلى الوزارة.
2-الإ�ضراف على عمليات النظافة و�ضيانة املبنى 
ال�ضيانة  ملقاويل  الأداء  �ضهادات  واعتماد  واإعـــداد 

ورفعها لفرع الوزارة يف اليوم الأول من بداية كل �ضهر 
ميالدي.

اخلا�ضة  النقل  و�ضائل  على  املبا�ضر  3-الإ�ضراف 
بعهدة  وا�ضتخدامها  ا�ضتالمها  حيث  مــن  باجلهة 
امل�ضتفيد منها واأي�ضًا �ضيانتها واإر�ضالها لفرع الوزارة 
عند احلاجة لذلك ونقل عهد ال�ضيارات وتغيري اأ�ضماء 
م�ضتخدميها والتفوي�ص املوؤقت لقيادة �ضيارات اجلهة 

عرب برنامج )مت(.
اجلهة  داخل  الأمنية  احلرا�ضات  عمل  4-تنظيم 

ح�ضب حاجتها.
و�ضيانة  اإ�ضالح  يف  ــوزارة  ال فرع  مع  5-التن�ضيق 
تاأخر  اأو  وغريها،  الأمنية  الأجهزة  من  يتعطل  قد  ما 
املقاول ليتم تعميد اأحد املوؤ�ض�ضات يف املدينة التي تقع 

بها اجلهة للحالت التي ل تتحمل التاأخري.
والأثاث  املعدات  من  اجلهة  احتياجات  6-ح�ضر 

والقرطا�ضية وغريها وطلب توفريه من فرع الوزارة.
7-اإبالغ التعاميم الواردة للجهة ومتابعة تنفيذها.
٭ الإ�ضراف على املوظفني ب�ضفة الرئي�ص املبا�ضر 

ويدخل يف ذلك ما يلي:
1-اإ�ضدار الإجازات ال�ضطرارية.

2-تن�ضيق الإجازات العادية ملن�ضوبي اجلهة.
وامل�ضتخدمني  والعمال  املوظفني  وتكليف  3-توزيع 

وغريهم على �ضوء الحتياجات الفعلية.
باإثبات عمل املوظف  4-اإ�ضدار التعاريف املتعلقة 
فرع  قبل  مــن  بــالــراتــب  التعريف  ـــا  واأم اجلــهــة  ــدى  ل

الوزارة.
5-متابعة دوام املوظفني والرفع بخال�ضة الغياب 
باأول واإبالغ فرع الوزارة يف حال انقطاع املوظف  اأوًل 
عن العمل مدة )15( يومًا مت�ضلة ليتم اإيقاف الراتب 

والرفع ب�ضاأنه للوزارة.
ورفــع  للعاملني  الــتــدريــبــيــة  الـــــدورات  6-اإبـــــالغ 

مهام اأمناء ومدراء املحاكم و�سالحيتهم
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املر�ضحني للتدريب مبا يحقق الفائدة والعدالة للجميع.
7-اإعداد تقومي الأداء ملوظفي اجلهة.

٭ التقيد مبا ورد يف التعميم رقم 13/ت/1586 
باملحاكم  الإدارات  مـــدراء  مبنح  1421/7/6هــــــ  يف 
ــتــي ل يــوجــد فــيــهــا قــا�ــص عــلــى راأ�ـــص  الإفــــراديــــة ال
يف  13/ت/2467  رقــم  الإحلــاقــي  والتعميم  العمل 
1425/6/4هـــــــ بـــاأن ذلـــك �ــضــامــل لــكــتــابــات الــعــدل، 
�ضالحية خماطبة الوزارة وفروعها يف الأمور الإدارية 

واملالية والإ�ضراف على اجلهاز الإداري يف املحكمة.

٭ اأي اأعمال اأخرى يف جمال الخت�ضا�ص.
اأمني  اأو  الإدارة  تواجد مدير  ثالثًا: يف حالة عدم 
اأو  كــالإجــازات  مــوؤقــت  نظامي  ل�ضبب  املحكمة  عــام 
اأحــد  يكلف  اأن  اجلهة  رئي�ص  فعلى  ونــحــوه  التدريب 
ح�ضب  غيابه  فــرتة  بعمله  ليقوم  املحكمة  من�ضوبي 

التعليمات املنظمة لهذا الختيار.
رابعًا: يبلغ هذا التعميم ملن يلزم لإنفاذه.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى

الت�سال مع املمثليات الأجنبية يف اململكة عرب وزارة اخلارجية
اأ�ضدر معايل وزير العدل تعميمًا ق�ضائيًا برقم 13/ت/5478 وتاريخ 1435/10/21هـ يق�ضي ب�ضرورة 
التقيد عند الت�ضال باملمثليات الأجنبية والهيئات واملنظمات الدولية بالداخل واخلارج عن وزارة اخلارجية، 

واإليكم ن�ص التعميم:
»اإ�ضارة اإلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5215 يف 1435/2/16هـ املبني على الأمر ال�ضامي رقم 2935 
يف 1435/1/22هـــ ب�ضاأن التاأكيد على اأن تكون جميع ات�ضالت الوزارة وامل�ضالح احلكومية مع املمثليات 
الأجنبية يف اململكة والهيئات واملنظمات الدولية يف اخلارج عرب وزارة اخلارجية فقط، واأن يتم تزويدها 

باإيجاز عما يتم خالل اللقاءات مع ممثلي هذه املمثليات واملنظمات.
فقد تلقينا ن�ضخة من الأمر ال�ضامي الربقي التعميم رقم 40536 يف 1435/10/1هـ املوجه اإلى �ضاحب 
التعميمي رقم  اإلى الأمر  الوزراء وزير الدفاع ون�ضه: )ن�ضري  ال�ضمو امللكي ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص 
2935 وتاريخ 1435/1/22هـ القا�ضي بالتاأكيد على جميع الوزارات وامل�ضالح احلكومية املختلفة بالتقيد 
يف اأن تكون جميع ات�ضالتها مع املمثليات الأجنبية يف اململكة والهيئات واملنظمات الدولية يف اخلارج عرب 

وزارة اخلارجية فقط.
وحيث اطلعنا على برقية �ضمو وزير اخلارجية رقم 262869/4/9 وتاريخ 1435/9/17هـــ املت�ضمنة 
طلب �ضموه التاأكيد على اجلهات احلكومية اأن تكون ات�ضالتهم عن طريق وزارة اخلارجية وفقًا للتوجيهات 

بهذا اخل�ضو�ص.
بن�ضخة من  الوزارات وامل�ضالح احلكومية  والتقيد مبقت�ضاه، وقد مت تزويد كافة  نرغب مراعاة ذلك 

اأمرنا هذا لالعتماد.. فاأكملوا ما يلزم مبوجبه(ا.هـ.
لذا نرغب اإليكم الطالع واعتماد موجبه. واهلل يحفظكم.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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جملتكم جاذبة من حيث املعنى 

وال�ضكل وامل�ضمون

معايل رئي�س التحرير
وتبويب  �ضكل  وقفت على  وتقدير  اإعجاب  بكل 
جملة العدل واطلعت على مو�ضوعاتها القيمة. وقد 
�ضرين جدًا ح�ضن اختيارها، حيث اإنها جاءت ملبية 
والدرا�ضات  العديل  املجال  يف  امل�ضتغلني  حلاجة 

ال�ضرعية والقانونية.
املجلة  مو�ضوعات  ــر  اأك اأن  الــقــارئ  ويلم�س 
املعنى  حيث  من  وجاذبة  ونا�ضجة  ونافعة  م�ضرقة 

وال�ضكل وامل�ضمون.
وبذلك فاإن املجلة تدخل يف ثوب من اجلمال 
مزيدًا  القيمة  املجلة  لهذه  اأمتنى  املحكم.  املعنوي 
ال�ضامق  امل�ضتوى  بهذا  واال�ضتمرار  االنت�ضار  من 
الرفيع. وجزى اهلل القائمني عليها خري اجلزاء مع 

خال�س تقديري وامتناين.
اأ�ضتاذ القانون بق�ضم الأنظمة بكلية ال�ضريعة  
والدرا�ضات الإ�ضالمية بجامعة الق�ضيم
اأ.د. عبدالإله عبداللطيف حممد حامد

اأ�ضكر لكم هذا الإجناز

معايل رئي�س التحرير
يبِّ�ضر  الذي  والعمل  االإجنــاز  هذا  لكم  اأ�ضكر 
ال�ضرعية  االأحكام  وتنوع  ال�ضريعة  باأحكام  النا�س 

ح�ضب حالتها ووقتها ومكانتها. 
بارك اهلل يف جهودكم ونفع بكم، وجزاكم اهلل 

خريًا.
حمزة بن حممد بن عبده ال�ضوكاين
�ضابط مهند�س- جدة

�ضاحبة ال�ضبق يف 

حمل ا�ضم الوزارة

معايل رئي�س التحرير
تبذلونه  ما  على  وتقديري  �ضكري  لكم  اأرفع 
فكم  املوقرة،  العدل  جملة  �ضدور  يف  جهود  من 
كنت م�ضرورًا الأن هذه املجلة حتمل ا�ضم الوزارة 
ولها ال�ضبق يف كثري من امل�ضاهمة يف التطوير ورفع 
عامة.  ب�ضفة  والعديل  خا�ضة  الق�ضائي  الوعي 
اجلميع  يعتربها  والتي  االأنظمة  من  كثري  ون�ضر 
مادة  من  عليه  ملا حتتوي  و�ضرعيًا  علميًا  مرجعًا 

متخ�ض�ضة تبحث يف احلوادث وامل�ضتجدات.
اأنتم  اأعمالكم  مــوازيــن  يف  ذلــك  اهلل  كتب 
التحايا  اأخل�س  وتقبلوا  معكم.  العاملني  وجميع 

واأجمل التقدير.
املوظف باملحكمة العامة باأبها
اأحمد بن �ضعيد حميي العلكي

�ضكر وتقدير للعاملني يف املجلة

معايل رئي�س التحرير
�ضكري  جزيل  عــن  فيه  معربًا  لكم  اأتــقــدم 
تبذلونه  ما  على  معكم  وللعاملني  لكم  وتقديري 

من جهود يف اإ�ضدار جملة العدل. 
يف  ذلــك  يجعل  اأن  �ضبحانه  املــولــى  �ضائاًل 
ال�ضكر  جــزيــل  مني  ولــكــم  ح�ضناتكم،  مــيــزان 

والعرفان واهلل يحفظكم ويرعاكم.
املالزم الق�ضائي باملحكمة الإدارية باأبها
عبداهلل بن علي بن عبداهلل ع�ضريي



477 العدد |65| رم�ضان 1435هـ    

املحكمة  الو�ضياين  حممد  بن  اأحمد  رابــغ،  عدل 
اإبراهيم  بن  اإ�ضحاق  املنورة،  باملدينة  اجلزائية 
عماد  ال�ضيخ  االإ�ــضــالمــيــة.  اجلــامــعــة  احل�ضني 
اجلزائية  باملحكمة  القا�ضي  العطيف  اأحمد  بن 
ال�ضايف  �ضعد  ــن  ب ــداهلل  عــب الــ�ــضــيــخ  بـــجـــازان، 
بدر  ال�ضيخ  بع�ضري،  اال�ضتئناف  القا�ضي مبحكمة 
بن علي بن ربيع ال�ضويلم كاتب عدل بكتابة عدل 
عقلة ال�ضقور، ال�ضيخ م�ضعل بن يو�ضف بن اأحمد 

الو�ضيل القا�ضي باملحكمة العامة بالريا�س.
ت�ضلكم  و�ــضــوف  عناوينكم  تعديل  -جـــرى 
ينفع  اأن  اهلل  اأ�ضاأل  اجلديد  العنوان  على  املجلة 
املجلة  مع  بالتوا�ضول  احلر�س  على  و�ضكرًا  بها، 
تباعًا راجني من اجلميع �ضرعة جتديد عناوينهم 

كي ال يفقدوا متابعتها.

طلب اأعداد 

ال�ضودانية  ال�ضركة  علي،  حممد  عاطف  ٭ 

ــة املــــحــــدودة، اخلـــرطـــوم،  ــدي ــربي لــلــخــدمــات ال
كلية  بــلــحــاج  اأحــمــد  الــعــربــي  اأ.د.  الـــ�ـــضـــودان، 
احلقوق، جامعة امللك عبدالعزيز بجدة، عمر بن 
الق�ضائية  الدرا�ضات  طالب  الزنبقي  عبدالعزيز 
اإبراهيم  اأم القرى مبكة املكرمة، ال�ضيخ  بجامعة 
بن اأحمد اجلنوبي املحكمة العليا ق�ضم الدرا�ضات 
املحامي  جــداوي،  عازمي  عمر  العامة،  باالأمانة 
بن  ح�ضني  د.  قــا�ــضــي،  خليل  حممد  بــن  خــالــد 
�ضوؤون  عميد  بعمل  القائم  �ضافعي  عبدالعزيز 

املكتبات بجامعة اأم القرى مبكة.
املــطــلــوبــة ح�ضب  بـــاالأعـــداد  تــزويــدكــم  - مت 
االإمكانات املتاحة، ن�ضاأل اهلل لكم الفائدة و�ضكرًا.

طلب اإدراج 

هليل  بــن  مـــرزوق  بــن  عبدالعزيز  ال�ضيخ  ٭ 
االأولـــى  ــدل  ــع ال بــكــتــابــة  ــدل  ــع ال كــاتــب  النفيعي 
بالطائف، ال�ضيخ عبدالرحمن بن عيد بن �ضالح 
ال�ضيخ  بجدة،  العامة  باملحكمة  القا�ضي  اليحيى 
حممد بن عبداهلل اأبو حيمد  كاتب العدل بكتابة 
عدل اخلرج، ال�ضيخ يا�ضر بن �ضعد االأ�ضمري كاتب 
ال�ضيخ  املكرمة،  مبكة  الثانية  عدل  بكتابة  عدل 
�ضالح بن علي بن عبدالرحمن ال�ضريف القا�ضي 
بن  م�ضيط، عبداهلل  بخمي�س  باملحكمة اجلزائية 
هليل بن حمد اجلباب، املحكمة العامة بالقريات، 
اآل  عبدالعزيز  امللك  ملوؤ�ض�ضة  العام  املدير  نائب 
االإن�ضانية  والعلوم  االإ�ضالمية  للدرا�ضات  �ضعود 

بالدار البي�ضاء – املغرب.
تهدى  مــن  �ضمن  اأ�ضمائكم  اإدراج  جــرى   -
اقتناء  على  اهتمامكم  مقدرين  املجلة،  اإليهم 

املجلة والتوا�ضل معنا و�ضكرًا.

تعديل عنوان

٭ ال�ضيخ اأحمد بن اإبراهيم بن عي�ضى العود 
ال�ضرعي  الباحث  برتبة،  العامة  املحكمة  رئي�س 
العدل  كتابة  نا�ضر خواجي  احل�ضيني  عبدالفتاح 
الثانية بجازان، ال�ضيخ اأحمد بن عبدالباقي امل�ضلم 
قا�ضي احلجز والتنفيذ باملحكمة العامة بالدمام؛ 
ال�ضيخ اأحمد بن حممد �ضلوي كاتب عدل الطوال، 
ال�ضيخ اأحمد بن حممود دخيل اهلل االأزوري قا�ضي 
فار�س  ال�ضيخ  املكرمة،  اال�ضتئناف مبكة  مبحكمة 
باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  احلربي  نايف  بن 
كتابة  العربيدي  مطري  بن  عماد  ال�ضيخ  املنورة، 
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٭ الدكتور/ �ضامي حممد منر اأبو عرجة، اأ�ضتاذ الفقه املقارن امل�ضارك، جامعة الأزهر، 
غزة – فل�ضطني.

-ي�ضرنا ا�ضتقبال بحث )اجلناية على ما دون النف�س عمدًا يف الفقه االإ�ضالمي( الإجراء التحكيم عليه 
ليتم ن�شره يف حال حتقيق اأهداف املجلة و�شروط الن�شر، �شكرًا لكم.

٭ املحامي �ضعد غرم اهلل الغامدي، الريا�س. 

- اإذا �ضدرت رخ�ضة املحاماة واأ�ضبحت �ضارية املفعول ولديك �ضندوق بريد م�ضجل يف اإدارة املحاماة 
ف�ضت�ضلك املجلة اإهداًء من الوزارة وذلك ح�ضب التوجيهات ، بالتوفيق.

٭ نبيل بن اأحمد اجلميني – الدمام.
-للح�ضول على املجلة ميكنك عن طريق اال�ضرتاك لكل عدد 25 ريااًل لالأفراد و50 ريااًل للموؤ�ض�ضات 
وتت�ضاعف بت�ضاعف االأعداد واملدة الزمنية وحترير بطاقة اال�ضرتاك املرفقة بالعدد ب�ضيك م�ضدق با�ضم  
العنوان: وزارة العدل  اإلى رئي�س التحرير على  االإدارة املالية بوزارة العدل، ا�ضرتاك جملة العدل، وتبعث 

�س.ب 7775 الريا�س 11472 ف�ضيلة رئي�س حترير جملة العدل.
٭ ال�ضيخ عبداهلل بن عبدالعزيز ال�ضالمة رئي�س كتابة عدل الر�س.

اليو�ضف وال�ضيخ عبداهلل بن عو�س  اإعادة االأعداد اخلا�ضة بال�ضيخ �ضليمان بن �ضالح  -ن�ضكرك على 
احلربي نظرًا النتقالهما، نتمنى اأن يحذو اجلميع حذوك، لك حتياتنا.

٭ ال�ضيخ عليان العمري القائم بعمل كتابة العدل الأولى باملدينة املنورة.

-نقدر لك اإبالغنا مبن مت نقله اأو تقاعده عن كتابة العدل طرفكم. خطوة موفقة ناأمل اأن يحذا حذوك 
يف املحاكم وكتابات العدل لت�ضل املجلة لعنوان م�ضتحقيها، �ضكرًا لكم.

٭ عمار بخاري، مكة املكرمة، اخلالدية.

الت�ضوق، لك  العامة ومراكز  اأن املجلة متواجدة يف املكتبات  باقتناء املجلة ونفيدك  - نقدر اهتمامك 
حتياتنا.

٭ عبدالرحمن رجاء املوي�ضري ع�ضو هيئة التحقيق والإدعاء العام، �ضكاكا – اجلوف.

للتعاميم  املو�ضوعي  الت�ضنيف  على  احل�ضول  طلب  ب�ضاأن  الوزير  معايل  مكتب  مع  التوا�ضل  -ميكنك 
وكتاب ك�ضاف القناع، لك حتياتنا.



ة ة والو�صول اإلى القمَّ الهمَّ
والق�ضاء  الفقه  ب�ض�ؤون  تعني  حمكمة  علمية  جملة  العدل"  "جملة 
وت�ضدر �ضت مرات يف ال�ضنة، وحتظى باهتمام بالغ من معايل وزير العدل 
ال��ع��دل، لقد م��ّر عليها 16 ع��ام��اً،  ال�����زارة وك��اف��ة من�ض�بي  وم��ع��ايل وك��ي��ل 
والأنظمة  والق�ضاء  الفقه  400 بحث علمي يف جمال  اأك��ر من  فيها  ن�ضر 
 40 م��ن  اأك��ر  فيها  ن�ضر  كما  امل��ق��ارن��ة،  والقان�نية  الق�ضائية  وال��درا���ض��ات 
نظاماً ولئحة تنفيذية واتفاقيات دولية ق�ضائية، ولها م�قع على ال�ضبكة 
الإلكرتونية )الإنرتنت( متاح للجميع، وقد �ضملها م�ضروع امل�ضح ال�طني 
را�ضخة،  علمية  مكانة  من  به  حتظى  ملا  والبتكار  والتقنية  العل�م  مل�ؤ�ضر 
اإ�ضافة اإلى متتعها باأهمية بالغة ملرفق الق�ضاء واإثرائه بالبح�ث واملعل�مات 
الق�ضاء  اإج���راءات  واأ�ضاليب  والت�ثيق،  والإثباتات  الأحكام  �ضيغ  وتط�ير 
�ضمن امل�ضروع التط�يري للق�ضاء يف م�ضار الت�عية والتثقيف، مما جعلها 
لتط�ير  ال�ضرعي  الإع��ام  اإعامية متخ�ض�ضة يف جمال  بجهات  ت�ضتعني 
اجلامعات  واأ�ضاتذة  الق�ضاة  الف�ضيلة  اأ�ضحاب  تفاعل  مع  تزامناً  اأدائ��ه��ا، 
املجلة  م�ضرية  لنجاح  الفاعلة  امل�ضاركة  اإث���راء  يف  الإ���ض��ه��ام  يف  والباحثني 
وخدمة ملرفق الق�ضاء والت�ثيق، لتك�ن قناة بحث علمية رائدة، ورافداً من 
روافد الدرا�ضات ال�ضرعية، واإثراء وتن�ضيط الجتهادات الفقهية والق�ضائية 
اإنها  اأ�ضقاع املعم�رة،  تاأ�ضيًا وحتقيقاً، كل ذلك جعلها خري �ضفري طافت 
ة،  القمَّ درج���ات  اأع��ل��ى  اإل��ى  ت�ضل  اجل��ه���د  بت�ضافر  ا�ضتطاعت  التي  ة  الهمَّ

وترتبع على هرم اأقرانها من املجات املتخ�ض�ضة. وباهلل الت�فيق.
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 Rules of Authorities for the
 Ruler’s Action to Render
Permissible Things Mandatory
Dr. Hassan I. Al-Hindaawee

Abstract
The author discusses the following points:
Definition of permissibility: Permission to act in the manner 

chosen by the doer.
Mandatory: The ruler imposing something as mandatory on 

his subjects.
The majority of jurists opine that things are originally per-

missible with some exceptions like honour which is originally 
forbidden.

Permissibility is meant to alleviate hardships for the ac-
countable person by expanding the circle of permissibility. 
The author gives some examples.

There is no express text by which the Legislator permits the 
ruler to act on permissibility by changing it from choice to 
obligation by doing or not doing. However, some acts by the 
Prophet (peace and blessings be upon him) on permissible 
things, which are not objected to in the Holy Qur’an, implicitly 
indicate that the ruler may sometimes act this way.

Jurists differ as to the acts of the ruler on permissibility; 
some of them prohibit them and some others permit them.

Scholars implicitly unanimously agree that the ruler may 
limit permissibility if binding solidarity is meant from the eco-
nomic, social or political perspective under certain conditions 
including the following:

The act relates to a public rather than private interest,
The act should be temporary,
The act should not abrogate the ruling of permissibility, and
The act on limiting permissibility should be part of the gov-

ernment policy which is meant to manage the affairs of nation 
or take care of their interests.

The author gives some modern applications of acting on 
permissibility including the following:

Preventing storage of food items if the nation is hit with a 
widespread hunger, Pricing, and Marrying women from the 
People of the Book.

he/she dispenses with care 
and can depend on himself/
herself. They estimate the age 
of distinction at seven for the 
male child. As for the female 
child, the mother and grand-
mother can maintain custody 
over her until she reaches pu-
berty. After puberty, the right 
of custody moves to the father 
as she needs someone capa-
ble of protecting her. The age 
of puberty of the female child 
is estimated at nine or eleven.

The Maalikites are of the 
opinion that custody contin-
ues to the age of puberty even 
if the child is insane or ill if he 
is a male. For the female child, 
custody continues to the age 
of marriage and consumma-
tion of marriage even if the 
mother is a non-Muslim.

The Shaafi’ites are of the 
opinion that if the coupe part 
with each other and the child 
is distinguishing at the age of 
seven or eight years and the 
couple are eligible for custody 
but they dispute over the cus-
tody of the child, the child is 
given the option either to stay 
with his mother or father.

The Hanbalites are of the 
opinion that the male child 
of legal gage other than the 
weak-minded child should be 
given the option to stay with 
his mother or father if they 
dispute it. For the female 
child, the father has the right 
to have custody over her and 
she is not given the right of 
choice.
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Abstract

The author discusses the fol-
lowing topics:

Definition of custody (had-
haanah) as “keeping, taking 
care and management of a 
child and looking after his in-
terests.”

Difference between the term 
“custody” and other similar 
terms like guardianship and 
administration.

The ruling on the custody of 
a child is originally a specific 
duty.

Scholars unanimously agree 
that the mother should be 
given preference with regard 
to custody and that females 
should be given preference to 
males. However, they differ 
with regard to the mother as 
follows:

Jurists from the Hanafites, 
the Maalikites and the Han-
balites give the maternal 
grandmother preference while 
the shaafi’ites give preference 
to the sister of the child to be 
placed under custody. 

The Hanafites give the pa-
ternal grandmother the right 
of custody after the maternal 
grandmother while the Maa-
likites, the Shaafi’ites give the 
maternal grandmother prefer-
ence to others and the Han-
balites give the father pref-

erence to others if maternal 
grandmothers lose the legal 
capacity to it.

The Hanafites and the Maa-
likites give the maternal aunt 
preference to the father, the 
Shaafi’ites give the sister 
preference over the maternal 
grandmother while the Maali-
kites give the maternal grand-
mother preference over the 
sister.

Conditions of Custodian in-
clude three parts:

Conditions that apply to fe-
males and males: These are:

Islam, puberty, sanity, appar-
ent legal capacity, legal age and 
ability to manage the affairs of 
the child under custody, secu-
rity of the place of custody and 
the custodian should be medi-
cally free.

Conditions that apply to fe-
male custodians:

She should not be married to 
a man not related to the child, 
that she should be a non-mar-
riageable relative to the child 
and that she should not refuse 
to nurse the child if he/she 
needs milk.

Conditions that apply to male 
custodians:

The custodian should be a 
non-marriageable relative if 
the child is a female in the age 
of marriage and he should have 
females who care for the child.

The place of custody is the 
house where the father of the 
child lives if the custodian is 
the mother whether she is a 
wife or spending her waiting 
period after she is divorced. Af-
ter the completion of the wait-
ing period, the place of cus-
tody becomes the town of the 
father or guardian of the child.

Jurists differ as to forfeiting 
the right of custody by the cus-
todian and the guardian when 
travelling for a distance equal 
to that required for shortening 
prayers in two opinions:

The custodian forfeits the 
right of custody according to 
the majority of jurists from the 
Maalikites, the Shaafi’ites and 
the Hanbalites. The author 
considers this opinion to be 
the preponderant one.

The custodian does not for-
feit the right of custody ac-
cording to the Hanafites.

The custodian forfeits the 
right of custody if the condi-
tions of custody are not ful-
filled like if the female custo-
dian marries a man not related 
to the child.

Jurists differ as to maintain-
ing custody after reaching the 
age of distinction in four opin-
ions as follows:

The Hanafites give the moth-
er or others the right to main-
tain custody of the child until 

Rules of Custody in Islamic Jurisprudence
Dr. Ahmad S. Al-Barraak
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Abstract

The author discusses the following 
topics:

Definition of employment contract as 
“a contract concluded between an em-
ployer and an employee under which 
the latter undertakes to work under 
the management or supervision of the 
former for a wage.”

Definition of employment contract 
in Islamic jurisprudence as “a contract 
for an intended, specified, permissible 
and deliverable for a known compen-
sation.”

Some points of difference and agree-
ment between employment contract 
in the Saudi law and Islamic jurispru-
dence. Points of agreement include 
specificity of compensation and points 
of difference include hiring in the law 
involves persons while in Islamic ju-
risprudence involves persons and ob-
jects.

Islamic jurisprudence divides the 
employee into two types: a private 

employee and a shared one while the 
Saudi law divides them into subordi-
nate employee and an independent 
employee.

Characteristics of employment con-
tract include:

It is binding to both parties,
It is a compensation based contract,
It is a term based contract, and
It is based on personal consider-

ations.
The author distinguishes between 

employment contract and other types 
of contracts in terms of definition and 
points of agreement and difference 
and other points:

Construction contract,
Sale contract,
Partnership contract,
Power of attorney contract, and
Lease contract.
The Saudi law allocates a special ju-

dicial regulation represented by labour 
disputes settlement committees for 
the sake of making it easy for employ-
ees and quick settlement of disputes.

moned to attend fails to do so or if it is not 
possible to inform or the summon paper 
is not returned unless the other party re-
quests another appointment provided that 
the appointment is not repeated more 
than three times or if the claimant does 
not know the address of the person sum-

 Nature of Employment Contract and
 Distinguishing it from Other Contracts in the
Saudi Law
Dr. Muhammad A. Suwailim

moned to appear.
- Mediation may not be involved in en-

dowments, minor’s property or matters 
giving consideration to interest or favour.

- Effects of mediation on the subject and 
parties of the dispute.

- The legal nature of mediation.
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 Mediation Ending with Reconciliation and its Role
in the Settlement of Disputes in Saudi Arabia
Dr. Musfir H. Al-Qahtaanee

Abstract

The author discusses the following topics:
Definition of mediation ending with rec-

onciliation as “a set of procedures taken by 
the mediator culminating with the settle-
ment of the dispute between two parties 
through reconciliation and agreement.” If 
no settlement is reached, it is called “me-
diation” only.

Mediation for the settlement of disputes 
is legitimate. The author gives examples of 
the mediation undertaken by the Prophet 
(peace and blessings be upon him).

The conditions of reconciliation include 
legal capacity of the parties to reconcilia-
tion, avoiding rendering something per-
missible impermissible or the other way 
round and avoiding lying by either party in 
his claim against the other disputant.

Regulation of mediation in Saudi Arabia 
by ratifying the law of the mediation cen-
tre and the most important articles of the 
law and related implementing rules of me-
diation offices.

Mediation ending with reconciliation 
realizes the principle of shortening pro-
cedures and quick agreement justice at a 
lower cost with the ultimate goal of alleviat-
ing burdens from the judiciary and estab-
lishing the means of mutual understanding 
between disputants in a confidential man-
ner.

Differentiation between mediation and 
terms like reconciliation, arbitration, 
agreement, expertise and justice.

Mediation is a stage that precedes recon-

ciliation and the elements of reconciliation 
in an existing or potential dispute, intent to 
settle the dispute and mutual concessions 
by disputants.

The recommendation of the mediator is 
not binding unless accepted by all parties 
contrary to the arbitration award over the 
dispute which is binding and have force 
and effect.

The difference between the mediator and 
reconciler is that the latter endeavours to 
bring the views of disputants closer to each 
other while the work of the mediator ex-
tends to proposing solutions.

The differences between the mediator 
and the expert is that the latter may not 
tackle legal matters and that his duties are 
limited to actual or technical and practical 
matters only while the mediator can tackle 
both matters.

One of the most important differences 
between mediation and justice is that the 
latter handles public sessions while the for-
mer handles secret ones.

The main elements of mediation ending 
with reconciliation is the mediation agree-
ment, the mediator and the stages of me-
diation.

The concept of mediation agreement is 
that it is a contract between the parties to 
the dispute under which they resort to me-
diation on all or some disputes that arise 
or may arise between them concerning a 
specific legal relationship.

The subject of mediation is referred to the 
competent court in the following cases

If reconciliation fails or if the person sum-
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the revoking witness.
Revocation after the issue of the judg-

ment: 
If the minimum number of witnesses is 

not met in case of revocation, the author 
is of the opinion that the revoking persons 
should pay the amount from their money 
according to the number of witnesses and 
the number of revoking persons.

If the minimum amount does not de-
crease, the author is of the opinion that 
the revoking witness is not liable for any-
thing.

However, if the witness revokes his tes-
timony after judgment and execution, the 
judgment may not be revoked and the 
person in whose favour the testimony 
is provided must not repay what he has 
taken.

Revocation of Testimony by Some Wit-
nesses in Hudood and Qisaas:

Revocation before Judgment on Adul-
tery. Three opinions are expressed:

1st Opinion: The hadd is to be applied 
against the four witnesses according to 
Abu Haneefah and his two disciples, some 
of the Shaafi’ites and a narration from Ah-
mad. This is the opinion the author con-
siders as the preponderant one.

2nd Opinion: The hadd is to be applied 
against the non-revoking witnesses ac-
cording to the Hanbalites.

3rd Opinion: The hadd is to be applied 
against the revoking witness only accord-
ing to Zufar from the Hanafites and some 
of the Shaafi’ites.

Revocation of testimony by some wit-
nesses which does not affect the mini-
mum number of witnesses after issuing 
the judgment and before execution in 
cases of testimony related to hudood 

and qisaas is a point of difference among 
scholars. The author is of the opinion that 
the revoking witness is not to be held li-
able as long as the remaining number of 
witnesses is sufficient to substantiate the 
right.

Revocation of testimony by some wit-
nesses which affects the minimum num-
ber of witnesses after issuing the judg-
ment and prior to execution in cases of 
hudood and qisaas is a subject of differ-
ence among scholars. The author is of 
the opinion that the hadd should be ap-
plied against the witnesses who did not 
revoke their testimony.

Revocation of some witnesses after is-
suing the judgment and execution is a 
point of difference among jurists. The 
author is of the opinion that the revok-
ing witness is the one who should be 
punished with the defamation hadd and 
penalized with quarter the amount of 
blood money.

Jurists differ as to revocation by the 
witness in four opinions. The author is 
of the opinion that the statement of the 
witness should be accepted if he revokes 
his testimony provided that he continues 
to have legal capacity, no judgment is 
issued based on the testimony and not 
leaving the court session.

Jurists differ as to the judge’s dictating 
witnesses to revoke their testimony in 
two opinions. The author is of the opin-
ion that the judge may dictate him.

Jurists differ as to the revocation of com-
mendations of witnesses and whether 
they are held liable. The author is of the 
opinion is that the persons who com-
mend the witnesses should be penalized 
if they revoke their commendations.
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Abstract

The author discusses the following top-
ics:

Definition of revocation of testimony is 
“the witness declining his previous testi-
mony stating ‘I revoke my testimony or I 
have falsely testified and the like.’”

Jurists agree that the testimony has au-
thority as a means of substantiation be-
fore the court.

The condition for the revocation of tes-
timony is that it should be pronounced 
before the court session.

Cases of revocation of testimony:
Prior to Issue of Judgment: The judge 

may not consider the testimony as evi-
dence of substantiation and may punish 
or defame witnesses who revoke their 
testimonies unless it is a revocation of a 
testimony against someone of adultery in 
which case jurists differ as to the revoca-
tion of testimony in two opinions as fol-
lows:

1st Opinion: The revoking witness 
should be punished with the hadd of 
defamation according to the majority of 
jurists.

2nd Opinion: the revoking witness is not 
punished according to some Hanbalites. 
This is the opinion held preponderant by 
the author.

After issue of Judgment and prior to Ex-
ecution: 

Revocation of testimony in hudood or 
qisaas (equal punishment) is a point of dif-
ference between jurists in two opinions 

as follows:
1st Opinion: The judgment should be re-

voked and not executed according to the 
majority of jurists. This opinion is consid-
ered the preponderant one by the author.

2nd Opinion: If the testimony relates to 
a life, compensation should be paid ac-
cording to Khaleel.

Revocation of testimony in a money-
related case: Jurists differ in two opinions 
as follows:

1st Opinion: The judgment is not re-
voked but the witness is held liable for 
the subject of judgment according to the 
majority of jurists. The author considers 
this opinion as the preponderant one.

2nd Opinion: The judgment should be 
revoked according to the Shaafi’ites and 
the Dhaahirites.

After issue and Execution of Judgment: 
Jurists differ in two opinions as follows:

1st Opinion: The judgment is not re-
voked according to Maalik, Ash-Shaafi’ee 
and Ahmad. This is the opinion consid-
ered as the preponderant one by the au-
thor.

2nd Opinion: The witnesses are not 
killed if the testimony relates to a life but 
they are liable to pay the blood money 
and the stolen money according to Abu 
Haneefah and his two disciples.

Cases of Partial Revocation Related to 
Financial Matters

Revocation before the issue of the judg-
ment: is taken into consideration and the 
judge may not use the testimony as a 
proof. The judge may punish or defame 

 Ruling on Revocation of Testimony
Dr. Aqeel A. Al-Aqeel
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Specific Jurisdiction of Commercial Courts
Dr. Ahmad S. Makhloof

Abstract

The author discusses the following points:
Commercial courts are first instance courts under the general judiciary with author-

ity to settle different commercial cases.
Specific jurisdiction is the allocation of work between degrees of courts within one 

judicial authority based on the type of the case.
Extent of Relation of this jurisdiction with the public order.
Formation of the commercial court based on the Law of the Judiciary.
The Supreme Judicial Council has not specified the divisions which comprise com-

mercial courts. The author opines that these divisions should be determined quickly 
until the judicial function of commercial courts becomes clear and that three basic 
divisions, subject to increase in the future, should be established. These are: com-
mercial papers division, commercial contracts disputes division and commercial com-
panies and bankruptcy division.

The Disputes subject to the jurisdiction of commercial courts pursuant to the provi-
sions of Article 35 of the Law of Procedure before Sharee’ah Courts are:

All main and subsidiary commercial disputes that arise between businessmen.
Claims filed against businessmen resulting from his main and subsidiary activities.
Disputes that arise between partners in companies.
All cases and violations related to commercial laws without prejudice to the authori-

ties of the Board of Grievances.
Bankruptcy and placing and removing custody on bankrupts.
Other commercial disputes.
Exceptions to the authorities of the commercial court include subsidiary commercial 

activities like traffic accidents in which the vehicles of the businessman are involved.
Exceptions provided for in some laws under which the administrative court is given 

the authority to consider like the Trade Names Law.
Examples of other commercial disputes provided for in Article 35 of the Law of Pro-

cedure before Sharee’ah Courts include banking disputes.
Conflict of specific jurisdiction of commercial courts and how to solve it. Types of 

conflict of jurisdiction are three: positive conflict, negative conflict and the issue of 
two contradictory judgments on the same case.

Procedures for the settlement of disputes begin with the submission of a statement to 
the secretary general of the Supreme Judicial Council stating the authority having the 
power to consider the case of positive conflict or negative conflict or to determine the 
judgment that should be executed in case two final contradicting judgments are issued.
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Juristic Maxim “If the Specific Reason 
Becomes Invalid, Does the General 
Remain Valid”? 
Dr. Abdul Salaam I. M. Al-Hussain

Abstract

The author discusses the following topics:
The meaning of the maxim is whether the established general rule is invalidated 

by the elimination of the specific reason or remains valid after the elimination of 
the specific reason. It also means that if the specific act or statement loses any of 
its pillars or conditions or if anything requires invalidation of it but it involves a 
general matter that is established based on it, the invalidity of the specific matter 
does not invalidate the general matter. Rather, the general matter remains valid 
and rulings can be based on it.

The apparent wording of the rule is not intended because the general matter 
is not invalidated by the loss of any of its elements according to the unanimous 
agreement of scholars.

The author is of the opinion the validity or invalidity of the general matter is 
controlled by the following:

The remaining elements should remain general so that it can be judged as valid 
after the elimination of specific matter. If it is specific, it is not judged as valid.

Possible validity of the act or statement without its specific description. As long 
as the act or statement is valid, it is better than judging it invalid. If it is not possi-
ble to do so, the general becomes invalid if its specific description which rendered 
it valid becomes invalid.

The subject of the rule relates to jurisprudence and fundamentals of jurispru-
dence from which several juristic topics and fundamental questions can be de-
rived.

The author explains the difference among scholars on the rule, its reality and 
reason.

The author gives account of some similar rules and the differences among them. 
The author gives account of some juristic issues derived from the rule including 

the following:
Is it likeable to combine the characteristics of expiation?
If one starts an obligatory worship but it becomes invalid or leaves it, does it turn 

to an optional worship?




