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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

�حلمدهلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني �أما بعد:
ومن �مل�صطلحات:

 الإ�ضناد الق�ضائي: 
و�لإ�صناد يف �للغة ماأخوذة من مادة �صند، و�ل�صند ياأتي يف معان عدة، منها �ملعتمد: و�ملفعول ُم�صَنٌد: و�أ�صند 

يَء �صَنده؛ دّعمه، جعل له ِعماًد� ُيعتمد عليه. �ل�صَّ
فكل �صيء �أ�صندت �إليه �صيًئا فهو �صند، وفالن �صند �أي معتمد))).

فالإ�صناد �لق�صائي عون للق�صاة و�لذي: هو كل من يحتاجه �لقا�صي يف وظيفته �لق�صائية ممن يعينه على 
ت�صيري �أعماله، من موظفني وم�صتخدمني يف د�ئرة �لق�صاء، ومن هوؤلء: �لكاتب، و�ملرتجم، و�أهل �خلربة، ومبلغ 

�خل�صوم، و�لباحث �ل�صرعي))). 

والإ�ضناد الق�ضائي مبفهومه امل�ضتجد:
هو خمت�ص موؤهل ُي�صاند �لقا�صي يف �لتحقق من �لخت�صا�ص �لنوعي و�ملكاين و�صحة �لبيانات و�لإثباتات 

ووثائق طريف �لق�صية ويجهز �لق�صية للنظر �لق�صائي))).
�إن �لإ�صناد �لق�صائي بهذ� �ملفهوم هو من يقوم باأعمال جزئية تعني ناظر �لق�صية، وقد حدد �مل�صروع �ل�صادر 
�صحتها  من  و�لتاأكد  �لدعوى  تقدمي  �أول  من  مبهامه  يقوم  �لق�صائي  �لإ�صناد  باأن  للق�صاء  �لأعلى  �ملجل�ص  من 

)1)   تاج العرو�س يف جواهر القامو�س 429/35، ينظر: ل�ضان العرب 298/13، واملعجم الو�ضيط 37/2 .
)2)   ينظر: اأدب القا�ضي للماوردي 261/1- 265 ، املغني 52/2، الفتاوى الهندية 320/3.

)3)   مل اأقف على تعريف الإ�ضناد الق�ضائي، واإمنا الوارد هو مفهومه من حيث كل من يحتاجه القا�ضي ممن 
ي�ضانده ويعينه على ت�ضيري اأعماله، كالكاتب ونحوه كما هو مبني يف اأعوان الق�ضاة، ولي�س من يقوم بجزء 
من مهامه الق�ضائية، فعرفته ح�ضب ما يفهم من م�ضروع فكرة الإ�ضناد الق�ضائي ال�ضادر من املجل�س الأعلى 

للق�ضاء �ضنة 1434هـ، وباطالع بع�س اأ�ضحاب الف�ضيلة الق�ضاة.
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و�كتمالها حتى ت�صل �إلى �لقا�صي، وهو بذلك ميار�ص م�صوؤوليات وو�جبات تخت�ص بالق�صايا ونظرها على ثالث 
مر�حل من �أهمها:

املرحلة الأولى: ما قبل نظر الق�ضائي.
متثل هذه �ملرحلة �لن�صبة �لأكرب من طبيعة عمل �لإ�صناد �لق�صائي ويتلخ�ص عملها ذلك فيما يلي:

)- تكامل متطلبات قيد �ملعاملة.
)- �لتحقق من �لخت�صا�ص �ملكاين و�لنوعي.

)- �لتحقق من �ل�صو�بق �لق�صائية.
4- ت�صنيف �لق�صايا �إلى م�صتعجلة وعادية.

5- ت�صنيف ما يحال للمالزم �لق�صائي.
6- �لتحقق من �صالمة �لتبليغ.

7- �لتحقق من �صالمة حترير �لدعوى ومالقاة �لإجابة. 
8- �إرفاق ما يتطلبه �حلال من ر�أي �خلرب�ء.
9- �إرفاق ما يتطلبه �حلال من �ملادة �لعلمية.

املرحلة الثانية: اأثناء النظر الق�ضائي 
)- �لبحث �لعلمي ور�أي �خلبري �لق�صائي ويكون ذلك بطلب من ناظر �لق�صية.

)- دعم �لقا�صي مبتابعة  وفح�ص خطابات ر�أي �خلرب�ء وحم�صري �خل�صوم ونحوهم. 
4- دعم �لقا�صي يف حال ظهور �صابقة ق�صائية �أوجبت �لتد�فع.

املرحلة الثالثة: ما بعد �ضدور احلكم الق�ضائي.
)- ت�صلم �لالئحة �لعرت��صية و�تخاذ ما يلزم ب�صاأنها.

)- �لتهمي�ص على �صبط �لق�صية باكت�صاب �حلكم �لقطعية حال م�صي �ملدة �لنظامية �أو ورود �ملعاملة من 
�ل�صتئناف بامل�صادقة.

)- متابعة حفظ �ملعاملة)4).
�أف�صل  من  يكون  �لختيار  �أن  على  نبه  حيث  قيودً�  �لق�صائي  �لإ�صناد  يف  يعمل  من  لختيار  �مل�صروع  وجعل   
قبل  �لرت�صيح من  كان  لو  �أ�صحاب �خلرب�ت، هذ�  و�لق�صائي من  �لإد�ري  �لعمل  �أجادو�  �ملحكمة ممن  موظفي 
�ملحكمة، و�أما �إن كان تعني مبا�صر على هذه �لوظيفة فال يعني �إلَّ من كان من خريجي �ملعهد �لعايل للق�صاء من 

)4)  ينظر م�ضروع الإ�ضناد الق�ضائي ال�ضادر من املجل�س الأعلى للق�ضاء.
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�لدين  و�أ�صول  �ل�صريعة  كليات  �لبكالوريو�ص من خريجي  �أو  للق�صاء،  �ختيارهم  يتم  �لذين مل  �ملاج�صتري  حملة 
�مل�صهود لهم بالعلم و�خللق.

�إن �ملتاأمل فيما م�صى يجد �أن �لأعمال �لتي ت�صاند �لقا�صي يف ت�صيري �أعماله �لتي ت�صمل كل موظف يف د�ئرة 
�لق�صاء كالكاتب ونحوه د�خلة حتت �أعو�ن �لق�صاة مبفهومه �ل�صامل �لعام �ملعروف يف �لفقه �لإ�صالمي)5)، و�أما 
�لقا�صي ومهامه،  �أعمال  �ملعاون بجزء من  �ملعنى، حيث ُخ�ص  �للفظ دون  �ملفهوم فهو م�صتجد من حيث  بهذ� 
ولي�صت �أعماًل خارجة عن مهامه �ملخول بها �لكاتب و�ملرتجم ومبلغ �خل�صوم ونحوهم، مما يدل على �أن �لإ�صناد 

�لق�صائي بهذ� �ملفهوم ع�صد �لقا�صي و�ملخفف عن �أعباءه �ملناطة به.
و�إن �لعمل مبقت�صى هذ� �مل�صروع له �أثره �لكبري باإذن �هلل تعالى يف �جناز �لعمل على �أكمل وجه وباأقل وقت 

وجهد ممكن عند كل ناظر متمعن يف �لق�صاء و�أحكامه، و�جر�ء�ته �لتي ��صتجدت.

ومن امل�ضطلحات اخلا�ضة بال�ضتئناف:
احلكم املنقو�س: وهو بطالن ما حكم به �لقا�صي، عند عدم قناعة �ملحكمة �ملخت�صة بتدقيق �لأحكام، 
باإجابة �لقا�صي عن ملحوظاتها، ومت�صكه بر�أيه، فاإذ� كان �حلال كما ذكر فللمحكمة �ملخت�صة)6)، نق�ص �حلكم 

كله، �أو بع�صه بح�صب �حلال، و�إحالة �لق�صية �إلى قا�ص �آخر)7).
�لقا�صي  للحكم، ومت�صك  تدقيقها  بعد  ملحوظاتها،  على  �لقا�صي  باإجابة  �ملخت�صة  �ملحكمة  تقتنع  فاإذ� مل 
بر�أيه، فلم َيعِدل عن ر�أيه، �أو ُيعِدل �حلكم مبوجب ما لحظته �ملحكمة �ملخت�صة، فاإن �حلكم ينق�ص، كاًل �أو بع�صًا 

ح�صب توجه �حلكم، وعليها �أن تبني �لأ�صباب �لتي �أدت �إلى نق�ص �حلكم)8).
�إن �حلكم �ملنقو�ص بهذ� �ملفهوم من �مل�صطلحات �لتي ُعرفت يف �لفقه �لإ�صالمي، لفظًا ومعنًا)9).

فقد ورد عنهم: وبعد نق�ص �حلكم من د�ئرة �لفتوى �لعالية، �أو من جمل�ص �لتدقيقات �ل�صرعية، ل يحكم يف 
�لق�صية من د�ئرة �لفتوى �ملذكورة، �أو من �ملجل�ص �ملذكور؛ حيث مل يكونا حائزين �صالحية �لق�صاء يف ذلك، بل 
تر�صل �لق�صية �إلى �ملحكمة �لأولى، �أو حتال ملحكمة �أخرى، ليحكم فيها ثانيًا، على �أن تر�عي �ملحكمة �لأ�صباب 

�لتي �أوجبت نق�ص �حلكم)1)).
كان  ما  ب�صو�ب، ومي�ص  لي�ص  ما  منها  وينق�ص  �أحكامهما،  فتتعقب  و�جلاهل  �جلائر  و�أما  عنهم:  ورد  كما 

)5)   ينظر: اأدب القا�ضي للماوردي 261/1- 265 ، املغني 52/2، الفتاوى الهندية 320/3.
)6)   املحكمة املخت�ضة هي التمييز �ضابقًا والآن حمكمة ال�ضتئناف.

)7)   ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )188)، الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات 245/2.

)8)   ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )188)، الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات 245/2.
اأ�ضنى  ال�ضغري366/9،  ال�ضرح  على  ال�ضاوي  حا�ضية   ،635/4 الأحكام  جملة  �ضرح  احلكام  درر  ينظر:     (9(

املطالب �ضرح رو�س الطالب488/22، الإن�ضاف 78/12، ال�ضرح الكبري126/12.
)10)   درر احلكام �ضرح جملة الأحكام 635/4، الفتاوى الهندية 360/3.
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�صو�بًا، و�ل�صو�ب: ما و�فق قوًل م�صهورً� �أو مرجحًا ولو كان �لأرجح خالفه.
بنق�صه  و�لهوى  للجور  �لناق�ص  ين�صب  لئال  �أجله،  من  �حلكم  نق�ص  �لذي  �ل�صبب  �لناق�ص  بني  نق�ص  و�إذ� 

�لأحكام �لتي حكم بها �لق�صاة)))).
كما جاء عنهم �أي�صًا: �إذ� بان للقا�صي �أنه قد �أخطاأ يف حكمه، �أو بان له �أن غريه من �لق�صاة قد �أخطاأ يف 
حكمه، كما لو خالف ما ل ي�صوغ فيه �لجتهاد، مثل �أن يخالف ن�صًا من كتاب، �أو �صنة، �أو �إجماع، نق�ص به حكمه، 

وحكم غريه)))).
فيكون نق�ص �حلكم من �لقا�صي ناظر �لق�صية، ومن غريه ممن �طلع على حكمه، �أو خول بتتبع �أحكامه)))). 
كما ورد: و�إن بان بعد �حلكم - من تلقاء نف�صه، �أو من غريه- �أن �ل�صاهدين كانا كافرين �أو فا�صقني نق�ص 
�حلكم، ويرجع باملال �أو ببدله على �ملحكوم له و�إن كان �ملحكوم به �إتالفًا، فال�صمان على �ملزكني، فاإن مل يكن 

ثم تزكية فعلى �حلاكم.
و�إذ� بان بعد �حلكم، �أن �ل�صاهدين كانا كافرين، نق�ص �حلكم بال خالف)4)).

فاحلكم �ملنقو�ص م�صطلح ُعرف يف �لفقه �لإ�صالمي لفظًا ومعنًا.

الطعن باحلكم: وهي و�صائل يحق للمحكوم عليه �لعرت��ص على �حلكم �ل�صادر �صده، حيث ي�صتطيع من 
خاللها طلب تدقيقه من �ملحكمة �ملخت�صة)5)).

وقد حدد �لنظام من يحق له �لطعن يف �حلكم وهو من �صدر �حلكم �صده، ومل يقبله، �أو من قبل تدخله، 
�أو كان �حلكم على �صركاء �أو ورثة فاإنه يحق لبع�صهم �لعرت��ص، ومن �صدر عليه �حلكم ومل يكن حا�صرً�)6)).

و�أن عمل  لو كان زوجًا لأحد �خل�صوم،  �لقا�صي ممنوع من نظر بع�ص �لدعاوى، مثل  �أن  �لنظام  كما بني 
�لقا�صي �أو ق�صاءه يف ذلك يقع باطاًل، ولو مت باتفاق �خل�صوم، كما �أن للخ�صم �لتقدم بالطعن يف �حلكم لو مت 

كما ذكر)7)).

)11)   حا�ضية ال�ضاوي على ال�ضرح ال�ضغري366/9، ينظر: تب�ضرة احلكام 89/1، التاج والإكليل 117/6.
)12)   ينظر: اأ�ضنى املطالب �ضرح رو�س الطالب488/22، التنبيه يف الفقه ال�ضافعي �س273، احلاوي الكبري 

.172/16
)13)   ينظر: املهذب 297/2.

)14)   الإن�ضاف 78/12، ينظر: الفروع 220/11.
)15)   ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )174).

)16)   ينظر: نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي املادة )174) ولئحته التنفيذية.
ن�ضت  املــادة)91)، وقد  التنفيذية،  املادة )90) ولئحتها  ال�ضعودي  ال�ضرعية  املرافعات  نظام  ينظر:     (17(

املادة )90) و )91) على الأحوال الذي مينع القا�ضي من نظر الدعوى، واأن حكمه باطل.
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�إن �لطعن باحلكم من �مل�صطلحات �لتي ُعرفت عند فقهاء �لإ�صالم، من حيث �ملعنى دون �للفظ)8)).
فقد ورد عنهم: فاإذ� �أثبت �ملدعي ب�صهود �أن له يف ذمة �لغائب ع�صرة دنانري، وجرت تزكية �ل�صهود �صرً�، 
وعلنًا، وتبني �أنهم عدول ومقبولو �ل�صهادة فيحكم بتح�صيل �ملبلغ �ملذكور، من �ملدعى عليه �لغائب، و�إذ� ح�صر 
�ملحكوم عليه فله دفع �لدعوى بقوله: قد �أديت لك هذ� �ملبلغ، �أو �أنك �أبر�أتني من كافة �لدعاوى، �أو �أن لل�صهود 
يف �لدعوى جر مغنم كذ�، �أو دفع مغرم كذ�، وبذلك يكون حق �ملدعى عليه حمفوظًا يف دفع �لدعوى و�لطعن يف 

حق �ل�صهود)9)).
فتبني من ذلك �أن للمدعى عليه �ملحكوم عليه غيابيًا، �لطعن يف عد�لة �ل�صهود متى ح�صر.

�أبدى �ملحكوم عليه مطعنًا  �أي�صًا: للقا�صي �أن يحكم بدون �إعذ�ر، ثم ي�صتاأنف �لإع��ذ�ر)1)) فاإن  وورد عنهم 
نق�صه و�إل بقي �حلكم)))).

فاإن �ملحكوم عليه �إذ� مل يبد �لقا�صي �لإعذ�ر له، فاإن له �أن يطعن يف �حلكم.
وجاء عنهم: و�إن �أر�د �لقا�صي بعد ثبوت �حلق عنده، �أن يحكم به على �لغائب، جاز عند �ل�صافعي وعند من 
يرى �لق�صاء على �لغائب، ويوقف �لأمر �إلى ح�صوره، �أو يطلب �لقا�صي �لإنهاء �إلى حاكم بلده ليخلفه، يف �صماع 

بينة �لغائب �ملقيم يف بلد �خللف)))).
�أن  فاإما  عليه،  �لدعوى  عند عر�ص  �لغائب  يبديه  ما  على  متوقف  �لغائب،  على  �أن �حلكم  ذلك  من  فتبني 

ي�صادق، و�إما �أن يطعن يف �حلكم.
كما ورد عنهم: فت�صمع �لدعوى و�لبينة على �لغائب م�صافة ق�صر، وعلى غري مكلف، ويحكم بها، ثم �إذ� ح�صر 

�لغائب فهو على حجته)))).
فاحلكم على �لغائب متوقف على ح�صوره، و�إبد�ئه حجته، فاإما تو�فق �حلكم و�إما تطعن فيه.

فالطعن يف �حلكم م�صطلح ُعرف يف �لفقه �لإ�صالمي من حيث �ملعنى دون �للفظ، و�إن كان بع�ص �لفقهاء 
يذكرون �لطعن يف �حلكم ولكن يخ�صونه بال�صهادة، دون �لطعن يف عموم �حلكم، �صو�ًء يف �ل�صهادة �أو غريها، 

كما هو �ملق�صود به يف مفهوم �مل�صطلح. 
فالطعن باحلكم م�صطلح ُعرف يف �لفقه �لإ�صالمي من حيث �ملعنى دون �للفظ.

)18)   ينظر: درر احلكام �ضرح جملة الأحكام 621/4، حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري 90/17، احلاوي 
الكبري 237/16، مطالب اأويل النهى540/6.

)19)   ينظر: درر احلكام �ضرح جملة الأحكام 621/4، رد املحتار 192/22.
)20)   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. 
)21)   ينظر: حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري 90/17، �ضرح خمت�ضر خليل للخر�ضي 311/21.

)22)   ينظر: احلاوي يف فقه ال�ضافعي237/16، نهاية املحتاج اإلى �ضرح املنهاج 270-268/8.
)23)   ينظر: حا�ضية الرو�س املربع �ضرح زاد امل�ضتقنع556/7، مطالب اأويل النهى540/6، املغني486/11.
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اإن لأعمال التوثيق اأهمية بالغة للدور الكبري الذي تقوم به يف 
وقت  يف  بتاأ�سي�سها  العناية  جاءت  ولذا  وتوثيقها،  احلقوق  حفظ 
مبكر حيث نظمت اأعمال كتابات العدل يف عهد امللك عبدالعزيز 
– رحمه  اهلل – مبوجد الأمر ال�سامي ال�سادر يف 1436/2/26هـ 
ثم توالى التطوير والتحديث فق�سمت اخت�سا�سات كتابات العدل 
�سدر  كما  1396/1/12هــــــ  يف  الثانية  الــعــدل  وكتابات  ـــى  الأول
املر�سوم امللكي رقم /6 يف 1423/2/11هـ القا�سي باإ�سدار نظام 

الت�سجيل العيني للعقار.
امللكي رقم  املر�سوم  الق�ساء مبوجب  ثم توجت ب�سدور نظام 
م/78 وتاريخ 1428/9/19هـ والذي ت�سمن يف بابه ال�ساد�س ما 

يتعلق بكتابات العدل وُكتاب العدل.
والرقي  التوثيق  مبهمة   بالقيام  الــوزارة  ا�سطلعت  وقت  هذا 
اأدائه والعاملني فيه مبتابعة وعناية وتوجيه متوا�سل  به  وتطوير 
من �ساحب املعايل وزير العدل د. حممد بن عبدالكرمي العي�سى 
بالقرار  التوثيق  ل�سوؤون  خا�سة  وكالة  واأن�ساأ   – اهلل  حظفه   –
رقــم 7196  وتاريخ 1432/5/27هـــــ  يف 1430/12/5هـــــ تعنى 
واجلهات  العامة  والإدارات  امل�ساعدة  الوكالت  على  بالإ�سراف 
التوثيقية وتطويرها واإعداد اخلطط ال�سنوية وتنفيذها وي�ساركه 
الوزارة. وف�سيلة وكيل  يف املتابعة امل�ستمرة �ساحب املعايل وكيل 
املخت�سة  الإدارات  كافة  لها  و�سمت  التوثيق،  ل�سوؤون  الـــوزارة 
الــوكــالت  عــن  خمت�سرة  ملحة  يلي  وفيما  الـــوزارة  يف  بالتوثيق 

والإدارات التابعة لها.
ال�كالة امل�شاعدة ل�ش�ؤون كتاب وكتابات العدل

اأن�سئت بقرار معايل وزير العدل برقم 7178 يف 1432/27هـ
1- الإ�سراف املبا�سر على اأعمال الإدارات املرتبطة به.

2- تقدمي الآراء واملقرتحات لوكيل الوزارة ل�سوؤون التوثيق فيما 
يتعلق بتطوير اأداء العمل للجهات اخلا�سعة ل�سرافه.

3- اإ�سدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية ملروؤو�سيه.
4- القيام بعمل الوكيل فيما يخ�س عمل �سوؤون كتابات وكتاب 

العدل حيال غياب الوكيل لأي �سبب من الأ�سباب. 
التمثيل  اإذا كان  الوزارة يف الجتماعات والزيارات  5- متثيل 

يف م�ستواه.

6- امل�ساركة يف اللجان التي يكلف برئا�ستها اأو ع�سويتها داخل 
وخارج جهاز الوزارة.

معايل  من  بها  يكلف  اأخــرى  اخت�سا�سات  بــاأي  القيام   –  7
الوزير اأو وكيل الوزارة ل�سوؤون التوثيق.

ال�كالة امل�شاعدة للت�شجيل العيني للعقار
اأن�سئت بقرار من معايل وزير العدل  وتعنى بتطبيق اخت�سا�سات 
والإ�سراف  للعقار  العيني  الت�سجيل  نظام  الواردة يف  العدل  وزارة 
اإن�ساء  ومت  العقارية.  بالوحدة  املتلعقة  احلقوق  وتوثيق  قيد  على 
الإدارة العامة للإ�سراف على مكاتب ق�ساة القيد الأول وارتباطها 

بالوكيل امل�ساعد للت�سجيل العيني للعقار بالقرار رقم 7192.
الإدارة العامة ل�ش�ؤون ُكتاب العدل

اأن�سئت بقرار معايل وزير العدل برقم 7195 يف 1432/5/27هـ 
وارتباطها بالوكيل امل�ساعد ل�سوؤون كتابات العدل، تعني بال�سوؤون  
يف  والنظر  وتكليف،  وترقية  نقل  مــن  الــعــدل  لُكتاب  الوظيفية 
عليها  ا�ستقر  التي  العامة  املبادئ  وتقرير  الوظيفية،  خمالفاتهم 

العمل يف كتابات العدل، وتقوم بالأعمال التالية:
1-تقدمي اخلدمات الوظيفية املتعلقة باأ�سحاب الف�سيلة ُكتاب 

العدل من  تعيني ونقل وندب وترقية واإجازة وابتعاث وغريها.
2- النظر يف خمالفات كّتاب العدل الوظيفية.

3- تنظيم تكليف كتاب العدل بني كتابات العدل.
والنقل   الإجــزات  حال  يف  العدل  كّتاب  بني  العمل  تن�سيق   -4

والتكليف.
مع  بالتعاون  وتنظيمها  العمل  وور�ــس  مللتقيات  الإعـــداد   -5

الإدارات الأخرى.
الإدارة العامة ل�ش�ؤون كتابات العدل

1432/5/27هــــ  يف   7189 رقم  الوزير  معايل  بقرار  اأن�ساأت 
النظر  ومهمتها:  العدل  كتابات  ل�سوؤون  امل�ساعد  بالوكيل  مرتبطة 
التطويرية وتقوم  العدل وتقدمي الدرا�سات  ا�ستف�سارات كتاب  يف 

بالأعمال التالية:
1- اإعداد  الدرا�سات املتعلقة باأعمال كتابات وكتاب العدل.

2- امل�ساركة يف اإعداد اللوائح والأدلة الإجرائية واللجان ذات 
العلقة.

وكالة وزارة  العدل ل�شوؤون التوثيق
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)- �لإجابة على ما يرد من كتاب �لعدل و�جلهات �ملعنية فيما 
يتعلق باخت�صا�صهم.

4- �قرت�ح �لأ�صاليب لرفع م�صتوى �لأد�ء.
5- در��صة �إن�صاء كتابات �لعدل و�لعر�ص مبا يلزم ب�صاأنها.

الإدارة العامة ملاأذوين عقود الأنكحة 
على  و�لإ�صر�ف  ومتابعتهم  �ملحت�صبني  للماأذونني  �لرتخي�ص 
�إليهم  �لنا�ص  و�صول  وت�صهيل  �أد�ئهم  كفاءة  من  و�لرفع  �أعمالهم 

وتطوير �لإجر�ء�ت و�لنماذج �ملتعلقة باأعمالهم.
�أ�صدر معايل وزير �لعدل قر�رً� برقم )9)7 يف 7)/5/))4)ه� 
ومن  �لعدل،  كتابات  ل�صوؤون  �مل�صاعد  بالوكيل  �رتباطها  بقر�ر 

مهامها:
)- �إ�صد�ر بطاقات �لإذن بالتملك ملو�طني دول جمل�ص �لتعاون 

�خلليجي.
جمل�ص  دول  موطني  لتملك  �لالزمة  �لإح�صائيات  �إع��د�د   -(

�لتعاون للعقار.
اإدارة الرقابة

�أن�����ص��ئ��ت ب��ق��ر�ر م��ن م��ع��ايل وزي����ر �ل��ع��دل ب��رم��ق 85)7 يف 
�لعيني  للت�صجيل  �مل�صاعد  بالوكيل  و�رتباطها  7)/5/))4)ه����� 

للعقار.
معهم  و�لتحقيق  �لعدل  ُكتاب  و�ن�صر�ف  ح�صور  )-متابعة 

عندما ي�صتلزم �لأمر ذلك، و��صتقبال �ل�صكاوى.
)- در��صة خال�صات �لغياب �ل�صهرية �لتي ترفع بطلب �حل�صم 
�ل�صالحية  �صاحب  على  �حل�صم  نتيجة  وعر�ص  �لعدل  كتاب  مع 

لتقرير ما يلزم.
لالطالع  �ملفاجئة  �لتفت�صية  و�جل��ولت  بالزيار�ت  �لقيام   -(
م�صتوى  لرفع  �لتقارير  وعمل  �لعدل  كتابات  يف  �لعمل  �صري   على 

�لعمل.
�صاحب  م��ن  �حالتها  بعد  �مل��ر�ج��ع��ني  �صكاوي  ��صتقبال   -4
�حللول  �إيجاد  يف  و�ل�صعي  منها  و�لتحقق  ودر��صتها  �ل�صالحية 

�ملنا�صبة لها.
منجزات وكالة الوزارة ل�ضوؤون التوثيق خالل العام 1434هـ 

)-مت تعني ))7)) كاتب عدل.
مناطق  على  موزعة  جديدة  عدل  كتابة   (4(( �فتتاح  مت   -(

�ململكة.

)- تكليف  كتاب عدل يف �جلهات �حلكومية و�لقطاع �خلا�ص 
وعددهم )9)) كاتب عدل.

با�صتف�صار�ت  متعلقة  معاملة   (5(11( على  �لتوجيه  مت   -4
و��صت�صكالت كتاب �لعدل.

6- بامل�صاركة مع �لإد�رة �لعامة للتدريب و�لبتعاث مت تدريب 
�كرث من )111)) كاتب عدل )5)6) منهم يف �لرب�مج �ل�صلوكية 
و�لتعامل مع �لآخرين و)75)) منهم يف بر�مج تاأهيل كتابة �لعدل 
�لأم��و�ل  كغ�صيل  متخ�ص�صة  بر�مج  يف  منهم  و)11))  �جل��دد 
و�لتمويل  �ل�صركات  ونظام  �لتزوير  ومكافحة  �لعقود  و�إع���د�د 

و�لرهن �لعقاري و�أنظمة �لطرق و�ملباين.
7- �مل�صاركة يف هند�صة �إجر�ء�ت كتابة �لعدل �لأولى و�لثانية 

و�لت�صجيل �لعيني للعقار.
�لأول��ى  �لعدل  كتابات  من  �ل�صادرة  �ل�صكوك  ع��دد  بلغ   -8

و�لثانية و�ملدجمة 599174) �صكًا.
�لعقارية  �ملنطقة  يف  للعقار  �لعيني  �لت�صجيل  نظام  تفعيل   -9
�لثانية مبحافظة حرميالء وخمطط �خلري �صمال مدينة �لريا�ص 

وعلى منطقة عقارية �صرق حمافظة جدة.
�خلا�صة  و�لتوثيق  �ل��ع��ق��اري  للت�صجيل  �إد�رت����ني  1)-�إن�����ص��اء 
بالت�صجيل �لعيني للعقار ي كل من مدينة �لريا�ص وحمافظة جدة.
جديدة  �أنكحة  عقود  م���اأذون  رخ�صة   ((1(( �إ���ص��د�ر   -((
ق��ر�رً�   ((5( و�إ���ص��د�ر  �أنكحة  م���اأذون  رخ�صة   (55(( وجتديد 

تاأديبيًا ملاأذوين عقود �لأنكحة.
�لأن��ك��ح��ة يف مدينة   ع��ق��ود  مل���اأذوين  ور���ص��ة عمل  �إق��ام��ة   -((

�لريا�ص بالتعاون مع وز�رة �ل�صحة.
))- �إقامة )6)) دورة تدريبية ملاأذوين  عقود �لأنكحة مت من 

خاللها تدريب )468) ماأذون.
4)- �مل�صاركة يف تطوير قاعدة �لبيانات ملاأذوين عقود �لأنكحة.
5)- �مل�صاركة يف در��صة و�إعد�د �لأنظمة و�للو�ئح �لتي تخدم 

م�صرية عمل �لتوثيق.
�أكرث من )5)) جولة تفتي�صية على كتابات �لعدل  7)- تنفيذ 
�لأد�ء  م�صتوى  لرفع  �لالزمة  �لتقارير  و�إع��د�د  �ململكة  مبناطق 

و�لتي�صري على �مل�صتفيدين على خدمات هذه �لإد�ر�ت.
8)- بلغ عدد �ملعامالت �لو�ردة للوكالة و�لإد�ر�ت �لتابعة لها 

و�ل�صادرة منها )79))5) خالل �لعام 4)4)ه�.
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يلجئون  �لنا�ص  ك��ان 
���اب �ل���ع���ادي���ني  ل���ل���ُك���َتّ
�مل��ت��ط��وع��ني وي���دون���ون 
وث��ائ��ق��ه��م و���ص��ن��د�ت��ه��م 
�خل��ا���ص��ة ب��اأن��ف�����ص��ه��م، 
�إلى  منهم  بع�ص  وعمد 
�لأور�ق  ت��ل��ك  ح��ف��ظ 
�خل���ا����ص���ة، وب��ال��ت��ايل 
ف���اإن ك��ث��ريً� مم��ا حفظ 

من تلك �لأور�ق �خلا�صة �لقدمية ميكن �لتعويل عليها يف 
در��صة بع�ص �جلو�نب �لأخرى، وتعد تلك �لوثائق منوذجًا 
و�لت�صجيل،  �لكتابة  على   - �هلل  رحمهم   - �لآب��اء  حلر�ص 
ومكانة من ��صتهر يف �ملنطقة بني �لنا�ص، منهم كُكَتّاب �أو 
ق�صاة وتقييد �حلقوق �صو�ء منها ما يخ�صهم �أو ما يخ�ص 

�لآخرين، عماًل بقوله تعالى: ڇٱ ٻ ٻ ٻ 
ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ 

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڇ �لبقرة: 

.(8(
 كان بع�ص �أولئك �لآباء و�لأجد�د - رحمهم �هلل - ُكتاب 
�صرعية  علمية  مهنة  وه��ي  زمانهم،  يف  �لنا�ص  بني  ع��دل 
قانونية عرفت عرب �لقرون لعدد من �أهل �لعلم بال تبعات 
�إلى  �إح�صان  منها  كثري  يف  �أج��ور،  �أو  مر�تب  وبال  ر�صمية 
�أحو�لهم و�لتوثيق بينهم يف زمن  �لنا�ص وقيام مبا ي�صلح 
بل  �لر�صمية  �لتوثيق  جهات  فيه  و�نعدمت  �لُكَتّاب  فيه  قل 

من وثائق 

الق�ضيــــم لـ 

)بيت املــــال)

وثيقة 
مبايعة 
بعملة 

فار�صية زر 
اأحمر من 
الذهب 



381 العدد |67 | حمرم 1436هـ    

و�صح فيه �لورق وندر.

ن�س الوثيقة:
)ي�صهد �صليمان �بن غنام ونا�صر بن عمر و�أخيه علي، 
�أن علي �بن فايز باع علي عمر �بن �صلمي، وهو يومئذ �أمري 
�ملريدي�صية، باع على عمر �لأر�ص �ملعروفة حياله عبد �هلل 
وكلو�  �ملال،  لبيت  �ملريدي�صية  �صرو� جماعة  �آيل  �آل حمد، 
عمر  على  فباع  �لبيع،  على  �لفايز  علي  �أمريهم  �جلماعة 
�ملذكور �لأر�ص و�ألبري وجميع حقوقها بثمن قدره ع�صرين 
زر �أحمر، وبلغ جماعة �ملريدي�صية �لثمن و�لأر�ص �ملذكورة، 
يحدها من �صرق حيالة �لزويري ومن قبله �صبحا، فجرى 
ذلك  على  �شهد  بيعا �شحيحا الزما,  البيع,  ب�شروط  ذلك 
و�إم��الء  بح�صرة  ر�صيد  بن  �لعزيز  عبد  كتبه  ذكرنا،  من 
عبد �لعزيز �بن �صويلم، وقع ذلك يف �صفر �ل�صنة �لر�بعة 
و�له و�صحبه  و�لإلف، و�صلى �هلل على حممد  �ملائتني  بعد 

و�صلم.) 

م�ضمون  الوثيقة:
عبد�هلل  )حيالة  لأر���ص  �صرعية  مبايعة  فيها  �لوثيقة   
مبو�فقة  �ملريدي�صية  بلدة  يف  �ملال  بيت  ل�صالح  حمد)  �آل 
�أهاليها، بثمن قدره ع�صرون زر �أحمر، وهي عملة فار�صية 
ت�صمى زر من مادة �لذهب، م�صتعملة يف تلك �لفرتة، ذكر 
�ملبايعة  ذيلت  وقد  �لعبودي،  حممد  �ل�صيخ  �لعالمة  ذلك 

بال�صهادة و�لكاتب وت�صديق �لقا�صي. 

موقع العني املباعة:
٭ بلدة �ملَْرْيِدِي�صَيّة: �إحدى قرى جنوب بريدة �لغربية، 
�إلى �لغرب. وقد دخلت  على بعد حو�يل 5 كلم من بريدة 
�لنخيل،  مب��ز�رع  ت�صتهر  حاليًا،  بريدة  مدينة  �أط��ر�ف  يف 
�لعربية  ل��ل��ب��الد  �مل��ع��ج��م �جل��غ��ر�يف  �ل��ع��ب��ودي،  )�ن��ظ��ر: 

�ل�صعودية بالد �لق�صيم، ج  )6/)5))).

ممليء الوثيقة:
- �ل�صيخ عبد �لعزيز بن �صويلم )ممليء �لوثيقة)، ولد 
يف �لدرعية ودر�ص على يد �ل�صيخ حممد بن عبد �لوهاب، 

عينه �لإمام عبد �لعزيز بن حممد قا�صيًا يف بريدة، وتتلمذ 
على يديه عدد من �لعلماء، عا�صر حجيالن بن حمد �أمري 
بريدة، توفى يف بريدة �صنة 44))ه�، )�نظر: عبد �هلل بن 
عبد �لرحمن �صالح �لب�صام، علماء جند خالل �صتة قرون، 

ج )/)46

اأهمية الوثيقة:
٭ تدل �لوثيقة على وجود ح�ص جماعي لدى �أهل قرية 
ل�صالح  بلدتهم  يف  �أر�ص  ب�صر�ء  قامو�  و�أنهم  ة  �ملَْرْيِدِي�صيَّ
�إعطاء  �أ���ص��ح��اب �حل��ق يف  �أن��ه��م  كما  �ل��ب��ل��دة،  م��ال  بيت 
�أمالك  من  �صيء  بيع  يف  ورئي�صها  �لقرية  لأم��ري  تفوي�ص 
بيت �ملال و�لت�صرف ل�صالح بيت مال �لقرية، و�أنه مبوجب 
هذ� �لتوكيل من �جلماعة قام �أمرية �لبلدة بالبيع للحيالة 
�ملَْرْيِدِي�صيَّة،  جماعة  بلغ  �لثمن  و�أن  بح�صورهم،  �ملذكورة 
�ملنطقة  قا�صي  بح�صرة  �ل�صهود  و�صهادة  �لكتابة  وكانت 

عبد �لعزيز بن �صويلم و�أنه هو �لذي �أملى �لوثيقة. 
)عملة  �أح��م��ر،  زر  وه��ي  �لعملة  بنوع  �لوثيقة  تفيد  ٭ 
على  للتاأكيد  بالأحمر  وميزت   ، َزرَّ ت�صمى  ذهبية  فار�صية 

�أنها من �لذهب). 
٭ �لوثيقة �صاهد على �لتنظيم �لجتماعي لتلك �لفرتة، 
ووجود بيت �ملال للبلد�ن �ل�صغرية يف جند، و�أن �لت�صرف 
من  مبو�فقة  يكون  �لبيع  �أم  بال�صر�ء  �صو�ء  ممتلكاته  يف 

�جلماعة وهم �أ�صحاب �لر�أي يف �لبلدة.
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�ضرورة التقيد احل�ضابي باملرت 
املربع ون�ضبته املئوية عند 

ال�ضرح على ال�ضكوك
�أ�صدر معايل وزير �لعدل تعميمًا ق�صائيًا برقم 
يق�صي  ))/5/6)4)ه������  وت��اري��خ  ))/ت/76)5 
ب�صرورة �لتقيد �حل�صابي باملرت �ملربع عند �ل�صرح 

على �ل�صكوك، و�إليكم ن�ص �لتعميم:
�لإد�رة  ع����ام  م��دي��ر  ك��ت��اب  �إل����ى  »�إ�����ص����ارة 
يف   (5/75(588 رق��م  �ملعلومات  لتقنية  �لعامة 
�لعقاري  �لنظام  ب��اأن  �ملت�صمن  7)/5/4)4)ه����� 
�ملعمول به يف كتابات �لعدل مت تعميمه يف ح�صاب 
�ملربع  و�ملرت  �ملئوية  �لن�صبة  على  لل�صكوك  �مللكية 
كالأ�صهم  غريهما  مع  �لتعامل  �لنظام  يقبل  ول 

و�لقر�ريط.
�ملحاكم  بع�ص  ق��ي��ام  م��ن  ل��وح��ظ  مل��ا  ون��ظ��رً� 
بال�صرح على بع�ص �ل�صكوك �لعقارية �مل�صتخرجة 
بح�صاب  �لعدل  كتابات  لأعمال  �ل�صامل  بالنظام 

غري �لن�صبة �ملئوية  و�ملرت �ملربع.
هذه  على  �ل�صرح  يكون  �أن  و�عتماد  لالطالع 
�ل�صكوك مبا �أ�صري �إليه �أعاله مت�صيًا مع متطلبات 
و�هلل  �لآيل.  ب��ال��ن��ظ��ام  �مل�����ص��ت��خ��رج��ة  �ل�����ص��ك��وك 

يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�ضى

العتماد على قواعد البيانات ال�ضخ�ضية 
عند مطابقة الب�ضمة يف اإثبات الهوية

برقم  ق�صائيًا  تعميمًا  �لعدل  وزي��ر  معايل  �أ�صدر 
يق�صي  9)/1)/5)4)ه���������  وت��اري��خ  ))/ت/5499 
بالعتماد على قو�عد �لبيانات �ل�صخ�صية عند مطابقة 

�لب�صمة يف �إثبات �لهوية و�لكتفاء عن �ملعرفني و�إليكم 
ن�ص �لتعميم:

))/ت/)9)5  رقم  �ل��وز�رة  تعميم  �إلى  »فاإ�صارة 
�إلى تعميم معايل رئي�ص  يف )/5/7)4)ه��� �مل�صار فيه 
�ملجل�ص �لأعلى للق�صاء رقم )47/ت يف ))/5/4)4)ه� 
�إثبات  �ل�صخ�صية يف  �لبطاقة  على  �لعتماد  �ملت�صمن 

هوية �لن�صاء ملن حتمل بطاقة �صخ�صية خا�صة بها.
و�إ�صارة �إلى تعميم معايل رئي�ص �ملجل�ص �لأعلى للق�صاء 
تعميم  �إل��ى  فيه  �مل�صار  1)/5/8)4)ه�����،  يف   (((86 رق��م 
معاليه رقم )47/ت �ملنوه عنه بعاليه و�أن �لتعاون �مل�صرتك 
بني وز�رتي �لد�خلية و�لعدل �نتهى �إلى متكني �لوز�رة من 
�لإفادة من قو�عد �لبيانات �ل�صخ�صية للمو�طنني و�ملقيمني 
و�أن �لوز�رة قامت بتنفيذ �لأنظمة و�لأجهزة �لتي ميكن من 

خاللها تفعيل �لإفادة من هذه �لبيانات.
�مللك  م�صروع  م��ن  �مل��ق��دم  �لعر�ص  �إل��ى  و�إ���ص��ارة 
 (5/((((6(( رقم  �لق�صاء  مرفق  لتطوير  عبد�هلل 
يف 9)/5/9)4)ه� و�ملت�صمن �أن �لب�صمة �لإلكرتونية 

تغني عن طلب �ملعرفني للرجال و�لن�صاء.
��صتف�صار�ت  م��ن  ل��ل��وز�رة  ورد  م��ا  �إل���ى  و�إ���ص��ارة 
�لتعريف  يف  �لعتماد  حول  �لعدل  كتابات  بع�ص  من 
�لنظام  �إن  حيث  �لب�صمة  على  �لهوية  من  و�لتحقق 
�أو عدمها للبيانات  �ملعمول به يفيد مبطابقة �لب�صمة 

�ملدخلة يف �لقو�عد �ل�صخ�صية.
لذ� نرغب �إليكم �لطالع و�لعتماد على قو�عد �لبيانات 
�لب�صمة  مطابقة  عند  و�ملقيمني  للمو�طنني  �ل�صخ�صية 
طلب  ع��ن  ب��ذل��ك  و�لك��ت��ف��اء  هوياتهم  �إث��ب��ات  م��ن  للتحقق 

�ملعرفني للرجال و�لن�صاء على حد �صو�ء. و�هلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�ضى
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اإ�ضدار �ضكوك اأمالك الدولة 
با�ضم )م�ضلحة اأمالك الدولة) 

ل�ضالح اجلهة امل�ضتفيدة
ق�صائيًا  تعميمًا  �ل��ع��دل  وزي��ر  معايل  �أ���ص��در 
))/1)/5)4)ه������  وت��اري��خ  ))/ت/5479  برقم 
�أم��الك  )م�صلحة  ع��ب��ارة  ذك��ر  ب�صرورة  يق�صي 
�لدولة ل�صالح �جلهة �مل�صتفيدة) وذلك عند �إفر�غ 
�لعقار با�صم �أمالك �لدولة، و�إليكم ن�ص �لتعميم:

»ف����اإ�����ص����ارة �إل�����ى ت��ع��م��ي��م �ل��������وز�رة رق��م 
)4)/))/ت يف ))/96/7))ه� �ملبني على قر�ر 
رق��م )98 يف 5)/96/6))ه�����  �ل���وزر�ء  جمل�ص 
و�إ�صد�رها  �ل�صكوك  تنظيم  يتم  باأن  �لقا�صي 

با�صم �أمالك �لدولة.
وزير  معايل  كتاب  ل��ل��وز�رة  ورد  فقد  عليه 
�مل�صار  )/5/9)4)ه�������  يف   7(75 رق��م  �مل��ال��ي��ة 
يف   98( رق��م  �ل����وزر�ء  جمل�ص  ق���ر�ر  �إل���ى  فيه 
ي��ت��م تنظيم  ب����اأن  �ل��ق��ا���ص��ي  5)/96/6))ه��������� 
وما  �لدولة،  �أمالك  با�صم  و�إ�صد�رها  �ل�صكوك 
�لعدل  كتابات  بع�ص  �أن  من  معاليه  �إليه  �أ�صار 
دون  �مل�صتفيدة  �جلهة  با�صم  �ل�صكوك  ت�صدر 
وه���ذ� خمالف  �ل��دول��ة،  �أم���الك  ذك��ر م�صلحة 

لقر�ر جمل�ص �لوزر�ء �مل�صار �إليه �أعاله.
وطلب معاليه �لتعميم على جميع كتابات �لعدل 
و�ملحاكم باأن �لعبارة �لتي يجب �أن توثق بها �صكوك 
با�صم  �لعقار  �إف��ر�غ  يكون  �أن  هي  �لدولة  عقار�ت 
)م�صلحة �أمالك �لدولة ل�صالح �جلهة �مل�صتفيدة).
موجبه.  و�عتماد  �لطالع  �إليكم  نرغب  لذ� 

و�هلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�ضى

املخولني باإجراء الرهن وفكه يف 

�ضندوق التنمية ال�ضناعية
برقم  ق�صائيًا  تعميمًا  �لعدل  وزي��ر  معايل  �أ�صدر 
يق�صي  و�لذي  ))/5/6)4)ه���  وتاريخ  ))/ت/79)5 
�صندوق  يف  وفكه  �لرهن  ب��اإج��ر�ء  �ملخولني  باعتماد 

�لتنمية �ل�صناعية �ل�صعودي و�إليكم ن�ص �لتعميم:
يف  ))/ت/))47  رق��م  �ل���وز�رة  لتعميم  »�إحل��اق��ًا 
باإجر�ء  �ملخولني  �أ�صماء  �ملت�صمن  ))/9/))4)ه����� 
�ل�صعودي  �ل�صناعية  �لتنمية  وفكه يف �صندوق  �لرهن 

وبرنامج كفالة متويل �ملن�صاآت �ل�صغرية و�ملتو�صطة.
فقد ورد للوز�رة كتاب معايل وزير �ملالية رقم 4784 
�مل�صوؤولني  �أ�صماء  حتديد  �ملت�صمن  5/6/6)4)ه����،  يف 
يتعلق  فيما  فكها  �أو  �ل��ره��ون  �إج���ر�ء  بطلب  �ملخولني 
بقرو�ص �صندوق �لتنمية �ل�صناعية �ل�صعودي وبرنامج 

كفالة متويل �ملن�صاآت �ل�صغرية و�ملتو�صطة وهم:
)-علي بن عبد�هلل �لعايد )مدير عام �ل�صندوق).
)م�صاعد  �ل�صحيمي  عبد�لرحمن  ب��ن  )-ع���ادل 

�ملدير �لعام �ملكلف »�مل�صاريع«).
�مل��ب��ارك )رئي�ص  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ب��ن  )-�أ���ص��ام��ة 
– �ملن�صاآت �ل�صغرية و�ملتو�صطة  برنامج كفالة متويل 

�ملكلف-).
�لإد�رة  )مدير  �حلارثي  غالب  بن  حم�صن  4-د. 

�لقانونية).
ق�صم  )مدير  �خلويطر  عبد�لعزيز  بن  5-حممد 
�ل�صغرية  �ملن�صاآت  متويل  كفالة  برنامج   – �لئتمان 

و�ملتو�صطة).
�إل��ي��ك��م �لط����الع و�ع��ت��م��اد موجبه،  ن��رغ��ب  ل���ذ� 
�أ�صحاب  توقيع  من���وذج  م��ن  ���ص��ورة  برفقه  وجت���دون 

�ل�صعادة �ملذكورين �أعاله. و�هلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�ضى
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ربط اإدارة التعاميم مبركز البحوث

حجز حرم م�ضار اأنابيب »طليل �ضرق« باملنطقة ال�ضمالية الغربية
�أ�صدر معايل وزير �لعدل تعميمًا ق�صائيًا برقم ))/ت/74)5 وتاريخ ))/5/6)4)ه� يق�صي بحجز حرم 

م�صار �أنابيب »طليل �صرق« يف �ملنطقة �ل�صمالية �لغربية، و�إليكم ن�ص �لتعميم:
»فقد تلقينا ن�صخة من �لأمر �ل�صامي �لكرمي �لربقي رقم851)) يف 5)/5/6)4)ه� �ملوجه �أ�صله ل�صاحب 
�ملعايل وزير �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية ون�صه: )�طلعنا على كتابكم رقم )566/1)/5)4) يف 5)/5/4)4)ه� 
ب�صاأن رغبة �صركة �أر�مكو �ل�صعودية يف حجز حرم م�صار �لأنابيب �جلديد �مل�صمى »طليل �صرق« وذلك بعر�ص 
»11).)م) لتطوير حقول �لزيت و�لغاز يف �ملنطقة �ل�صمالية �لغربية وربطها بباقي مر�كز �أعمالها ومن�صاآتها 
وي�صمل حرم �مل�صار �مل�صاحات �لالزمة لإن�صاء حمطات �ل�صخ و�خلدمات �مل�صاندة، وطلبكم �ملو�فقة على حجز 
حرم م�صار �لأنابيب �مل�صار �إليه، و�إذ� �دعى �أحد ملكية جزء منه وثبت �صحة �دعائه ف�صتقوم �ل�صركة بت�صوية 

�لأمر وفقًا لالأنظمة و�لتعليمات.
ونخربكم باأنه ل مانع من ذلك ح�صب �ملتبع ووفقًا ملا تق�صي به �لأنظمة و�لتعليمات.. فاكملو� ما يلزم 

مبوجبه)�.ه�. لذ� نرغب �إليكم �لطالع و�عتماد موجبه. و�هلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�ضى

 66(67 برقم  ق���ر�رً�  �لعدل  وزي��ر  معايل  �أ���ص��در 
�لتعاميم  �إد�رة  بربط  يق�صي  ))/5/9)4)ه���  وتاريخ 
�إد�ريًا مبركز �لبحوث بالوز�رة، وقد �صدر تعميمه على 
برقم ))/ت/5477 يف  للوز�رة  �لتابعة  كافة �جلهات 

))/1)/5)4)ه�، و�إليكم ن�ص �لقر�ر:
»�إن وزير �لعدل

بناًء على �ل�صالحيات �ملخولة له نظامًا، و��صتنادً� 
�إلى �لفقرة �لثالثة من �ملادة ))7) من نظام �لق�صاء 
�لتي ن�صت على �أن ين�صاأ يف وز�رة �لعدل مركز للبحوث 
ويوؤلف من عدد كاف من �لأع�صاء �ملتخ�ص�صني ل يقل 
ن�صر  ويتولى  �جلامعية،  �ل�صهادة  عن  منهم  �أي  موؤهل 
�لأحكام �لق�صائية �ملختارة بعد مو�فقة �ملجل�ص �لأعلى 

للق�صاء.
دلل��ة  بح�صب  و�ملعرفية  �لبحثية  �مل��رك��ز  ومل��ه��ام 
�خت�صا�صه �لو�صفي، ولكون �لتعاميم ذ�ت �صلة مهمة 

بهذ� �جلانب، و�صعيًا من �لوز�رة لتوحيد �لخت�صا�ص 
وملا  و�لتجان�ص،  �ل�صلة  ذ�ت  �لإد�ر�ت  يف  وتقاربه 
�جلهات  رب��ط  ولأه��م��ي��ة  �ل��ع��م��ل،  م�صلحة  تقت�صيه 
�لق�صائي  �مل��ع��ريف  باجلانب  �لعالقة  ذ�ت  �لأخ���رى 

مبركز �لبحوث، وملو�فقتنا.
يقرر ما يلي:

�أوًل: تربط �إد�رة �لتعاميم بالوز�رة �إد�ريًا مبركز 
�لبحوث.

مركز  مدير  �لتعاميم  �إد�رة  على  ي�صرف  ثانيًا: 
�لبحوث �أو من ينيبه.

ثالثًا: يعترب ذلك من تاريخ �صدور هذ� �لقر�ر.
ر�بعًا: يبلغ قر�رنا هذ� ومرفقاته ملن يلزم لعتماده 

وتنفيذه، و�هلل �ملوفق.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�ضى
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ق�ضر توقيع حمافظ هيئة ال�ضتثمار على قرارات 
التملك والبيع لعقار املن�ضاأة املرخ�ضة منها

�أ�صدر معايل وزير �لعدل تعميمًا ق�صائيًا على كافة �ملحاكم 
))/5/6)4)ه���  وتاريخ  ))/ت/75)5  برقم  �لعدل  وكتابات 
على  �ل�صتثمار  هيئة  حمافظ  توقيع  �عتماد  بق�صر  يق�صي 
قر�ر�ت �لتملك �أو �لبيع �أو تعديل ملكية عقار �ملن�صاأة �ملرخ�صة 
من هيئة �ل�صتثمار على حمافظ �لهيئة، و�إليكم ن�ص �لتعميم:

يف  ))/ت/)56)  رق���م  �ل�����وز�رة  تعاميم  �إل���ى  »�إ����ص���ارة 
9)/5/))4)ه�، ورقم ))/ت/1)8)يف 1)/7/))4)ه�، ورقم 
يف   4((( ))/ت/  ورق��م  9)/6/))4)ه�����  يف  ))/ت/))1) 

1)/7/))4)ه�. 
ل����ل����وز�رة ك���ت���اب م���ع���ايل �مل��ح��اف��ظ ورئ��ي�����ص  ف��ق��د ورد 
يف   (/(4(( رق��م  لال�صتثمار  �لعامة  للهيئة  �لإد�رة  جمل�ص 
))/5/5)4)ه� ون�صه: )�إ�صارة �إلى نظام متلك غري �ل�صعوديني 
)م/5))،  رق��م  �مللكي  باملر�صوم  �ل�صادر  و��صتثماره  للعقار 
وتاريخ 7)/4/))4)ه� و�إلى �آلية تطبيق متلك غري �ل�صعوديني 
للعقار و��صتثماره لدى كتابات عدل �ململكة رقم )56))، وتاريخ 

8/))/))4)ه�، �ملوقعة بني �لهيئة ووز�رة �لعدل.
�إج��ر�ء�ت  مبر�جعة  قامت  �لهيئة  باأن  معاليكم  �إف��ادة  �أود 
�إ�صد�ر قر�ر�ت �ملو�فقة على متلك �أو بيع �أو تعديل ملكية عقار 
و�أ�صدرت  لال�صتثمار  �لعامة  �لهيئة  من  �ملرخ�صة  للمن�صاأة 
ن�صخة  )مرفق  8)/5/4)4)ه����،  وتاريخ   (/((7 رقم  قر�رها 
توقيع  على  �ل��ق��ر�ر�ت  تلك  �إ���ص��د�ر  بق�صر  �لقا�صي  م��ن��ه) 

حمافظورئي�ص جمل�ص �إد�رة �لهيئة �لعامة لال�صتثمار.
كتابات  وتوجيه  بالطالع  �لتكرم  معاليكم  من  �آمل  وعليه 
�لعدل للعمل مبقت�صاه و�إلغاء كل ما يتعار�ص معه، مع �لتاأكيد 
�صكوك  م��ن  ي�صدر  مم��ا  ب�صورة  �لهيئة  ت��زوي��د  �أهمية  على 
�أو  بالبيع  �ل�صعوديني وما يجري عليها من ت�صرف  متلك لغري 

�لتعديل)�.ه�.
لذ� نرغب �إليكم �لطالع و�عتماد موجبه. و�هلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�ضى

طريقة الدعاوى �ضد الربيطانيني
ق�صائيًا  تعميمًا  �لعدل  وزير  معايل  �أ�صدر 
5)/1)/5)4)ه���  وتاريخ  ))/ت/5495  برقم 
�صد  �لق�صائية  �ل��دع��اوى  طريقة  �ملت�صمن 

�لربيطانيني، و�إليكم ن�ص �لتعميم: 
»ف��ق��د ت��ل��ق��ي��ن��ا ك��ت��اب ���ص��ع��ادة وك��ي��ل 
�لقن�صلية  ل��ل�����ص��وؤون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
)/5/7)4)ه�����،  يف   (87(4(/(/8 رق��م 
�ملت�صمن �أن �صفارة خادم �حلرمني يف لندن 
على  �لربيطانية  �خلارجية  ووز�رة  �تفقت 
�ملقامة  �لق�صائية  �لدعاوى  ت�صليم  طريقة 
�أ�صخا�ص  �صد  �ل�صعودية  �ملحاكم  �أم���ام 
و�أن  بريطانيا،  يف  مقيمني  �أو  بريطانيني 

يت�صمن ملف �لدعوى ما يلي:
�ملحكمة  من  موجه  ر�صمي  )-خطاب 
�مللكية  �ل��ع��دل  حمكمة  �إل���ى  �ل�����ص��ع��ودي��ة 
 (Royal Court of Justice(

يف بريطانيا، و�أن يت�صمن:
�أ-��صم وعنو�ن �ملحكمة.
ب-وقت وتاريخ �جلل�صة.

ن�صختان  �لدعوى  ملف  يت�صمن  )-�أن 
باللغة  �مل���ذك���ورة  �مل��ح��ك��م��ة  خ��ط��اب  م��ن 

�لعربية ون�صختان باللغة �لإجنليزية.
)-�أن يتم �إر�صال �لطلب يف فرتة ))-

5) �أ�صهر على �لأقل من موعد �جلل�صة.
�ملذكورة  �لوثائق  جميع  تكون  4-�أن 

م�صادق عليها من وز�رة �خلارجية.
وم��ر�ع��اة  �لط���الع  �إليكم  نرغب  ل��ذ� 

ذلك. و�هلل يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�ضى
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اإثر �ضدور الأوامر امللكية برتقية وتعيني ونقل عدد من الق�ضاة

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

الكرمية  اأوام��ره   - �سعود - حفظه اهلل  اآل  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  ال�سريفني  اأ�سدر خ��ادم احلرمني 
برتقية )117( قا�سياً بوزارة العدل على خمتلف درجات ال�سلك الق�سائي.

اإلى درجة قا�سي )ب( و )11(  الكرمية ترقية )10( ق�ساة من درجة قا�سي )ج(  الأوام��ر  وت�سمنت هذه 
قا�سي من درجة قا�سي )ب( اإلى درجة قا�سي )اأ( و )8( ق�ساة من درجة قا�سي )اأ( اإلى درجة وكيل حمكمة 
)ب( وترقية )5( ق�ساة من درجة وكيل حمكمة )ب( اإلى درجة وكيل حمكمة )اأ( وترقية )16( قا�سي من 
وكيل حمكمة )اأ( اإلى رئي�س حمكمة )ب( و)34( قا�سي من رئي�س حمكمة )ب( اإلى رئي�س حمكمة )اأ( وترقية 

)33( قا�سي من رئي�س حمكمة )اأ( اإلى درجة قا�سي ا�ستئناف.
تاأتي يف  الكرمية  امللكية  الأوام���ر  ه��ذه  اأن  العي�سى  الكرمي  عبد  بن  الدكتور حممد  العدل  وزي��ر  واأو���س��ح 
اإطار الدعم املتوا�سل من خادم احلرمني ال�سريفني - حفظه اهلل - لقطاع الق�ساء، ويوؤكد اهتمامه الكبري 
يف  املهم  املرفق  ه��ذا  وتطور  رفعة  يف  وتوفيقه  اهلل  بعون  ُي�سهم  مما  للق�ساة،  الوظيفية  بال�سوؤون  وامل�ستمر 

م�سمول م�سروعه امليمون لتطوير مرفق الق�ساء ورعايته الدائمة ملتطلبات واحتياجات ال�سلك الق�سائي.
الكوادر  يبارك يف جهود  واأن  اجل���زاء،  ال�سريفني خري  خ��ادم احلرمني  اأن يجزي  وع��ا  ج��لَّ  املولى  و���س��األ 

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

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم
�لرقم: �أ/99)        

�لتاريخ: )1/))/5)4)ه�          
بعون �هلل تعالى

نحن عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �صعود  
ملك �ململكة �لعربية �ل�صعودية

بعد �لطالع على نظام �لق�صاء، �ل�صادر باملر�صوم �مللكي رقم )م/78) بتاريخ 9)/8/9)4)ه���. وبناء على 
ورقم   ((5/7/791( ورقم  ))/4/4)4)ه����،  بتاريخ   ((4/(/48( رقم  من  للق�صاء  �لأعلى  �ملجل�ص  ق��ر�ر�ت 
))5/7/79)) ورقم )5/7/794)) ورقم )5/7/797)) ورقم )5/7/799)) �ملوؤرخة يف 5/4/9)4)ه�، ورقم 
�ملوؤرخني يف 9)/5/4)4)ه���، ورقم )7)5/9/9)) ورقم )5/9/997))  )5/7/818)) ورقم )5/7/819)) 
يف  �ملوؤرخة   ((5/9/99(( ورق��م   ((5/9/99(( ورق��م   ((5/9/989( ورق��م  1)/5/7)4)ه�����،  يف  �ملوؤرخني 

))/5/7)4)ه�، ورقم )156)/1)/5)) بتاريخ 5/9/4)4)ه�.
�أمرنا مبا هو �آت:
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التالية  امل�ضايخ  يرقى  اأوًل: 
رئي�س  ـــة  درج ــن  م اأ�ــضــمــائــهــم 
درجــــة  اإلــــــى  )اأ)  ــة  ــم ــك حم
من  اعتبارًا  ا�ضتئناف  قا�ضي 

1435/3/27هـ:
)- �صفر بن �صليم �لعتيبي

)- نا�صر بن خلف �لدو�صري
)- �صالح بن حممد �لرثيع

4- �صالح بن حم�صن �لعريني
5- �إبر�هيم بن عبد�هلل �لنخيالن

6- ماجد بن نا�صر �ل�صحيباين
7- تركي بن فهد �لفهيد

8- �صعد بن لطيف �لعنزي
9- عبد�لفتاح بن �لعبا�ص �حلازمي

1)- نا�صر بن �صعود �حلربي
))- �صعد بن حممد �ل�صيف

))- حممد بن �إبر�هيم قا�صي

التالية  امل�ضايخ  يرقى  ثانيًا:  
رئي�س  ـــة  درج ــن  م اأ�ــضــمــائــهــم 
درجــــة  اإلــــــى  )اأ)  ــة  ــم ــك حم
من  اعتبارًا  ا�ضتئناف  قا�ضي 

1435/7/21هـ:
)- عبد�ل�صالم بن �أحمد �ليحيى

)- خالد بن علي �لغامدي
)- يو�صف بن �صعد �ملقرن

4- فهد بن عبد�هلل �لفهيد
ع���ب���د�هلل  ب����ن  ع���ب���د�حل���ك���ي���م   -5

�لدهي�صي
6- �إبر�هيم بن يو�صف �مل�صلم

7- فهد بن �صالح �لعليان
8- �صليمان بن حممد �ل�صييفي

9- �صعود بن �صليمان �ليو�صف
1)- هاين بن عبد�هلل �جلبري

عبد�لرحمن  ب��ن  �ل��ن��ع��م��ان   -((

�مل�صعل
ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ب����ن  ����ص���ع���د   -((

�لعوير�صي
))- عبد�هلل بن حممد �لعمرييني

4)- يو�صف بن �صالح �ل�صليم
5)- حممد بن عثمان �لزهر�ين

6)- م�صعل بن �صعد �آل ع�صكر
7)- عبد�مللك بن فهد �ل�صدي

8)- عمر بن �إبر�هيم �لغيث
9)- عبد�هلل بن �صالح �لطويل

1)- عبد�هلل بن عبد�لعزيز �مللحم
))- خالد بن جا�صر �جلا�صر

))- خالد بن عبد�لعزيز بن جريد
))- عبد�هلل بن علي �ملحيميد

4)- خالد بن مطلق بن عبد�هلل �آل 
مطلق

5)- تركي بن عبد�لعزيز �لرتكي
6)- حممد بن �صالح �ل�صمري
7)- �أبو بكر بن عمر �ملتحمي
8)- ر��صد بن مفرح �ل�صهري

التالية  امل�ضايخ  يرقى  ثالثًا:  
رئي�س  ـــة  درج ــن  م اأ�ــضــمــائــهــم 
ـــة  درج ـــــى  اإل )ب)  حمــكــمــة 
)اأ) اعتبارًا من  رئي�س حمكمة 

1435/3/27هـ:
)- بدر بن حممد �حلقباين

)- فهد بن عبد�هلل �ل�صنيدي
)- من�صور بن نا�صر �ل�صهيل

4- حممد بن فهد �لهوميل
ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ب���ن  م��ن�����ص��ور   -5

�لقفاري
6- خالد بن عبد�لعزيز �آل ح�صني

7- علي بن عبد�هلل �ل�صمر�ين
8- حممد بن �صعيد �لقحطاين

9- علي بن حممد جعبور
1)- �إبر�هيم بن عبده قا�صي

))- حممد بن حو��ص �حلو��ص
))- خالد بن �صليمان �لب�صر

))-عبد�لعزيز بن �أحمد �لعمري
4)- عبد�لإله بن �إبر�هيم �لعرو�ن

5)- عبد�لعزيز بن علي �ل�صرثي
6)- خالد بن �صالح �لعمر

7)- عادل بن حممد �لدوي�صان
8)- خالد بن حممد �ل�صرثي

ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب���ن  ع���ب���د�هلل   -(9
�حل�صيني

1)- �أحمد بن حممد �لدعيلج
))- بدر بن �صالح �ل�صعد

))- �أحمد بن نا�صر �لفهيد
))- عبد�هلل بن حممد �لغامدي
4)- حمد بن عبد�هلل �لدو�صري
5)- �صليمان بن علي �أبا �خليل

ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ب���ن  ج�����ار�هلل   -(6
�خلطيب

7)- طالل بن عبد�هلل �حلميد�ن
8)- حمد بن عبد�هلل �خل�صريي

9)- عي�صى بن عبد�هلل �لغيث

التالية  امل�ضايخ  يرقى  رابعًا:  
رئي�س  ـــة  درج ــن  م اأ�ــضــمــائــهــم 
ـــة  درج ـــــى  اإل )ب)  حمــكــمــة 
)اأ) اعتبارًا من  رئي�س حمكمة 

1435/7/12هـ:
)- مبارك بن ر��صد �حلب�صان

عبد�لرحمن  ب��ن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز   -(
�ملطلق

)- عبالن بن فالح �لدو�صري
4- غالب بن عبد�لرحمن �مل�صعل

5- �صلمان بن حممد �حلربي
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التالية  امل�ضايخ  يرقى  خام�ضًا:  
اأ�ضمائهم من درجة وكيل حمكمة 
)اأ) اإلى درجة رئي�س حمكمة )ب) 

اعتبارًا من 1435/7/27هـ:
)- �صعد بن م�صفر �لدو�صري

)- �أحمد بن عبد�ملح�صن �حل�صني
)- �إبر�هيم بن عبد�لكرمي �ملزيني

4- عبد�لعزيز بن علي �لغامدي
5- يا�صر بن عبد�هلل �ل�صابحي
6- في�صل بن حممد �خلليفي

7- �صليمان بن عبد�هلل �لعليقي
8- يا�صر بن عثمان �ملا�صي

9- نا�صر بن حممد �حلقباين
1)- �إبر�هيم بن فر�ج �لفر�ج

))- دخيل بن �صعود �حلمد
))- عبد�هلل بن �صالح �ل�صويلم
))- �صالح بن عبد�هلل �جللعود

4)- حممد بن عبد�لرحمن �ملقرن
5)- عبد�لرحمن بن حممد �لدخيل

6)- فهد بن �صالح �لعري�ص

التالية  امل�ضايخ  يرقى  �ضاد�ضًا:  
اأ�ضمائهم من درجة وكيل حمكمة 
)ب) اإلى درجة وكيل حمكمة )اأ)

اعتبارًا من 1435/7/27هـ:
)- خالد بن �صليمان �لنا�صر

)- عادل بن عبد�لرحمن �جلرب
)- فهد بن عبد�هلل بن جدوع
4- ماجد بن حممد �لرجيعي
5- حممد بن �صليمان �ملو�صى

التالية  امل�ضايخ  يرقى  �ضابعًا:  
)اأ)  اأ�ضمائهم من درجة قا�ضي 
)ب) حمكمة  وكيل  درجة  اإلى 

اعتبارًا من 1435/7/27هـ:

)- عبد�لله بن �إبر�هيم �ل�صنيدي
)- �صيخني بن حممد �لعبديل

)- عبد�هلل بن �إبر�هيم �خل�صريي
4- نايف بن �صعود �حلربي

5- حممد بن فرحان �لفيفي
6- فهد بن حممد �لتويجري

ثامنًا:  يرقى ال�ضيخان التايل 
)اأ)  قا�ضي  درجــة  من  اأ�ضمهما 
)ب) حمكمة  وكيل  درجة  اإلى 

اعتبارًا من 1435/6/4هـ:
)- عبد�هلل بن حممد �خل�صريي

)- بدر بن عبد�هلل �جلامع
التالية  امل�ضايخ  يرقى  تا�ضعًا:  
اأ�ضمائهم من درجة قا�ضي )ب) 
اعتبارًا  )اأ)  قا�ضي  درجة  اإلى 

من 1435/3/27هـ:
)- عمر بن عبد�لعزيز �آل فهيد
)- حممد بن �إبر�هيم �آل ح�صن

)- نا�صر بن حممد �لقرين

التالية  امل�ضايخ  يرقى  عــا�ــضــرًا:  
)ب)  قا�ضي  درجــة  من  اأ�ضمائهم 
من  اعتبارًا  )اأ)  قا�ضي  درجة  اإلى 
التاريخ املو�ضح اأمام ا�ضم كل منهم:

�ل�صهر�ين  فاهد  بن  عبد�لعزيز   -(
)/5/6)4)ه�

�ل���ف���ري���ح  حم���م���د  ب�����ن  ع���ل���ي   -(
5/6/8)4)ه�

�مل�صلم  عبد�لباقي  ب��ن  �أح��م��د   -(
))/5/6)4)ه�

�ل�����ص��ع��د  ن����ه����ار  ب�����ن  خ����ال����د   -4
))/5/6)4)ه�

�مل��ال��ك��ي  ح�����ص��ن  ب����ن  ي��ح��ي��ى   -5
)/5/7)4)ه�

�ل��ف��ال��ح  ب���ن حم��م��د  �إب���ر�ه���ي���م   -6
)/5/7)4)ه�

ب���ن حم��م��د �ل��دو���ص��ري  ت��رك��ي   -7
5/7/9)4)ه�

���ص��ع��ي��د  �آل  زي�����د  ب����ن  �أمي������ن   -8
5)/5/7)4)ه�

امل�ضايخ  يــرقــى  عــ�ــضــر:   ـــادي  ح
التالية اأ�ضمائهم من درجة قا�ضي 
)ب)  قــا�ــضــي  درجــــة  اإلــــى  )ج) 

اعتبارًا من 1434/3/26هـ:
)- عبد�ملجيد بن �صالح �لثويني
)- عبد�لله بن متيم �لدو�صري
)- مبارك بن عاي�ص �لدو�صري

4- فهد بن مفرح �ملالكي

ــى املــ�ــضــايــخ  ــرق ــر:  ي ــض ــ� ـــاين ع ث
التالية اأ�ضمائهم من درجة قا�ضي 
)ب)  قــا�ــضــي  درجــــة  اإلــــى  )ج) 

اعتبارًا من 1434/10/24هـ:
)- عادل بن حممد �ملر�صود

)- �إبر�هيم بن حممد �ملحياين
)- حممد بن فهد �مل�صفر

امل�ضايخ  يــرقــى  ع�ضر:   ثــالــث 
درجــة  مــن  اأ�ضمائهم  التالية 
درجــــة  ــــــى  اإل )ج)  قـــا�ـــضـــي 
من  ـــارًا  ـــب ـــت اع )ب)  ــي  ــض ــا� ق

1435/3/21هـ:
)- عمر بن �صعد �ملالح

)- و�ئل بن حمد�ن �خلر�ص
)- ح�صني بن �أحمد ديباجي

تنفيذ  �لعدل  ر�بع ع�صر:  على وزير 
�أمرنا هذ�.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود
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توقيع اتفاقية تعاون ق�صائي بني اململكة وبريطانيا
�لعي�صى  �لدكتور حممد بن عبد�لكرمي  �لعدل  وقع وزير 
وزير  نظريه  مع  ق�صائية  تفاهم  وم��ذك��رة  تعاون  �تفاقية 
�ل�صمالية  و�يرلند�  لربيطانيا  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لعدل 

�للورد �مل�صت�صار كري�ص جر�يلنج. 
ت�صمنت تبادل �ملعلومات و�خلرب�ت يف �ملجال �لإجر�ئي 
بني �لبلدين، وتعزيز �أ�صاليب �لتدريب يف جمالت ممار�صة 
يخ�ص  فيما  �لبلدين  بني  �لت�صال  وت�صهيل  �ملحاماة  مهنة 

بني  �لتنظيمية  �خل��رب�ت  ونقل  �لتنظيمية  �ملهن  �أ�صحاب 
�خلرب�ء يف �لبلدين و�لتعرف على �لأنظمة �لتقنية �حلديثة  
�مل�صتخدمة يف تي�صري �لأعمال �لإجر�ئية يف �ملحاكم حتقيقًا 
�حلديثة،   و�مل��ع��ارف  �لتقنيات  وف��ق  �لأع��م��ال  �أد�ء  جل��ودة 
على  و�لط��الع  و�ملحا�صر�ت   �لندو�ت   �إقامة  ت�صمل  كما 
و�لإجر�ئي  �لتقني  جانبها  يف  �لق�صائية  �مل�صتجد�ت  كافة 

و�لإد�ري.

تعيني )149( كاتب عدل بجميع مناطق وحمافظات وقرى اململكة
�أ�صدر معايل وزير �لعدل �لدكتور حممد بن عبد �لكرمي 
�لعي�صى يف ذو �حلجة 5)4)ه� قر�رً� �إد�ريًا بتعيني )49)) 
�لأول��ى  �لعدل  كتابات  جميع  �حتياج  لتغطية  ع��دل  كاتب 
لأعمال  دعمًا  �لتعيينات  ه��ذه  وج��اءت  باململكة   و�لثانية 

كتابات �لعدل و�جلانب �لتوثيقي يف كافة �لدو�ئر �ل�صرعية 
�لتابعة للوز�رة  يف خمتلف �ملناطق  لي�صل عدد كتاب �لعدل 
كاتب   ((1(4( و�لثانية  �لأولى  �لعدل  كتابات  يف  �لعاملني 

عدل على م�صتوى �ململكة.

وزارة العدل تعني 161 مواطنًا على وظيفة مراقب اأمن و�صالمة مبختلف مناطق اململكة
�أنهت وز�رة �لعدل يف ذو �حلجة 5)4)ه� قر�ر�ت تعيني 
))6)) مو�طنًا ممن �أكملو� م�صوغات تعيينهم على وظائف 
)مر�قبي �لأمن و�ل�صالمة) باملرتبة �لر�بعة وتاأتي قر�ر�ت 

ودعمًا  �ملنا�صبة  �لب�صرية  �مل��و�رد  من  لال�صتفادة  �لتعيني 
مناطق  جميع  يف  �لعدلية  للمر�فق  �لوظيفية  للت�صكيالت 

�ململكة.

وفد رفيع امل�صتوى من ق�صاة وحمامني وخرباء لكوريا اجلنوبية
يف �إط����ار �ل���ص��ت��ط��الع��ات �ل��دول��ي��ة وت��ب��ادل �خل���رب�ت 
�لق�صائية  و�لتقنيات  �لإج���ر�ء�ت  جم��ال  يف  و�ملمار�صات 
�لعزيز  عبد  بن  �هلل  عبد  �مللك  مل�صروع  �لد�عمة  و�لعدلية 
�ل�صيخ  �لعدل  وزي��ر  معايل  �لتقى  �لق�صاء  مرفق  لتطوير 
�لدكتور حممد بن عبد�لكرمي �لعي�صى يف 6 حمرم 6)4)ه� 
جي  �جلنوبية  بكوريا  �حلكومية  �لت�صريعات  وزير  مبعايل 
لدى  �ل�صريفني  �حلرمني  خ��ادم  �صفري  بح�صور  ب��و،  جنق 
جمهورية كوريا �جلنوبية �أحمد يون�ص �لرب�ك، وذلك مبقر 
�لوز�رة بالعا�صمة �صيوؤول، حيث �أعرب �لوزير �لعي�صى عن 
�أهمية لقائه مبعايل وزير �لت�صريعات �حلكومية، و�لتباحث 
بتنظيمات  �ل�صلة  ذ�ت  �ملو�صوعات  من  �لعديد  يف  معه 
حيالها،  و�لتجارب  �خل��رب�ت  وتبادل  �لعد�لة  و�إج���ر�ء�ت 
واالإج��راءات  باالأنظمة  الكوري  اجلانب  معاليه  اأحاط  وقد 
قبل  من  �ملقرتحة  م�صاريعها  وم�صتجد�ت  باململكة  �لعدلية 

وز�رة �لعدل وجرى تبادل �خلرب�ت و�ملمار�صات ب�صاأنها.
�أخر �لتقى معايل وزير �لعدل بالنائب �لعام  من جانب 
�ل�صدد  ه��ذ�  ويف  ج��ني،  كيم  �جلنوبية  كوريا  بجمهورية 
�لعد�لة  ل�صري  �لإج��ر�ئ��ي��ة  �جل��و�ن��ب  �أن  معاليه  �أو���ص��ح 
�جلنائية يف �ململكة حتكمها �أنظمة ولو�ئح  جعلت يف طليعة 

�هتماماتها �إيجاد كافة �ل�صمانات �حلقوقية للمتهم. 
من جانبه قدم �لنائب �لعام �لكوري نبذة عن �لأ�صاليب 
�لتقنية �لتي تتعامل بها �ملحاكم �لكورية مع �لنيابة �لعامة.

مركز  ومر�فقوه  �لعي�صى  �لوزير  ز�ر  مت�صل  �صياق  ويف 
�صركة  ومعر�ص  �لكوري،  �لعد�لة �جلنائية  معلومات  نظام 
�لتي  �لإلكرتونية  �خلدمات  �جلميع  و��صتعر�ص  ج��ي،  �إل 
�ملحاكم  �أعمال  وكلفة  وقت  من  للتخفيف  �ل�صركة  تقدمها 
و دعم �ل�صفافية �لق�صائية، على غر�ر �ملعمول به يف كافة 

�ملحاكم �لكورية.
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وزارة العدل ت�صارك يف معر�س جيتك�س 14
�صاركت وز�رة �لعدل يف معر�ص »�أ�صبوع جيتك�ص للتقنية 
�أٌقيم مبركز دبي  4)1)« يف دورته �لر�بعة و�لثالثني �لذي 
�لدويل للمعار�ص و�ملوؤمتر�ت خالل �لفرتة  من 8) �إلى )) 

ذو �حلجة  5)4)ه�.
و�أو�صح مدير م�صروع �مللك عبد�هلل لتطوير مرفق �لق�صاء 
ماجد  �ملهند�ص   �ملعر�ص  يف  �مل�صاركة  �ل���وز�رة  وف��د  رئي�ص 
بحجم  دويل  معر�ص  يف  �لعدل  وز�رة  م�صاركة  �أن  �ل��ع��دو�ن 
معر�ص جيتك�ص 4)1)م يعد فر�صة ثمينة للتعرف على جديد 

دول  خمتلف  من  �لعمالقة  �ل�صركات  لآلف  �حلديثة  �لتقنية 
�ملعر�ص  يف  �صنوي  ب�صكل  �لتو�جد  على  حتر�ص  و�لتي  �لعامل 
وخال�صة  منتجاتها  لعر�ص  منا�صب  مناخ  من  لها  يوفره  ملا 
وبالتايل  و�لت�صالت  �ملعلومات  تقنية  �صناعة  يف  جتاربها 
�صتتاح �لفر�صة للتعرف على كل ما هو جديد يف هذ� �ملجال، 
�لتي  للخدمات  �لرتويج  للوز�رة  �لفر�صة  �صتتاح  �ملقابل  ويف 
تقدمها ، حيث �صتحظى بتعريف �لزو�ر باخلدمات �لتي ميكن 

�حل�صول عليها عرب �لبو�بة �لإلكرتونية للوز�رة.

تدريب 2573 قا�صيًا خالل العام  1435ه�
�لتحق يف دور�ت �لتدريب خالل �لعام 5)4)ه� ))57)) 
�لق�صاء  جمال  يف  متخ�ص�صًا  برناجمًا   (94( يف  قا�صيًا 

�لعام و�ملتخ�ص�ص و�حلجز و�لتنفيذ. 
�ملتخ�ص�صة  �ل��رب�م��ج  �صمن  �ل����دور�ت  ه��ذه  وق��دم��ت 

و�لق�صاة  باملحاكم  �لعاملني  �لق�صاة  �لف�صيلة  لأ�صحاب 
وق�صاة  �ل�صتئناف  حماكم  يف  و�لق�صاة  �ملتخ�ص�صني 
و�ملحاكم  �ل�صخ�صية  و�لأح��و�ل  و�جلز�ئية  �لعامة  �ملحاكم 

�لتجارية 

تفوي�س املُحامني اإ�صدار الَوكاالت واإفراغ العقارات وتوثيق العقود
�إ�صناد  بتخ�صي�ص  ق��ر�رً�  �لعدل  وزي��ُر  معايل  �أ�صدر 
�لوكالت وتوثيق �ملبايعات و�لعقود ملكاتب �ملحاماة، ومن 
تتوافر فيه �شروط االإ�شناد من غري املحامني بح�شب مواد 
�لعدل وفق ما ورد يف   �أعمال كتابات  �إ�صناد بع�ص  لئحة 
تخ�صي�صها  �صالحية  �لوزير  منح  �ل��ذي  �لق�صاء  نظام 

بالئحة ُيو�فق عليها �ملجل�ص �لأعلى للق�صاء.
�لأرب��ع��اء )) حمرم  �ل��ع��دل �صباح  وزي���ر  د���ص��ن  وق��د 
�ملرخ�ص  �ملوثقني  ورب��ط  �لالئحة  تنفيذ  بد�ية  6)4)ه��� 
يخ�ص  وفيما  �لعدل،  ل��وز�رة  �لإل��ك��رتوين  بالنظام  لهم 
�ملبايعة  �إج��ر�ء�ت  كافة  �ملوثق  ف�صيتولى  �لعقار�ت  �إفر�غ 
�إفر�غ  �صوى  فيه  يتاح  لن  و�لذي  �لنظام  على  بعد دخوله 
�مللغى  ذلك  يف  يدخل  ولن  بتد�ولها  �مل�صموح  �لعقار�ت 
باأمر ق�صائي،  �ملوقوف  �أو   ، وقتيًا  �ملتحفظ عليه  �أو  منها 
َي�صمح  ل  بحيث  �لنظام،  �أحكام  وفق  عليها  �ملحجوز  �أو 
�أيًا  يحمل  �أي عقار  من  �لإف��ر�غ  باإمكانية  تلقائيًا  �لنظام 

من هذه �لأو�صاف.
�ملبايعة  �صك  �ملوثق  ي�صتلم  �لإف��ر�غ  عملية  �إمتام  وبعد 

من كتابة �لعدل ممهورً� بختمها �لر�صمي بعد �لتاأكد من 
لي�صلمه  معلوماته  بكامل  م�صجاًل  �مل�صدق  �صيكها  وجود 
»�صبط  تو�صيفه:  يف  ميثل  �ملوثق  يجريه  وم��ا  ل�صاحبه، 
كافة  �لإل��ك��رتوين  �لنظام  �إدخ��ال  مع  �ملبايعات«،  �أقارير 
نظام  يف  �مللكية  �نتقال  يتم  بحيث  �لبيع  عملية  معلومات 
وز�رة �لعدل مبوجب �إجر�ء �لعقد لدى �ملوثق �ملرخ�ص له.
�لرقي  �إلى  �لالئحة  هذه  باإقر�ر  �لعدل  وز�رة  وت�صعى 
�جلميع  ومتكني  �ململكة،  يف  �لعدلية  �لتوثيق  بخدمات 
�ملناطق،  وكافة  �لأوق��ات  جميع  يف  منها  �ل�صتفادة  من 
و�ملوؤ�ص�صات  �لأف��ر�د  على  �لإج���ر�ء�ت  وتي�صري  ولت�صهيل 
ويتعاملون  �خلدمات  ه��ذه  يحتاجون  �لذين  و�ل�صركات 
بها، هذ� ف�صاًل عن تخفيف �لأعباء على كتابات �لعدل، 
و�لإفادة من �لوفر �ملتوقع و�لبالغ حو�يل 551 كاتب عدل 
من �لكفاء�ت �ل�صرعية �ملتميزة من كتاب �لعدل لاللتحاق 
يف  ي�شرتط  الق�شاء  نظام  واأن  خا�شة  الق�شائي  بالعمل 
تعيني كاتب العدل ما ي�شرتط يف تعيني القا�شي, و�شيكون 

يف هذ� دعم قوي جلهاز �لق�صاء.



الرجوع عن االإقرار
تاأليف: د. عبداهلل بن علي بن 

حممد الركبان
ع�ضو هيئة كبار العلماء وع�ضو هيئة الفتوى 

والأ�ضتاذ بق�ضم الفقه بكلية ال�ضريعة 
بجامعة الإمام 

�صدر عن �جلمعية �لفقهية �ل�صعودية كتاب �لرجوع 
بن علي  �لدكتور عبد�هلل  �ل�صيخ  بتاأليف  �لإ�صر�ر  عن 
وجلنة  �لعلماء  كبار  هيئة  ع�صو  �لركبان  حممد  بن 
�صعود  ب��ن  حمد  �لإم���ام  بجامعة  و�ملحا�صر  �لفتوى 
�لفقهية  �جلمعية  مطبوعات  م��ن  وه��و  �لإ���ص��الم��ي��ة. 
وهو  �صفحة   (1( يحتوي  جملد  عن  عبارة  �ل�صعودية 
بحث مقت�صب عما يرتتب على رجوع �ملقر عن �إقر�ره 
�لبحث  �لآدميني وقد جاء هذ�  �أو بحقوق  بحقوق �هلل 
�لإق���ر�ر مما  �ل��رج��وع ع��ن  �مل��وؤل��ف ك��رثة  عندما ر�أى 
�أولئك  مع  �لتعامل  وكيفية  �لق�صاة  على  حرجًا  �صبب 
وخا�صة �جلر�ئم �حلدية، �لأمر �لذي �أدى �إلى در��صة 
��صتمل يف خطة  �ل��و�ردة، وقد  �لعلماء و�لن�صو�ص  �آ�ء 
و�صروطه  �لإق��ر�ر  تعريف  فيه  �إلى متهيد ذكر  �لبحث 
�أو  بالإقر�ر   �لقا�صي يف �حلكم  وحجيته ومدى حرية 
�لنكو�ص فيه. كما ��صتمل على ثالثة مباحث: �ملبحث 
�لأول حكم �لرجوع ع ن �لإقر�ر ويت�صمن ثالثة مطالب: 
�ملطلب �لأول: �آر�ء �لعلماء يف حكم �لرجوع عن �لإقر�ر 
و�ملطلب  �لأدل���ة  مناق�صة  �ل��ث��اين:  و�ملطلب  و�أدل��ت��ه��م 
�لثالث: �لر�أي �ملختار وم�صوغات �ختياره. �أما �ملبحث 
�لثاين: ما ميكن �أن ي�صوغ به �لرجوع  عن �لإقر�ر وفيه 
ثالثة مطالب، �ملطلب �لأول: �لإكر�ه على �لإقر�ر ويف 

هذ� �ملطلب ثالثة فروع: �لفرع �لأول: �آر�ء �لعلماء يف 
مناق�صة  �لثاين:  �لفرع  و�أدلتهم  �ملكره  �إق��ر�ر  �عتبار 
تلك �لأدلة، �لفرع �لثالث: يف �لر�أي �ملختار وم�صوغاته 
�إقر�ر  �عتبارهم  على  �لد�لة  �لعلماء  ن�صو�ص  وبع�ص 
م�صائل:  �أرب���ع  وفيه  �ل��ق��ر�آن  مبجرد  و�حل��ك��م  �مل��ك��ره 
�لعلماء  ن�صو�ص  وبع�ص  وم�صوغاته  �ملختار  �ل���ر�أي 
مبجرد  و�حلكم  �ملكره  �إق��ر�ر  �عتبارهم  على  �لد�لة 
�لإكر�ه  عن  �لناجت  �لإق��ر�ر  �عتبار  و�صو�بط  �لقر�ئية 
و�ملطلب �لثاين: �دعاء �ملقر �خلطا يف ت�صوره ملا �أقر 
ب�صبب  �لإق��ر�ر كان  �أن  �ملقر  �إدعاء  �لثالث:  �لفرع  به. 
عن  �لرجوع  �صور  �لثالث:  �ملبحث  و�خل��د�ع،  �لتعزير 
على  �مل�صتملة  بالفهار�ص  كتابه  �ملوؤلف  وختم  �لإق��ر�ر، 
�أهم �ملر�جع وفهر�ص �ملو�صوعات. نفع �هلل به وبعلمه 

وباهلل �لتوفيق.
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�ضكر وتقدير
معايل وزير �لعدل

جملة  �إهد�ئكم  و�لتقدير  �ل�صكر  بكل  تلقينا 
�لعدل و�لتي حتتوي على معلومات قيمة ومو�صوعات 
و�لعدل.  �لق�صائي  �لوعي  رفع  يف  ت�صاهم  هادفة، 
وللقائمني  ذلك  لكم  و�أق��در  ملعاليكم  �صكري  �أك��رر 
�لعون  م��ن  م��زي��دً�  لكم  �هلل  �صائاًل  �ملجلة.  على 

و�لتوفيق. وملعاليكم حتياتنا.
د. في�ضل بن م�ضعل بن �ضعود بن عبدالعزيز
نائب اأمري منطقة الق�ضيم

جملة رائعة ت�ضكرون عليها
معايل رئي�ص �لتحرير

�أ�صكر معاليكم على هذه �ملجلة �لر�ئعة و�لتي 
�لقّيمة  �ملعلومات  م��ن  �لكثري  طياتها  يف  حتمل 
�لقائمني عليها وعلى من �صارك  و�أ�صكر  و�ملفيدة. 
يف  يبارك  �أن  �صبحانه  �هلل  و�أ���ص��األ  فيها  بالكتابة 
و�لقادر على ذلك  �إنه ويل ذلك  و�لأفعال  �لأق��و�ل 
وبارك �هلل فيكم ول حرمكم  وجز�كم �هلل خريً�. 

�لأجر و�ملثوبة.
القا�ضي باملحكمة اجلزائية بالطائف
�ضالح بن اإبراهيم الر�ضيد

�ضكرًا على 

املحتوى والإخراج
معايل رئي�ص �لتحرير

جملة  باإ�صد�ر  �لعناية  على  جهودكم  ن�صكر 
�لعدل وتنوع مو��صيعها و�أهمية حمتو�ها وح�صن 
و�ل�صد�د.  �لتوفيق  لكم  �هلل  فاأ�صاأل  �إخر�جها. 

وفقكم �هلل لكل خري وجعل �لنجاح حليفكم.
الباحث ال�ضرعي وكالة وزارة العدل ل�ضوؤون 
احلجز والتنفيذ
هاين بن عثمان الثمريي

اإ�ضادة
معايل ف�صيلة رئي�ص �لتحرير

يطيب يل �أن �أ�صيد مبحتوى جملتكم �لعدلية 
وفقهية  تقدمه من بحوث علمية  وما  يف جمالها 
متميزة ومتفردة ناجتة عن �هتمامكم ومتابعتكم 

�ملبا�صرة.
مو�زين  يف  عملكم  يح�صل  �أن  �هلل  �أ���ص��األ 

ح�صناتكم.
كاتب العدل بكتابة العدل املندق
حممد بن اأحمد الزهراين

طلب اإدراج 

رئي�ص  �خليل  �أب��ا  علي  بن  حممد  �ل�صيخ  �لأخ���وة 
�صعود  و�ل�صيخ  �لريا�ص،  بو�صط  �لأول��ى  �لعدل  كتابة 
�لأولى  �لعدل  كتابة  رئي�ص  م�صاعد  �ل�صقري  حممد  بن 
�جلوير  حممد  ب��ن  �أن�����ص  و�ل�صيخ  �ل��ري��ا���ص،  بو�صط 
بن  فهد  و�ل�صيخ  �خلثالن  عبد�هلل  بن  ر��صد  و�ل�صيخ 
زيد �لبتال و�ل�صيخ طارق بن �صالح �لزومان، و�ل�صيخ 

بن  �صالح  و�ل�صيخ  �لتميمي،  �صليمان  بن  عبد�لرحمن 
�لأولى  �لعدل  بكتابة  �لعدل  كتاب  �لعرمي  �هلل  �صيف 
�ل�صبيح،  عبد�هلل  بن  خالد  و�لأخ  �لريا�ص،  بو�صط 
مبكة  �لعامة  باملحكمة  �ملوظف  �ل�صلمي  كوير�ن  جابر 
�ملكرمة، �ل�صيخ علي مربوك عبيان �لر�صيدي �لقا�صي 
بن  عبد�مللك  �ل�صيخ  �خل��رب،  يف  �جلز�ئية  باملحكمة 
�ل�صيخ تركي بن  �ل�صويحي كاتب عدل �صكاكا،  �صالح 
ب�صامطة  �لعامة  باملحكمة  �لقا�صي  �لعجالن  علي 
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�أم �لقرى  �ل�صريف جامعة  عدنان بن حممد �حلارثي 
مكة �ملكرمة ����ص.ب5)7،  ع��ارف بن حممد ع�صريي 
بن  حممد  �ل�صيخ  ع�صري،  مبنطقة  �لعدل  وز�رة  ف��رع 
مبنطقة  �ل�صتئناف  حمكمة  قا�صي  �ل�صهري  فايز 
ع�صري، �ل�صيخ �صامل �حلميدين �لعياد ورئي�ص حمكمة 
�ل�صتئناف مبنطقة �ملدينة �ملنورة، �ل�صيخ عبد�هلل بن 
مبنطقة  �ل�صتئناف  مبحكمة  �لقا�صي  �ل�صايف  �صعد 
�لقا�صي  �لقحطاين  حممد  بن  ح�صن  �ل�صيخ  ع�صري، 
�صالح  �ل�صيخ  ع�صري،  مبنطقة   �ل�صتئناف  مبحكمة 
باملحكمة  �لقا�صي  �لغامدي  عبد�هلل  بن  خمي�ص  بن 
حممد  ب��ن  ع��ب��د�مل��ج��ي��د  �ل�صيخ  ب��اخل��رب،  �جل��ز�ئ��ي��ة 
بالريا�ص،   �جل��ز�ئ��ي��ة  باملحكمة  �لقا�صي  �ل�صويهي 
مبحكمة  �لقا�صي  �لغامدي  خمي�ص  بن  يحيى  �ل�صيخ 
�لتنفيذ بجدة، �ل�صيخ �أحمد بن عبد�لباقي بن حممد 
�ل�صيخ  بالدمام،  �لعامة  باملحكمة  �لقا�صي  �مل�صلم 
عبد�لرحمن بن عبد�لعزيز �ملريفق كاتب �لعدل بكتابة 
حممد  �ل�صيخ  �لريا�ص،  �صرق  �لثانية  �لريا�ص  عدل 
ب�صرق  �لعدل  بكتابة  �لعدل  كاتب  �لر�صود  بن عبد�هلل 

�لريا�ص �لثانية.
• ل�صمان 	 �جل��دي��دة  عناوينكم  تعديل  ج��رى   

على  �هتمامكم  م��ق��دري��ن  �مل��ج��ل��ة،  و���ص��ول 
�إبالغنا بعناوينكم �جلديدة �صكرً� لكم.

طلب اأعداد

�ملحكمة  رئي�ص  �حل��م��اد  ح�صن  ب��ن  حمد  �ل�صيخ 
�لدو�صري  �صعد  بن  حممد  و�لدكتور  بالأفالج  �لعامة 

�لريا�ص، و�لأخ عي�صى حممد �آدم من �ل�صود�ن.
• �مل��ط��ل��وب��ة ح�صب 	 ب���الأع���د�د  ت��زوي��دك��م   مت 

�لإمكانيات �ملتاحة، ن�صاأل �هلل تعالى �أن ينفع 
بها ودمتم.

بجاز�ن، �لأخ عبد�هلل بن حامد بن عابد �ملوك �ملوظف 
بفرع وز�رة �لعدل مبنطقة مكة �ملكرمة، �لأخ بدر بن 
مبنطقة  �لعدل  وز�رة  بفرع  �ملوظف  �ملطريف  هديبان 
�ملدينة �ملنورة، �لأخ علي بن حممد بن ح�صني مدخلي 
�لعدل مبنطقة جاز�ن،  وز�رة  م�صاعد مدير عام فرع 
�لقانوين  �لباحث  �ل�صاعدي  عيد  بن  �صلطان  �لأخ 
بفرع وز�رة �لعدل مبنطقة �ملدينة �ملنورة، �ل�صيخ �صعد 
بخرب،  �لعامة  باملحكمة  �لقا�صي  �لعطوي  �صليمان  بن 
�ل�صيخ حممد بن مبارك بن نا�صر بن �صامل �آل قا�صم 
بن  حممد  �ل�صيخ  بجدة،   �لعامة  باملحكمة  �لقا�صي 
عو�د بن �صامل �لعنزي رئي�ص �ملحكمة �لعامة باحلائط 
مبنطقة حائل، �لأخ جابر بن يحيى �لقحطاين �ملوظف 
بكتابة �لعدل �لأولى بالدمام. �ل�صيخ عبد�هلل بن �صعد 
�لقرين �لقا�صي باملحكمة �لعامة يف ر�بغ، �ل�صيخ حممد 

�أحمد �لزهر�ين كاتب �لعدل بكتابة عدل �ملندق.
•  مت �إدر�جكم �صمن من تهدى �إليهم �ملجلة، 	

ونرحب بان�صمامكم كقر�ء ومتابعني. �صائلني 
�هلل �أن ينفع بها و�أن حتقق ما ت�صبون �إليه، 
�قتناء  على  وحر�صكم  �هتمامكم  مقدرين 

جملة �لعدل وتقبلو� خال�ص حتياتنا.

تعديل عنوان

�لقا�صي  �ل�صويحي  عبد�هلل  بن  �أ���ص��رف  �ل�صيخ 
بن  ب��ن��در  �ل�صيخ  ب��الأح�����ص��اء،  �جل��ز�ئ��ي��ة  باملحكمة 
بالدمل،  �لعامة  باملحكمة  �لقا�صي  �لعرفج  عبد�لعزيز 
مبحكمة  �ل��ق��ا���ص��ي  �مل��زي��ن��ي  ح��م��ود  ب��ن  ف��ه��د  �ل�صيخ 
بن  �صالح  �ل�صيخ  �ملنورة،  �ملدينة  مبنطقة  �ل�صتئناف 
�صليمان �لن�صّيان �لقا�صي باملحكمة �لعامة بالريا�ص، 
كاتب عدل  �صلوي  بن حممد  بن حممد  �أحمد  �ل�صيخ 
د.  �ملكتبات،  �صوؤون  عميد  ج��از�ن،  مبنطقة  �لطو�ل 
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طلب اأعداد
- �لدكتور �إ�صماعيل نامق ح�صني، كلية �لقانون و�ل�صيا�صية جامعة 

�ل�صليمانية، �لعر�ق.
• �لعدد 	 يف  ن�صره  مت  �لت�صريع)  )تكميل  بحثكم  �أن  نفيدكم 

عنو�نكم  على  ن�صخ  بعث  ومت  �لق�صائية  �ملجلة  من  �ل�صابع 
�لربيدي، �صكرً� لهتمامكم.

- �ل�صيخ �أحمد بن �صعد �لزهر�ين �لقا�صي مبحكمة �ل�صتئناف 
مبنطقة �ملدينة �ملنورة.

• ون�صر 	 تدوين  �إد�رة  من  ت�صدر  �لق�صائية  �لأحكام  مدونة 
�لأحكام لإحاطتكم و�هلل يحفظكم.

-�ل�صيخ حممد بن م�صاعد �لعتيبي رئي�ص �ملحكمة �لعامة بنفي.
• يف 	 لن�صره  حكم  �صك  بعث  �مل�صاركة  يف  تفاعلك  لك  ن�صكر 

مت  و�أح��ك��ام)  )ق�صية  �ل��ز�وي��ة  �أن  ونحيطك  �لعدل  جملة 
جملدً�   (4 و�صدور  �لق�صائية  �ملدونة  لوجود  نظرً�  �إيقافها 
�لتوجيه  وح�صب  لالإزو�جية  منعًا  �لعدلية  �لأحكام  ملجموعة 

لك حتياتنا.
-�ل�صيخ م�صاعد بن حمد �لعتيق رئي�ص كتابة �لعدل �لثانية ب�صرق 

�لريا�ص، �مل�صاعد.
• من 	 نقلهم  مت  عمن  بالرفع  و�هتمامك  حر�صك  ل��ك  ن��ق��در 

�إد�رتكم، ل�صمان و�صول �ملجلة لعناوينهم �جلديدة �صكرً� لكم.
كلية   – جن��ر�ن  بجامعة  �ملحا�صر  عطية،  من�صور  علي  د.   -

�ل�صريعة و�أ�صول �لدين.
• عليه 	 ليتم  �لفقه  �أ���ص��ول  يف  �لعلمي  بحثكم  تلقي  ي�صعدنا 

�إجر�ء�ت �لتحكيم وفق �ملتبع لك حتياتنا.
- مو�صى بن نوحي بن حممد هتاين، وح�صني بن عبد�هلل بن علي 

�أبو ر�ية، �ملحكمة �لعامة  ب�صبيا، جاز�ن.
• ملن 	 ت�صرف  �ملجلة  �أن  ونحيطك  �ملجلة  على  ثناءك  نقدر 

وباإمكانك  �ل���وز�رة  من�صوبي  من  �لثامنة  �ملرتبة  على  هم 
�ل�صرت�ك حاليًا ولك حتياتنا.

- �ملحامي �صعد غرم �هلل �لغامدي، �لريا�ص.
• �إد�رة 	 ل��دى  �مل���دون  �ل��ربي��دي  �لعنو�ن  على  ت�صلك  �ملجلة 

لدى  �آخر  �صندوق  تعديله  مت  و�إذ�   (7(((( رقم  �ملحاماة، 
�إد�رة �ملحاماة مت �لإر�صال على �جلديد.

- �ل�صيخ عبد�لرحمن بن حممد �لعفي�صان �لأمني �لعام للمحكمة 
�جلز�ئية بالريا�ص. 

• نعتذر لكم عن تاأمني تقاومي  �لعام �لهجري 6)4)ه� لعدم 	
توفرها هذه �ل�صنة لك حتياتنا.

- �ملحامي �ملتدرب �أحمد بن حممد �خلمي�ص.
• �لق�صائية، 	 وجم��ل��ة  �ل��ع��دل  جملة  يف  �ل���ص��رت�ك  ح��ق  ل��ك 

�لق�صائي  �جلانب  يف  �ملعريف  م�صتو�ك  رفع  يف  للم�صاهمة 
و�لعديل.

- �لأخ تركي �حلربي – جدة.
• يف 	 �ملو�صح  �ل�صرت�ك  بنظام  �ملجلة  على  �حل�صول  ميكنك 

بطاقة �ل�صرت�ك د�خل �ملجلة لك حتياتنا.
- �لأخ عبد�لرحمن بن م�صاعد �لبلوي �لباحث �ل�صرعي مبحكمة 

�ل�صتئناف يف منطقة تبوك.
• نحيطك �أن �لإد�رة معنية عن جملة �لعدل وجملة �لق�صائية. 	

�أما �لن�صرة �لعدلية فباإمكانك �حل�صول عليها من �لإعالم 
و�لن�صر بوز�رة �لعدل، لك حتياتنا.

-�لأخ د. حممود حمزة �ملزيني
• بحثك )�صهادة �لدكتور�ه �لوهمية و�أبعادها �لقانونية) حتت 	

ن�صكر  �لقادمة  بالأعد�د  ن�صره  لإمكانية  و�هتمامنا  عنايتنا 
ح�صرك وتقبل حتايتنا.

-�ملحامي ريان بن حممد بن حممد قربان
• يتم �عتماد بعث �ملجلة لكم ي حال وجود �صندوق بريد لكم 	

لدى �إد�رة �ملحاماة لك حتياتنا.
- جمول بن حممد �حلربي، �لق�صيم، بريدة.

• �ملرتبة 	 على  ملنهم  �لعدل  وز�رة  ملن�صوبي  �ملجلة  ت�صرف 
�لثامنة فما فوق. وما عد�هم فلهم حق �ل�صرت�ك ودمتم.

ردود خا�ضة

- ف�صيلة �ل�صيخ عبد�هلل بن �إبر�هيم �ل�صبانات �لقا�صي باملحكمة 
�لعامة مبحافظة �خلفجي.

• �لربيد، 	 ل�صندوق  ولي�ص  مبا�صرة،  للمحكمة  تبعث  �ملجلة 
وذلك وفق �لتوجيهات �ملبلغة، نقدر �هتمامكم.

- �أ.د. منور �ملهيد مدير عام موؤ�ص�صة �آل �لبيت يف عمان �لأردن.
• نقدر لكم تو�لكم بالإفادة عن و�صول �أعد�د �ملجلة �نتظامًا 	

لك حتياتنا.



التوازن يف العدالة يف العفو العام
بني حماية احلقوق واأحقية اجلاين

من  الكثري  يف  والتهذيب  الإ���س��اح  �سور  اإح���دى  يعد  ال��ع��ام  العفو 
فيها  ال�سجن  يعد  التي  املتقدمة  ال��دول  يف  وخا�سة  العدلية  الأنظمة 
موؤ�س�سة اجتماعية تعمل على حتقيق العدالة يف املجتمع وتعنى يف الوقت 
نف�سه باإ�ساح وتهذيب اجلناة من خال دجمهم يف برامج متخ�س�سة 
ال�سجني وروؤيته للحياة ومنحه فر�سة للبدء  اإعادة �سياغة  اإلى  تهدف 
مبعنى  وم�سبباتها،  وبواعثها  اجل��رمي��ة  م��واط��ن  ع��ن  بعيداً  جديد  م��ن 
اأكرث و�سوحاً اإعادة تاأهيل ال�سجني وتدريبه للح�سول على عمل ومهنة 
حمرتمة ت�سمن له حياة طبيعية كبقية الب�سر حتى ل يكون عدم تقبل 
مرة  للجرمية  العودة  يف  �سبباً  والبطالة  واحلاجة  والفقر  له  املجتمع 
اأخرى, ونخل�ص اإلى اأن �سروط العفو العام التي يجب توافرها يف ال�سجني 
قد ل توؤدي ب�سكل كبري اإلى اإيجاد نوع من التوازن يف العدالة بني حماية 
امل�ستحق  اجلاين  ا�ستفادة  اإمكانية  وبني  عليهم  واملجني  املجتمع  حقوق 
للح�سول على العفو العام ب�سكل دقيق ما مل تتحول هذه ال�سروط اإلى 
من  اال�ستفادة  يف  ال�سجني  اأحقية  ت�سبط  التي  النقاط  من  جمموعة 
النقاط بطريقة مدرو�سة تبداأ من  العام من عدمه, وتوزع هذه  العفو 
حالة  يف  النظر  ثم  ودوافعها،  وطبيعتها  ونوعها  اجلرمية  ملف  فح�س 
�سابقة،  جرمية  وجود  وعدم  والجتماعية  وال�سحية  العمرية  ال�سجني 
واأخريا اأخذ راأي اإدارة ال�سجن والأخ�سائي الجتماعي املخت�س، والتاأكد 
ومدى  والتاهيلية،  واملهنية  التدريبية  بالربامج  ال�سجني  التحاق  من 
ا�ستفادته من هذه الربامج الإ�ساحية مثل حفظ القراآن الكرمي وتوبة 

اجلاين عن ارتكاب اجلرمية وان�سباط �سلوكه داخل ال�سجن .
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ted may not permit it to others.” For 
example, if someone allocates a house 
belonging to him to accommodate the 
homeless, these homeless people us-
ing the house have the right of using the 
house without having the right to assign 
this use to others with or without pay.

-  The study presents three theo-

ries on objectives with regard to limi-
tation of permission. These are: the 
theory of motive, the theory of exces-
sive use of right and theory of precau-
tion. The author elaborates on the rules 
included in these theories considering 
objectives, their supporting proofs and 
several applications thereof.

 The Juristic Maxim: “Harm should be
Removed”: Authority and Rules
Maazin M. Sabaah
Abstract

The author discusses the following points:
Definition of harm: “Causing some sort of harm to a third party in general.”
Opinions of scholars on the difference between the terms “harm” and “mutual 

harm” in five opinions, all of which are meant in the Sharee’ah.
Originally, harm and mutual harm are prohibited. The author elaborates on the 

types of harm according to Islamic jurisprudence and provides proofs supporting the 
authority of this maxim.

The author explains the maxim as a collective one and elaborates on its importance 
as one of the five basic maxims on which Islam is built and from which the Islamic 
jurisprudence takes substance. Removal of harm is an obligation according to Is-
lamic Sharee’ah. For this purpose, methods and measures established by the Islamic 
Sharee’ah. These conditions are meant to realize interest and remove harm. The au-
thor also pinpoints how the Islamic Sharee’ah handles harm in three stages as follows:

Forbidding harm before it takes place,
Removing harm after it has taken place, and
How harm is removed after it has taken place as much as possible.
The author explains the relationship between the maxim “harm should be removed” 

and a number of juristic rules such as “Sharee’ah is revealed to realize interests and 
remove harms” along with detailed explanation of each rule.

The author explains the relationship of the maxim with the objectives of the Islamic 
Sharee’ah as one of the one most affecting these objectives and closely related to 
them and supporting them.

The author discusses the rules applicable to both parts of the maxim, namely harm 
and removal of harm.

The author gives some application examples of the maxim by Muslim jurists.
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Rules of Limitation of Permissibility
Dr. Mahmoud S. M. Mahdee

Abstract

The author elaborates on the following 
topics:

-  Definition of the following 
terms:

*  Limitation: Specifying the gen-
eral word with a certain limitation that 
minimizes its common use.

*  Permissibility: What a responsi-
ble person is permitted to do or not to do 
without entailing reward or punishment.

-  Forms of permissibility also in-
clude removal of hardship or penalty.

-  Limiting permissible things is re-
lated to parts and individual cases rather 
than gestalt things. The mujtahid may 
not prohibit general permissible things 
but may do the same for an individual 
in certain cases and for specific periods. 
Not every permissible thing is unlimited 
but is specific to a part in particular or 
several parts in general or required to be 
done or not to be done.

-  Differences between jurispru-
dence fundamentals scholars and jurists 
with respect to the concept of limitation. 
Jurists define it as limitation of original-
ly permissible acts of the responsible 
person to prevent harm resulting from 
them.

-  Limits of permissibility in case of 
necessity that permits forbidden things 
are three. These are:

1.  Not to transgress against the 
right of others.

2.  Time of permission is limited to 
the stay of excuse. If the excuse termi-

nates, permissibility is removed.
3.  Necessity is limited by need.
-  The rule of movement from and 

to permissibility states that “movement 
from prohibition established by text to 
permissibility should meet the strictest 
conditions contrary to movement from 
permissibility to prohibition for which 
the simplest conditions should be met. 
For example, prohibited sexual inter-
course with a marriageable woman can-
not be removed except under a contract 
meeting the required terms  and condi-
tions while changing this condition from 
permissibility to prohibition only requires 
divorce. A wife divorced irrevocably may 
not remarry her former husband unless 
she marries another man and is divorced 
by him with the completion of the wait-
ing period of divorce. This is a strict 
condition of changing to permissibility 
because it is changing from prohibition 
to permissibility. The Sharee’ah is stricter 
in cases of changing from permission to 
prohibition more than it is so in cases of 
changing from permission to prohibition.

-  The rule of changing from the 
general to the specific states that “per-
mission by general permission does not 
drop the specific permission.” For exam-
ple, The guest may eat the food offered 
to him but he is not permitted to sell it or 
assign it to others and is not permitted to 
eat more than he needs or take it to his 
house except with a specific permission.

-  The rule of changing from the 
specific to the general states that “a 
person for whom something is permit-
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Early Payment of Zakat Juristic Study
Dr. Haamid M. Al-Jda’aanee

Abstract

The author discusses the following topics:
- The author defines the words of the title of the study: early and Zakat.
- The author discusses the conditions of the payment of Zakat, the minimum 

zakatable amount and complete year.
- The author states that jurists agree that it is not permissible to pay zakat 

prior to owning the minimum zakatable amount but they differ as to early 
payment of zakat after owning the minimum zakatable amount and prior 
to the completion of the year in two opinions as follows:

- First Opinion: It is permissible according to the Hanafites, a narration from 
imam Malik, the Shaafi’ites and the Hanbalites. This is the opinion chosen 
by the author as the preponderant one.

- Second Opinion: It is not permissible according to the Maalikites and some 
of the Shaafi’ites.

- Jurists agree that it is not permissible for the ruler to force people to pay 
zakat before the completion of the year.

- Jurists differ as to holding the ruler liable for the damage of the early paid 
zakat if he requests people to pay it to him before it is paid to people who 
are entitled to it in two opinions as follows:

- First Opinion: He is not held liable unless he has neglected storing the ma-
terials of zakat according to the Hanafites and the Hanbalites. This is the 
opinion the author considers as the preponderant one.

- Second Opinion: He is held liable in any case according to the Shaafi’ites.
- If the poor person receives early zakat and dies before the completion of 

the year, the zakat is then properly paid fulfilled but if he receives the early 
zakat and become rich before the completion of the year, the zakat is prop-
erly paid and duly fulfilled and the zakat payer may not take it back.

- The zakat payer may not take it back if he pays it early but his property is 
damaged before the completion of the year.

- If the person who pays his zakat early dies before the completion of the 
year and the heirs may resume a new year, the early zakat paid by their 
heritor does not fulfill the zakat due from them.

- Jurists differ as to the early payment of zakat al-fitr and the author chooses 
that it is permissible to pay it one or two days before entitlement.
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 Fundamental Rules Related to Abrogation and
their Effect on Inference of Rulings
Dr. Ayman H. A. Ibraaheem

Abstract

The author tackles the following points:

- Definition of naskh (abrogation) as removing a ruling by another 
succeeding ruling.

- Definition of some fundamental rules related to the reality of ab-
rogation like that abrogation is not permissible except on things that 
may take place in two ways and juristic branches of some rules, e.g. 
abrogation is not applicable to news. The author gives examples of 
each case.

- Definition of some fundamental rules related to the methods of 
the establishment of abrogation such as: abrogation cannot be es-
tablished by probability but by certainty and for it to be established 
there should be a proof. The author elaborates on some juristic 
branches of some rules and gives examples of each case.

- The fundamental rules related to abrogation, subject of this study, 
are either agreed rules; for example, removal of original innocence 
is not a form of abrogation, or differed on rules; e.g. addition to the 
text is not a form of abrogation.

- The juristic differences drawing on the agreed fundamental rules 
are not due to differences in the original rule but to the application 
of this rule to juristic branches.

- The author is of the opinion that the Hanafite school of jurispru-
dence is the one extensively interested in abrogation and the least 
interested in seeking agreement between texts.
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certain conditions in case reconcili-
ation is sought. These are:

- Agreement of the disputing parties 
to conclude the reconciliation con-
tract. The judge should avoid any 
incidents that may violate this con-
dition like shyness and duress.

- Legal capacity which means free will.
- Checking the reconciliation format.
- Checking the subject of reconcilia-

tion, the knowledge of which is the 
subject of difference among schol-
ars in three opinions.

- The reconciliation should not vio-
late the Islamic Sharee’ah.

- The judge should not omit to ob-
serve the conditions of the court 
session.

- The judge should not pay from his 
own money.

- The subject of reconciliation 
should not relate to a right belong-
ing to Allah.

- The parties to the case should have 
the right to reconciliation. This 
condition includes some points in-
cluding the following:

- Reconciliation by the guardian of a 
minor,

- Reconciliation by the administra-
tor,

- Reconciliation by a steward of an 
endowment,

- Reconciliation by an attorney, and 
- Reconciliation by a busybody.
-  The reconciliation contract is bind-

ing to both parties; neither one 
may revoke or terminate it except 

with the consent of both parties. 
As soon as it is concluded in the 
court session, it becomes binding 
under religion and justice.

- The reconciliation contract is like 
other contracts in the Islamic ju-
risprudence as it may be revoked 
and invalidated by some violations. 
The most important things that in-
validate the reconciliation contract 
are:

- Dismissal,
- Failure of fulfillment,
- Declination by defect option or 

sight unless the party having the 
right agrees to the same,

- Consumption of the property the 
usufruct of which is the subject of 
reconciliation,

- The death of either party,
- Entitlement which means either 

party to the reconciliation is enti-
tled to either compensation.

- If the proof appears after conclud-
ing the reconciliation agreement, 
the reconciliation contract is termi-
nated according to Ibn Taymiyah,

- If the two parties agree to replace 
dirhams with dinars but they part 
with each other before receiving 
the same,

- If the subject of the reconciliation 
is defective but such defect is re-
moved, and

- If the subject of reconciliation is 
denial but the denying party ad-
mits what he has denied after the 
reconciliation.
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Abstract

- The author tackles the following 
points:

- Disputes among people force them 
to resort to the court and hearings. 
Therefore, it is necessary to discuss 
the issues related to legitimacy of 
reconciliation in the court session 
and study its conditions, effects and 
forms.

- The definition of the vocabularies of 
the title of the study and linguistic, 
juristic and legal aspects of reconcili-
ation.

- The definition of the title as a collec-
tive one as “an agreement contract 
under which an existing dispute is 
settled and a potential one is pre-
vented by reciprocating concessions 
by both disputing parties of parts of 
their claims which is documented 
and approved by the court.”

- The pillars of reconciliation as jurists 
consider reconciliation as a contract 
but they differ as to the pillars of rec-
onciliation: the Hanafites are of the 
opinion that reconciliation has one 
pillar, namely the format by which 
the contract is concluded while the 
majority of jurists are of the opinion 
that it has three pillars. These are: a) 
the format, b) the two contracting 

parties (the parties to the reconcilia-
tion) and the subject of the contract. 
The author chooses the opinion of 
the majority of jurists and discusses 
it briefly.

- Originally, reconciliation in the court 
session is desirable but the five tak-
lifee provisions may be applied in 
some cases.

- The judge should encourage the dis-
puting parties to reconcile as guided 
by the Prophet (peace and blessings 
be upon him).

- There are some cases in which the 
judge may not request the disputing 
parties to resort to reconciliation.

- If the judge is certain of the rightful 
party,

- If it is better to settle the dispute by 
the court like fearing that the par-
ties will not commit themselves to 
the reconciliation contract or differ 
on executing it,

- If it is not possible to reach reconcili-
ation, and

- If reconciliation will result in causing 
injustice to either party.

- The ruling on the judge’s delay of the 
judgment with the hope of reach-
ing reconciliation stating the virtues 
of reconciliation in this life and the 
hereafter.

- The court session needs to meet 

Reconciliation in the Court Session

Dr. Faisal S. Al-Usaimee




