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احلمدهلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني اأما بعد:
ومن امل�صطلحات اخلا�صة بال�صتئناف:

الالئحة العرتا�شية: 
هي مذكرة يدونها املعرت�ض على احلكم، م�صتملة على بيان احلكم املعرت�ض عليه، وتاريخه، والأ�صباب التي بنى عليها 
اإدارة  اإلى  تقدم  �صرعًا،  ميثله  من  اأو  املعرت�ض  من  موقعة  العرتا�ض،  توؤيد  التي  والأ�صباب  املعرت�ض،  وطلبات  العرتا�ض، 

املحكمة، مدون عليها تاريخ تقدميها)1(، قبل انتهاء مدة تقدمي العرتا�ض))(.
فاإذا اطلع القا�صي الذي اأ�صدر احلكم املعرت�ض عليه، على مذكرة العرتا�ض، يجوز له اأن يعيد النظر يف احلكم، من 
ناحية الوجوه التي بني عليها العرتا�ض، من غري مرافعة، وعليه اأن يوؤكد حكمه، اأو يعدله ح�صبما يــــظهر لــه، فاإذا اأكد حكمه 
فريفــعه مع �صورة �صبط الق�صية، وكامل الأوراق اإلى املحكمة املخت�صة، اأما اإذا عدله فيبلغ احلـــكم املعدل للخ�صوم، وت�صري 

عليه يف هذه احلالة الإجراءات املعتادة)3(.
اإن الالئحة العرتا�صية بهذا املفهوم من امل�صطلحات التي ُعرفت عند بع�ض فقهاء الإ�صالم، لفظًا ومعنًا)4(.

الوارد عند بع�صهم عدم القبول باحلكم، اأن يكون �صفهيًا، كما يفهم من اأقوالهم التي بينتها يف م�صطلح الطعن باحلكم، 
دون اأن ي�صار عندهم هل يدون طعنه باحلكم، فيكون مبثابة الالئحة، اأم يكتفى به �صفهيًا، واملتاأمل لأقوالهم يجد اأنها ت�صمع 

�صفهيًا، واهلل اأعلم))(.
حيث ورد عن من ورد عندهم قولهم: وم�صتدعي التمييز، اإما اأن يكون املحكوم له، اأو املحكوم عليه، فاإذا كان املحكوم عليه 
فله اعتبارًا من تاريخ تبليغ الإعالم له، مبوجب الأ�صول اأن يعرت�ض على احلكم بظرف ثالثة اأ�صهر، فاإذا اعرت�ض بعد ذلك 
فال ي�صمع اعرتا�صه، وم�صتدعي التمييز املحكوم عليه يقدم لئحته العرتا�صية، مع �صورة الإعالم امل�صدقة، مع ا�صتدعاء 

)1( ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )180( ولئحتها التنفيذية.
)2( ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )178،176(

))) ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )181(
))) درر احلكام �شرح جملة الأحكام636-635/4

)5( يراجع املبحث الرابع: الطعن باحلكم

كرث  حيث  الق�شائية؛  امل�شطلحات  الق�شاء،  يف  بها  ُيعنى  اأن  ينبغي  التي  املو�شوعات  اأهم  من  اإن 
يف زمننا التقا�شي وتطورت العبارات، مع تقدم الق�شاء يف دولتنا اإداريًا، و كرث يف الواقع التفنن يف 
به  املعمول  ح�شب  بها  والإحاطة  ملعرفتها  فكان  خا�شة؛  وم�شطلحات  اأ�شماء  لها  فاأ�شبح  اجلرائم؛ 
على  احلكم  اإذ  الأحكام؛  على  املفاهيم  اأثر  يخفى  ل  حيث  بالق�شاء،  �شلة  له  من  لكل  مهمة  حاجة 

ال�شيء فرع عن ت�شوره، ولقد عنيت هنا بذكر امل�شطلحات الق�شائية من خالل الأنظمة املرعية.

إعداد: املعاون القضائي باحملكمة العليا
إبراهيم بن أحمد اجلنوبي

مصطلحات•قضائية
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اإلى احلكومة املحلية، وتر�صل الأوراق املذكورة من احلكومة املحلية، اإلى باب الفتوى ويوؤخر تنفيذ الإعالم لنتيجة القرار)6(.
فالالئحة العرتا�صية م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�صتعمل.

ت�شديق احلكم: 
هو موافقة املحكمة املخت�صة، على احلكم الق�صائي، خللوه من موجب لنق�صه))(.

اإحالتها للقا�صي ناظر  اأو وجدت فيه مطعنا ثم بعد  فاإذا اطلعت املحكمة املخت�صة، على احلكم ومل جتد فيه مطعنًا، 
الق�صية اأجاب عن ملحوظتها، واقتنعت باإجابته لبناء اإجابته على الأ�صول ال�صحيحة، تعني على املحكمة املخت�صة ت�صديق 
احلكم، ول يلزمها اأن تبني اأ�صباب ت�صديقها عليه، بخالف ما اإذا كان احلكم يحتاج اإلى ت�صحيح اأو تكميل، فال بد من ذكر 

الأ�صباب)8(.
اإن ت�صديق احلكم من امل�صطلحات التي ُعرفت عند الفقهاء من احلنفية، واملالكية، وال�صافعية، واحلنابلة، من حيث 

املعنى، كما ُعرف عند احلنفية بلفظ ت�صديق احلكم))(.
فقد ورد عن احلنفية قولهم: اإذا مل يقنع املحكوم عليه باحلكم، الواقع يف حق الدعوى، وطلب متييزه، فيدقق فاإن كان 

موافقًا لأ�صوله امل�صروعة ي�صدق، واإل ينق�ض)11(.
كما ورد: واإذا كان م�صتدعي التمييز، املحكوم له، يقدم اأ�صل الإعالم، اأو �صورته امل�صدقة، اإلى احلكومة املحلية، وتر�صل 
اإلى باب الفتوى، فاإذا وجد باب الفتوى اأن الإعالم ال�صرعي موافق لالأ�صول امل�صروعة، ي�صدق، واإذا كان غري موافق يحرر 

على هام�ض الإعالم)11(.
وعن املالكية: واأما اجلائر واجلاهل فتتعقب اأحكامهما، وينق�ض منها ما لي�ض ب�صواب، ومي�ض ما كان �صوابًا، وال�صواب: 

ما وافق قوًل م�صهورًا اأو مرجحًا ولو كان الأرجح خالفه))1(.
فاحلكم اإذا كان �صوابًا اأم�صي، واإن كان لي�ض ب�صواب نق�ض.

وعن ال�صافعية: واإن تظلم متظلم من حكم مل ي�صمع احلاكم الدعوى منه جمملة حتى ي�صفها مبا ت�صح الدعوى مبثله، فاإذا 
و�صفها نظر احلاكم فيها، فاإن كان احلكم مبثلها ل يجوز اأن ينق�ض، رد احلاكم املتظلم، واأعلمه اأن احلكم نافذ عليه)13(.

وعن احلنابلة: ول َينُق�ض من ُحكِم غريه اإذا ُرِفَع اإليه، اإلَّ ما خالف ن�ض كتاب، اأو �صنة، اأو اإجماعًا)14(.

)6( درر احلكام �شرح جملة الأحكام636/4
)7( من موجبات النق�ض: وجود خطاأ يف احلكم الفقهي اأو الواقعة اأو دليل ثبوتها اأو اجراءات املرافعة، ولحظته املحكم املخت�شة 
وبعد اإحالتها اإلى القا�شي ناظر الق�شية مت�شك براأيه، فلم َيعدل عنه، ومل ُيعدل فيه، فاإذا كان احلال كما ذكر فللمحكمة املخت�شة نق�ض 
يراجع مبحث  لل�شبكي 406/1،  والنظائر  الأ�شباه  الفروق 39/4،  املادة )188(،  ال�شعودي  ال�شرعية  املرافعات  نظام  ينظر:  احلكم. 

نق�ض احلكم.
)8(  ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )185، 188( والالئحة التنفيذية

))) ينظر: درر احلكام �شرح جملة الأحكام636/4، حا�شية ال�شاوي366/9، احلاوي الكبري 340/16، املغني 404/11
)1))  ينظر: جملة الأحكام 373/1، املادة 1839

))))  درر احلكام �شرح جملة الأحكام636/4
)12(  حا�شية ال�شاوي على ال�شرح ال�شغري366/9، ينظر: تب�شرة احلكام 89/1، التاج والإكليل 117/6

)13(  ينظر: احلاوي الكبري 340/16، املهذب 342/2
)14( املغني 404/11، ينظر: ال�شرح الكبري126/12
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فاحلكم اإذا كان لي�ض خمالفًا لن�ض الكتاب، اأو ال�صنة، اأو الإجماع، ورفع حلاكم لتدقيقه، فاإنه ي�صادق عليه.
فت�صديق احلكم م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�صتعمل.

ومن م�صطلحات التنفيذ الق�صائية: 
ال�شيغة التنفيذية: 

وهي عبارة:)يطلب من كافة الدوائر واجلهات احلكومية املخت�صة العمل على تنفيذ هذا احلكم بجميع الو�صائل النظامية 
املتبعة ولو اأدى اإلى ا�صتعمال القوة اجلربية عن طريق ال�صرطة( يذيل بها �صك احلكم، والذي ي�صعها القا�صي م�صدر احلكم، 

اأو خلفه، موقعة منه، وعليها خامته، وخامت املحكمة، �صواء اأكان التنفيذ داخل اململكة اأم خارجها))1(.
اإن ال�صيغة التنفيذية من امل�صطلحات التي ُعرفت عند الفقهاء من احلنفية، واملالكية، وال�صافعية، واحلنابلة، من حيث 

املعنى دون اللفظ)16(.
حيث ورد عن الفقهاء ال�صيغة املطلوبة للحكم، واأن يكون عليه عند بع�صهم ختم القا�صي، لكي ينفذ احلكم، من ي�صل 
اإليه، من ذوي ال�صاأن، ومل اأقف على كالم للفقهاء مفاده اأن هناك �صيغة خا�صة للتنفيذ، تو�صع على احلكم، زيادة على ختم 

القا�صي، وحكمه، اإلَّ عن احلنابلة، فقد ورد عنهم �صيغة للتنفيذ، لكن مل يجعلوا لها لفظًا وم�صطلحًا خا�صًا بها.
ومما ورد عن احلنفية قولهم: اإمنا يكتب ال�صجل حتى ل ين�صى الواقعة على طول الزمان وليكون الكتاب مذكرًا لها واإلَّ 
فال يحتاج اإلى كتابة احلكم؛ لأنه قد مت بح�صور اخل�صم نف�صه، اأو من يقوم مقامه، اإلَّ اإذا قدر اأنه غاب بعد احلكم عليه، 
وجحد احلكم، فحينئذ يكتب له لي�صلم اإليه حقه، اأو لينفذ حكمه، ولو كتب: ثبت عندي مبا تثبت به احلوادث، ل ي�صح ما مل 
يبني الأمر على التف�صيل، واحلجة ما نقل من ال�صجل من الواقعة وعليه عالمة القا�صي اأعاله وخط ال�صاهدين اأ�صفله واأعطي 

للخ�صم))1(.
وعن املالكية: بل يكفي اأن يقول ثبت عندي بالبينة ال�صرعية يتم فالن، ب�صهادة فالن وفالن، واإهماله، وب�صهادة فالن 
وفالن، ملكه ملحل يف جهة كذا، اأي يكتب ذلك يف ال�صجل الذي يكتب فيه الوقائع التي حكم فيها، وندب ختمه؛ لأن احلجة التي 

لي�ض فيها اخلتم ل يعول عليها)18(.
وعن ال�صافعية: ويف ال�صجل: يحكي الكاتب �صورة احلال، واأنه حكم بذلك لفالن على فالن، واأنفذه ب�صوؤال املحكوم له، وقد 
بني الأ�صل �صورتي املح�صر وال�صجل، ويجعل من املحا�صر وال�صجالن ن�صختني؛ لتبقى عنده يف ديوان احلكم، واحدة لالأمن 
من التزوير، خمتومة، معنونة با�صم اأ�صحابها، ويجعل الأخرى عند ذي احلق غري خمتومة، ليلقى بها ال�صهود، واحلاكم يف 

بع�ض الأزمنة، ويذكرهم لئال ين�صوا))1(.
وعن احلنابلة: اإذا ادعى اأن احلاكم حكم له بحق، َفَذَكَر احلاكم حكمه اأم�صاه، واألزم خ�صمه مبا حكم به عليه، ولي�ض 

هذا حكمًا بالعلم، واإمنا هو اإم�صاء حلكمه ال�صابق.
وقد ذكروا يف ال�صجل: اأنه ل نفاذ ما ثبت عنده، واحلكم به، واإمنا يكتب:)واأن القا�صي اأم�صاه، وحكم به، على ما هو 
الواجب يف مثله، ونفذه، واأ�صهد القا�صي فالن على اإنفاذه، وحكمه، واإم�صائه، من ح�صره من ال�صهود( لأن التنفيذ يت�صمن 

)15(  نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )196( ولئحتها التنفيذية فقرة )1،2(
)16(  ينظر: : البحر الرائق 452/17، 384، حا�شية الد�شوقي271/13، اأ�شنى املطالب198/22، الإن�شاف 237/11

)17(  ينظر: البحر الرائق 452/17، 384، الأ�شباه والنظائر 131/1
)18(  ينظر: حا�شية الد�شوقي على ال�شرح الكبري 271/13، �شرح خمت�شر خليل للخر�شي372/21

)19(  ينظر: اأ�شنى املطالب �شرح رو�ض الطالب198/22، الأ�شباه والنظائر �ض507، احلاوي الكبري 198/16
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احلكم ب�صحة احلكم)1)(.
فال�صيغة التنفيذية م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي من حيث املعنى دون اللفظ.

تنفيذ احلكم: 
هو رد احلقوق عمليًا، اإلى اأ�صحابها، وانتزاع تلك احلقوق من املحكوم عليهم بها جربًا، اإذا مل يردوها طوعًا)1)(.

والتنفيذ هو من اأهم مراحل الق�صاء، وهو ثمرته التي وجد من اأجلها، فلن يرتفع الظلم عن املظلومني، اأو املعتدى عليهم، 
ما مل يتم تنفيذ احلكم بعد �صدوره.

بابًا وف�صاًل به، وقد خ�ص�ض قا�ض بتنفيذ الأحكام)))(، كما خ�ص�ض  وقد اعتنى نظام املرافعات بذلك فخ�ص�ض له 
�ر�ؤ�ساء  املحافظات،  �حمافظو  املناطق،  اأم��راء  �هم  التنفيذ،  بها  املنوط  الإداري��ة  �اجلهات  بــه)3)(،  خا�صًا  نظامًا  للتنفيذ 

املراكز)4)(.
فتنفيذ احلكم، اإما اأن ينفذه املحكوم عليه من تلقاء نف�صه، اأو يجرب على تنفيذه من قبل اجلهات املخت�صة بذلك.

اإن تنفيذ احلكم بهذا املفهوم من امل�صطلحات التي ُعرفت عند الفقهاء الإ�صالم، لفظًا ومعنًا)))(.
حيث جاء عنهم قولهم: بعد ما يتم القا�صي املحاكمة، يحكم مبقت�صاه، ويفهم الطرفني حكمه بل�صان لني وينفذ هذا 

احلكم، فاإن احلكم اإذا كان مبنيًا على ال�صهادة وعلى اأ�صباب ثبوتية حقيقة فينفذ بالتفاق)6)(.
بال�صهادة على خط  اأنفذت حكمي  القا�صي يف خطابه: قد  اآخر فقال  بلد  بالدين يف  ولو كان املطلوب  كما جاء عنهم: 
ال�صهود فاإن حكمه ينفذ، اأو دفع مكتوبًا لرجلني، وقال لهما اأ�صهدا على اأن ما فيه خطي، فاإذا فيه عندي ويف ذمتي لفالن كذا، 
فيعمل به، وكذا اإذا قال لهما اأ�صهدا على مبا فيه وميز القا�صي املدعى عليه بذكر ا�صمه وحرفته وغريهما من ال�صفات التي 
ل ي�صاركه فيها غريه غالبًا، كن�صبه وبلده، وطوله، وق�صره، وبيا�صه، و�صواده، فنفذه القا�صي الثاين املنهى اإليه، اإذا و�صله 

مكتوب القا�صي املر�صل)))(.
كما ورد اأي�صًا قولهم: فاإن حكم حاكم، و�صهد �صاهدان على حكمه عند حاكم اآخر، اأنفذ ما �صهدا به)8)(.

وورد قولهم: ويقبل كتاب القا�صي فيما حكم به من حق اإن�صان فيتعني عليه وفاوؤه، اأو على غائب بعد اإقامة البينة عنده، 
اأو تقوم البينة على حا�صر فهرب قبل احلكم عليه،  اإليه،  اإلى قا�صي بلد الغائب، ويكتب  وي�صاأله اأن يكتب له كتابًا بحكمه، 

في�صاأل رب احلق، احلاكم احلكم عليه، واأن يكتب له كتابًا بحكمه لينفذه املكتوب اإليه، واإن كانا ببلد واحد)))(.
فتنفيذ احلكم م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�صتعمل.

)20(  ينظر: الإن�شاف 237/11، الفروع 436/6
))))  ينظر: تب�شرة احلكام 116/1، معجم لغة الفقهاء �ض454

)22(  ينظر نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي الف�شل الرابع والباب الثاين ع�شر
)23(  ينظر: نظام التنفيذ ال�شادر من جمل�ض الوزراء برقم )261( وتاريخ 1433/8/12هـ

)24(  نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )218( ولئحتها التنفيذية فقرة )1(
)25(  ينظر: درر احلكام 405/4، البهجة يف �شرح التحفة126/1، املجموع �شرح املهذب167/20،

)26(  ينظر: درر احلكام 405/4، �شرح فتح القدير 301/7
)27( ينظر: البهجة يف �شرح التحفة126/1، ال�شرح الكبري للدردير161/4

)28( ينظر: املجموع �شرح املهذب167/20، احلاوي يف فقه ال�شافعي222/16
)29( ينظر: ك�شاف القناع 362/6، الفروع 433/6

مصطلحات•قضائية
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وثيقة•امللك•عبدالعزيز•للقاضي•الشيخ•صالح•الخريصي
ردًا•على•طلب•إعفائه•من•القضاء•عام•1372هـ

عام  اإلــى  تاريخها  يعود  وثيقة  هــذه 
))13هـ وهي عبارة عن ر�صالة جوابية 
ردًا  اهلل  رحمه  عبدالعزيز  امللك  مــن 
�صالح  ال�صيخ  من  مرفوع  خطاب  على 
حماكم  رئي�ض  اخلري�صي  اأحــمــد  بــن 
فيه  يطلب  ـــذي  وال �ــصــابــقــًا،  الق�صيم 
امللك  ــدر  اأ�ــص اأن  �صبق  وقــد  اإعــفــائــه. 
بتعيني  قـــرارًا  اهلل  رحمه  عبدالعزيز 
فاأر�صل  الــدمل،  ق�صاء  على  اخلري�صي 
ــي يــطــلــب اإعـــفـــائـــه وذلـــك  ــ�ــص اخلــري
من  كــان  فما  واأولده،  باأمه  لرتباطه 
خطابًا  ير�صل  اأن  اإل  عبدالعزيز  امللك 

جوابيًا ي�صر فيه على مت�صكه باخلري�صي وعدم 
منزلته  عظم  على  دلــيــل  وهـــذا  لــه،  الرخ�صة 
وال�صيخ  للعلماء،  تقديرهم  ومــدى  احلكام  عند 
الق�صاء  بــني  مــا  كبرية  جــهــودًا  بــذل  اخلري�صي 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  ــر  والأم والتدري�ض 
بني  والإ�ــصــالح  واملنا�صحة  ــاد  ــص والإر� والــدعــوة 
�صبيل.  من  ومهد  طريق  من  اأنــار  فكم  النا�ض، 
يف  احلــريان  واأر�صد  الغافل  مبواعظه  اأيقظ  وكم 
و�صالح  بالثناء  جدير  وهو  واحلوالك،  ال�صبهات 

الدعاء. 

ن�ض الوثيقة:
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

اإلى  في�صل  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  )من 
اهلل.  �صلمه  اخلري�صي  �صالح  ال�صيخ  املكرم  جناب 

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد: 
معلوم  كــان  بــه  عرفتم  ومــا  كتابكم  و�صلني  فقد 
بــارك  ــدري  ت ــت  اأن فــا  الرخ�صة  طلبكم  خم�صو�صًا 
اهلل فيك اأن هذا �صيء غري ممكن ووالدتك وعيالك 
اأر�صل لهم ويجون عندك. هذا ما لزم بيانه وال�صالم 

)/)1/))13هـ(.
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اأن�صئت  التي  الوكالت  من  التوثيق  ل�صوؤون  الــوزارة  وكالة 
العدل  وزير  العدل حيث �صدر قرار معايل  وزارة  موؤخرًا يف 
هذا  وي�صتمل  باإن�صائها  ))/)/)143هــــ  وتاريخ   (1(6 رقم 
الإدارات  وكذلك  امل�صاعدة  للوكالت  ا�صتعرا�ض  على  البيان 
املرتبطة بها ومهامها واخت�صا�صاتها واأهم اإجنازاتها خالل 

ال�صنة املالية املنتهية )1436/143هـ.
ل�صوؤون  الــوزارة  وكالة  يف  التنظيمية  الناحية  من  يرتبط 

التوثيق وكالتني م�صاعدتني واإدارات اأخرى هي كما يلي:

اأوًل: الوكالة امل�صاعدة ل�صوؤون كتابات العدل ويتبعها عدد 
من الإدارات هي:

اإدارة  ويتبعها  الــعــدل  كــّتــاب  لــ�ــصــوؤون  العامة  اأ-الإدارة 
الرقابة.

ب-الإدارة العامة ل�صوؤون كتابات العدل.
ج-الإدارة املركزية لالإذن بالتوثيق.

ويتبعها  للعقار  العيني  للت�صجيل  امل�صاعدة  الوكالة  ثانيًا: 
عدد من الإدارات هي:

اأ-الإدارة العامة للت�صجيل العيني للعقار.
القيد  ق�صاة  مكتب  على  لالإ�صراف  العامة  الإدارة   – ب 

الأول.
ج – الإدارة العامة للرقابة على الإيرادات.

3-الإدارة العامة ملاأذوين عقود الأنكحة.
4-الإدارة العامة للموثقني.

)-اإدارة ال�صتعالم عن املمتلكات والوكالت.

اأعمال الوكالة واإجنازاتها

الوكالة امل�شاعدة ل�شوؤون كتابات العدل
الوظيفية  ــوؤون  ــص ــ� وال الــعــدل  كــتــابــات  بــ�ــصــوؤون  وتخت�ض 
والإ�صراف  عليهم  والرقابة  العدل  كتاب  الف�صيلة  لأ�صحاب 
على اأعمالهم والتحقيق يف ال�صكاوى املقدمة �صدهم، وتتاألف 

من الإدارات التالية:

وتخت�ض  العدل،  كتابات  ل�شوؤون  العامة  1-الإدارة 
مبا يلي:

من  تــرد  التي  وال�صت�صكالت  ال�صتف�صارات  ــة  ــص اأ-درا�
اأ�صحاب الف�صيلة كّتاب العدل والإجابة عنها وفقًا ملا تقت�صي 

به الأنظمة والتعليمات.
كتابات  بعمل  ترتقي  التي  الدرا�صات  واإعــداد  ب-اقــرتاح 

العدل.
ج – درا�صة طلبات اإن�صاء كتابات عدل يف اململكة والعر�ض 

عنها للجنة كتابات وكتاب العدل.
اأو  الوزير  مكتب  من  اإليها  حتال  معاملة  اأي  درا�صة   - د 
مكتب وكيل الوزارة ل�صوؤون التوثيق واإبداء الراأي ال�صرعي اأو 

النظامي حيالها.
هـ -متثيل الوزارة يف الجتماعات والندوات وور�ض العمل 

املتعلقة بعمل الوكالة.
* اإجنازات الإدارة العامة ل�صوؤون كتابات العدل:

1-قامت الإدارة بدرا�صة )1))6( معاملة.
)-مت التو�صية بافتتاح )38( كتابة عدل جديدة.

برامج  يف  والبتعاث  للتدريب  الإدارة  مع  امل�صاركة   -3
تاأهيل كّتاب العدل اجلدد ونظام ال�صركات والتمويل والرهن 

العقاري.
الأولــى  العدل  كتابات  اإجــراءات  هند�صة  يف  4-امل�صاركة 

والثانية.
بعمل  املتعلقة  اللجان  يف  الـــوزارة  متثيل  يف  )-امل�صاركة 

الوكالة.

ل�شوؤون كّتاب العدل وتخت�ض مبا  العامة  2-الإدارة 
يلي:

عدل  كاتب  وظيفة  على  املتقدمني  طلبات  ا�صتقبال  اأ- 
وفح�صها متهيدًا لرفعها للجنة كتابات وكّتاب العدل.

العدل  كّتاب  الف�صيلة  اأ�صحاب  طلبات  ا�صتقبال   – ب 
الراغبني يف الرتقية اأو النقل اأو الندب اأو الإعارة اأو التدريب 
اأو البتعاث وغريها من ال�صوؤون الوظيفية واإنهاء اإجراءاتها.

وكالة•الوزارة•لشوؤن•التوثيق
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كّتاب  الف�صيلة  اأ�صحاب  ا�صتف�صارات  على  الإجابة   – ج 
العدل فيما يتعلق ب�صوؤونهم الوظيفية.

د – اقرتاح تر�صيح اأ�صحاب الف�صيلة كّتاب العدل لتمثيل 
بعمل  املتعلقة  العمل  وور�ــض  والــنــدوات  اللجان  يف  الـــوزارة 

الوكالة.

اإجنازات الإدارة العامة ل�شوؤون كّتاب العدل لعام 1435هـ
املرتبة  كاتب عدل من  ترقية ))14(  اإجــراءات  1-اإنهاء 
املرتبة  من  عدل  كاتب  و))1(  الثامنة  املرتبة  اإلى  ال�صابعة 
املرتبة  من  عدل  كتاب  و)8(  التا�صعة  املرتبة  اإلــى  الثامنة 

التا�صعة اإلى املرتبة العا�صرة.
)-اإنهاء اإجراءات تعيني ))1)( من املتقدمني على وظيفة 
كاتب عدل وقامت بفرزها واإعدادها يف قوائم قبل عر�صها 

على جلنة كتابات وكّتاب العدل.
ويتبع لهذه الإدارة اإدارة الرقابة وتخت�ض مبا يلي:

اأ-التفتي�ض على اأعمال اأ�صحاب الف�صيلة كّتاب العدل من 
خالل قيام اأع�صائها بجولت تفتي�صية لهذا الغر�ض.

ب-درا�صة ال�صكاوى املقدمة �صد اأ�صحاب الف�صيلة كّتاب 
العدل والتحقق منها والتحقيق فيها اإذا ا�صتدعى الأمر ذلك.

كّتاب  الف�صيلة  اأ�صحاب  وان�صراف  ح�صور  ج-متابعة 
العدل.

العمل  وور�ض  والندوات  الجتماعات  يف  الوزارة  د-متثيل 
املتعلقة بعمل الوكالة.

اإجنازات اإدارة الراقبة
خمتلف  على  تفتي�صية  جولة   )((( من  باأكرث  اأ-القيام 

كتابات العدل يف مناطق اململكة.
ب-التحقيق مع ))11( كاتب عدل.

ج-امل�صاركة يف اأكرث من ))1( جلنة.
 )1881( درا�صتها  متت  التي  املعامالت  جمموع  د-بلغ 

معاملة.

3-الإدارة املركزية لالإذن بالتوثيق:
وتتولى الإدارة املهام التالية:

جمل�ض  دول  مواطني  مــن  املقدمة  الطلبات  ــة  ــص 1-درا�
التعاون اخلليجي الذين ميلكون عقارات يف اململكة ويرغبون 

ـــات  اأذون واإ�ــصــدار  ميلكونها،  الــتــي  الــعــقــارات  تلك  بيع  يف 
ا�صتثنائهم من املدة النظامية وهي الأربع �صنوات، وذلك بعد 

تقدمي �صبب مقنع وموافقة معايل الوزير على ذلك.
)-الإجابة على ال�صتف�صارات وال�صت�صكالت التي ترد من 

املحاكم وكتابات العدل حيال تطبيق التنظيم.
دول  مواطني  متلك  عن  الالزمة  الإح�صائيات  3-اإعــداد 

جمل�ض للعقارات يف اململكة وبيعهم لها.
تطوير  يف  ت�صاهم  التي  والدرا�صات  املقرتحات  4-تقدمي 

العمل واخت�صار الإجراءات.

اإجنازات الإدارة املركزية لالإذن بالتوثيق:
جمل�ض  دول  مواطني  مــن  للعقار  املتملكني  عــدد  1-بــلــغ 

التعاون اخلليجي )411( مواطن.
ــــات وال�ــصــتــثــنــاءات بالبيع مــن املــدة  )-بــلــغ عــدد الأذون

النظامية التي �صدرت من الإدارة )16( اإذنًا.

الوكالة امل�شاعدة للت�شجيل العيني للعقار
تتاألف من الإدارات التالية:

1-الإدارة العامة للت�صجيل العيني للعقار.
)-الإدارة العامة لالإ�صراف على مكتب ق�صاة القيد الأول.

3-الإدارة العامة للرقابة على الإيرادات.
على  للعقار  العيني  للت�صجيل  امل�صاعدة  الوكالة  وت�صرف 

ثالث اإدارات هي:
1-اإدارة الت�صجيل العقاري والتوثيق مبدينة الريا�ض.

)-اإدارة الت�صجيل العقاري والتوثيق مبدينة جدة.
3-اإدارة الت�صجيل العقاري والتوثيق مبحافظة حرميالء.

للعقار  العيني  للت�صجيل  امل�صاعدة  الوكالة  اإجنــازات  اأهم 
والإرادات التابعة لها ما يلي:

1- املناطق التي مت تطبيق نظام الت�صجيل العيني للعقار 
بها.

اأ-املنطقة العقارية الأولى يف حرميالء.
ب-املنطقة العقارية الثانية يف حرميالء.

ج-املنطقة العقارية الأولى يف الريا�ض.

د-املنطقة العقارية الثانية يف الريا�ض.
هـ- املنطقة العقارية الأولى يف جدة.
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العيني  الت�شجيل  جلنة  من  املتخذة  2-الإجــراءات 
للعقار لت�شريع تطبيق النظام.

اإلى  م�صماها  تعديل  مت  تنفيذية  خطة  الوكالة  اأ-قدمت 
مناطق  جميع  على  النظام  بتطبيق  تعنى  تنفيذي«  »برنامج 
اململكة على ثالث مراحل كل مرحلة قد متتد اإلى �صنتني ومت 
للعقار مب�صاركة ممثلي  العيني  الت�صجيل  عر�صها على جلنة 
وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية ومتت املوافقة عليها والعمل 

بها اعتبارًا من 1436/6/1هـ.
ب-اقرتحت اللجنة حتديد مدة ل�صريان النظام وهي عام 
اإعالن  يف  وت�صمينه  اجلديدة  العقارية  املناطق  على  كامل 

قرار معايل وزير العدل.
من  ب��دًل  امللكية  �سكوك  �سبوط  �سور  اإل��ى  ج-ال�ستناد 

اأ�صول ال�صكوك لإثبات ملكية الوحدة العقارية.

اأعمال  على  امل�شرفني  الق�شاة  تكليف  يخ�ض  3-ما 
القيد الأولى:

بحرميالء،  العامة  املحكمة  يف  للعمل  قــا�ــضٍ  تكليف  مت 
�صمال  الواقعة  باملنطقة  الأول  القيد  اأعمال  على  والإ�صراف 

مدينة الريا�ض.

4-حو�شبة نظام الت�شجيل العيني للعقار:
اأ-مت حتديث برنامج الت�صجيل العيني للعقار من قبل اإدارة 

احلا�صب الآيل بالوزارة.
ب-جاري العمل على اأمتتة جميع عمليات القيد الأول.

جلنة  من  مكلف  عمل  فريق  خــالل  من  العمل  ج-جـــاري 
الربط  اإجــراءات  من  النتهاء  على  للعقار  العيني  الت�صجيل 

الآيل بني وزارتي العدل وال�صوؤون البلدية والقروية.

5- اإيرادات الوكالة امل�شاعدة للت�شجيل العيني للعقار:
والتوثيق  العقاري  الت�صجيل  اإدارة  ـــرادات  اإي اأ-جمــمــوع 
لعام  ريــال   )4(11( مبلغ  التالية  للقيود  الريا�ض  مبدينة 

)143هـ.
والتوثيق  العقاري  الت�صجيل  اإدارة  ــرادات  اإي جمموع  ب- 
مبحافظة حرميالء للقيود التالية مبلغ ))1314( ريال لعام 

)143هـ وجميع تلك املبالغ مت اإيداعها بالطرق النظامية.

الت�شجيل  تطبيق  ت�شريع  يف  درا�شات  من  مت  ما   -6
العيني للعقار:

الكرمي  ال�صامي  ــر  الأم من  )ثانيًا(  الفقرة  ن�صت  اأ- 
)على  بـــاأن  14/)/1431هـــــــ  ــاريــخ  وت )))61/ب(  رقــم 
الإ�صراع  العدل  ووزارة  والقروية  البلدية  ال�صوؤون  وزارة 
البنية  وا�صتكمال  للعقار  العيني  الت�صجيل  نظام  تفعيل  يف 
الــوزارتــان  تقوم  اأن  على  لتطبيقه،  والأ�صا�صية  التحتية 
املالية  وزارة  اإلــى  اعتمادات  من  ذلــك  يتطلبه  ما  بتقدمي 
�صمن ميزانيتهما القادمة، وتكليف وزارة املالية برتتيبات 
 – الكرمي  ال�صامي  الأمر  تنفيذ  اإطار  ويف  عليه  التمويل(. 
قام �صندوق ال�صتثمارات العامة بوزارة املالية بتكليف جهة 
العيني  الت�صجيل  نظام  تفعيل  �صبل  لدرا�صة  ا�صت�صارية/  
ل  اأنها  وتبني  بتاريخ 1434/4/6هـــ،  درا�صة  وقدم  للعقار، 
تتوافق مع نظام الت�صجيل العيني للعقار وقامت وزارة العدل 
املخت�صون  اأفــاد  وقد  حينه  يف  بذلك  الدرا�صة  على  بالرد 
على  بناًء  اأنــه  مــوؤخــرًا  والقروية  البلدية  ال�صوؤون  بـــوزارة 
التوا�صل مع �صندوق ال�صتثمارات العامة مت التفاق على اأن 
لت�صكيل فريق عمل  الوزارتني  ي�صتدعي ال�صندوق من�صوبي 

م�صرتك مع ال�صندوق ملتابعة هذا.
الــعــدل والــ�ــصــوؤون البلدية  ب- مت التــفــاق بــني وزارتـــي 
تواجه  التي  والعقبات  العوائق  كافة  درا�صة  على  والقروية 
تلك  لتذليل  املنا�صبة  ال�صبل  واقــــرتاح  التنفيذ  اأعــمــال 
اإعداد  ومت  العاملية،  اخلــربات  من  عدد  مب�صاركة  العقبات 
تطبيق  لت�صريع  اإ�صرتاتيجية  اإعــداد  مل�صروع  املناف�صة  عقد 
ا�صت�صارية  جهات  ودعــوة  للعقار  العيني  الت�صجيل  نظام 
اقرتحتها وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية موؤهلة للمناف�صة 
ال�صويدية  امل�صح  وكالة  من  كل  من  حكومي  ائتالف  هــي: 
احلكومية  الهولندية  العقاري  الت�صجيل  وهيئة  احلكومية 
زارت  وقــد  احلكومية  الأملانية  العقاري  الت�صجيل  وهيئة 
يف  عر�صها  وقدمت  1436هـــ  �صفر  �صهر  بداية  يف  اململكة 

)/)/1436هـ.
ج- توجد درا�صة يف هيئة اخلرباء مبجل�ض الوزراء لت�صريع 
ثالث  املنورة خالل  واملدينة  املكرمة  مكة  النظام يف  تطبيق 
لتوحيد �صيغة متطلبات  الوزارتني  التن�صيق جاٍر بني  �صنوات 

العمل لتنفيذ النظام يف املدينتني املقد�صتني.
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الإدارة العامة ملاأذوين عقود الأنحكة 
ــخ  ــاري ــم 1)1) وت ــرق ــــر الـــعـــدل ب ــايل وزي ــع ــدر قــــرار م �ــص
)/)/4)14هـ يق�صي باإن�صاء الإدارة وتعنى هذه الإدارة ب�صوؤون 
ماأذوين عقود الأنكحة والإ�صراف عليهم ومتابعتهم وهي مرتبطة 

بف�صيلة وكيل الوزارة ل�صوؤون التوثيق مبا�صرة وتخت�ض مبا يلي:
ترخي�ض  الراغبني يف احل�صول على  1-ا�صتقبال طلبات 

ماأذون عقود اأنكحة.
)-اإ�صدار رخ�ض ماأذوين عقود الأنكحة.
3-جتديد رخ�ض ماأذوين عقود الأنكحة.

4-متابعة ماأذوين عقود الأنكحة وتاأديبهم.
املتعلقة  الــلــجــان  يف  واملــ�ــصــاركــة  ــات  ــص ــدرا� ال ــدمي  ــق )-ت

باخت�صا�ض الإدارة.
ويوجد لئحة ملاأذوين الأنكحة �صدرت بالقرار رقم 61) يف 
)4/11)14هـ جددت موؤخرًا بعد تعديل واإ�صافة يف فقراتها.

اإجنازات الإدارة العامة ملاأذوين الأنكحة 
1-مت اإ�صدار ))43( رخ�صة ماأذون عقود اأنكحة.
)-مت جتديد ))63( رخ�صة ماأذون عقود اأنكحة.

 )6( على  مق�صمة  تاأديبيًا  قـــرارًا   )(1( اإ�ــصــدار  3-مت 
قرارات بالإيقاف و)14( قرارًا بالإنذار.

وكتاب  الإ�صالم(  يف  الزوجية  )احلقوق  كتاب  4-طباعة 
)املاأذون ال�صرعي وواجابته(.

)- اإعداد )16( دورة متخ�ص�صة للماأذونني.
عــدد من  وامل�صاركة يف  الــدرا�ــصــات  مــن  عــدد  6-تــقــدمي 

اللجان.
الداخلية  ــوزارة  ب املدنية  الأحــوال  وكالة  مع  )-التن�صيق 
واقعات  لت�صجيل  العدل  وزارة  وبني  بينها  الإلكرتوين  للربط 

الزواج والطالق واخللع وف�صخ النكاح.

الإدارة العامة للموثقني
للوكالة  التابعة  الإدارات  اأحــدث  من  الإدارة  هذه  تعترب 
التوثيق  ل�صوؤون  الـــوزارة  وكيل  ف�صيلة  عليها  ي�صرف  والتي 
رقم  الـــوزاري  الــقــرار  مبوجب  اإن�صاوؤها  مت  وقــد  مبا�صرة، 
على  بالإ�صراف  وتعنى  1)/11/)143هـــ  وتاريخ   )68863(

املوثقني الغري ر�صميني وتخت�ض مبا يلي:
طلباتهم،  على  املوافقة  متت  الذين  املتقدمني  1-اإ�صعار 

عليه  املن�صو�ض  الدائم  العنوان  حتديد  ل�صتكمال  ودعوتهم 
يف املادة )ال�صاد�صة( من لئحة املوثقني واأعمالهم من خالل 

النموذج املعد لذلك يف بوابة الوزارة الإلكرتونية.
الر�صميني  غري  للموثقني  الرتخي�ض  طلبات  )-ا�صتقبال 
عرب موقع الوزارة اعتبارًا من )1436/1/1هـــ وقد بلغ عدد 

املتقدمين حتى تاريخه )11))( طلب.

اإجنازات الإدارة العامة للموثقني
رخ�صة  على  احل�صول  طلبات  فح�ض  جلنة  1-ت�صكيل 

التوثيق ومقرها ديوان الوزارة.
للبند  وفقًا  ال�صخ�صية  للمقابالت  )-ت�صكيل خم�ض جلان 
)6( من الفقرة )ثالثًا( من حم�صر اخلطة التنفيذية لتطبيق 
لكل  اأع�صاء  واأعمالهم وهي مكونة من ثالثة  املوثقني  لئحة 

جلنة برئا�صة وع�صوية كتاب عدل ومقرها فروع الوزارة.
اأ�صول  مطابقة  وكذلك  املتقدمين  هوية  من  3-التحقق 
تاريخ  من  اعتبارًا  الثانية  العدل  كتابات  لــدى  امل�صتندات 
من  )ثالثًا(  الفقرة  من   )3( للبند  وفقًا  ))/)/1436هـــــ 

حم�صر اخلطة التنفيذية لتطبيق لئحة املوثقني واأعمالهم.
4-فرز الطلبات املنتهية من كتابات العدل الثانية متهيدًا 

لإحالتها للجنة فح�ض الطلبات.
)- مت البدء يف اإعداد احلقيبة التدريبية من قبل الإدارة 
من  )عا�صرًا(  الفقرة  على  بناًء  والبتعاث  للتدريب  العامة 
وفقًا  واأعمالهم  املوثقني  لئحة  لتطبيق  التنفيذية  اخلطة 
لتطبيق  التنفيذية  اخلطة  حم�صر  من  )خام�صًا(  للفقرة 

لئحة املوثقني واأعمالهم.
واملنتهية حتى  لــالإدارة  الــواردة  املعامالت  6-بلغ جمموع 

تاريخه )))3( معاملة.

اإدارة ال�شتعالم عن املمتلكات والوكالت
تخت�ض هذه الإدارة بالإفادة عن طلبات الأفراد والإجابة 
وكالت،  �صدر عنهم من  وما  اأمالكهم  ا�صتعالمهم عن  عن 
وكذلك الإجابة عن ا�صتعالم اجلهات احلكومية عن الأمالك 

والوكالت.
اإجنازات اإدارة ال�صتعالم عن املمتلكات والوكالت:

 )83(( عــن  بــالإفــادة  عملها  بــدايــة  منذ  الإدارة  قامت 
معاملة خا�صة بالأفراد واجلهات احلكومية.



تعاميم
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نزع•ملكية•العقار•للمنفعة•العامة•من•اختصاص•كتابة•العدل
برقم  ق�صائيًا  تعميمًا  العدل  وزير  معايل  اأ�صدر 
بنزع  يق�صي  )/1436/1هــــ  وتاريخ  13/ت/41)) 
ملكية العقار للمنفعة العامة وفق املادة 6)) من نظام 

املرافعات ولوائحه التنفيذية واإليكم ن�ض التعميم: 

املرافعات  نظام  من   )((6( املادة  اإلى  »اإ�صارة 
ال�صرعية ب�صاأن ما ينزع للمنفعة العامة من عقارات 
من  يكون  اإفراغه  واأن  والغائبني  والق�صار  الأوقــاف 
كتابة العدل ما مل يكن البدل عقارًا. واإلى الفقرة )3( 
اإليه باأن تتولى  من الالئحة التنفيذية للمادة امل�صار 
مالكي  اإفراغ ح�صة من مل يح�صر من  العدل  كتابة 
تعميم  اإلى  واإ�صارة  العامة،  للمنفعة  املنزوع  العقار 
8)/1433/11هـــــ  يف  13/ت/)))4  رقــم  ـــوزارة  ال
كان  اإذا  العامة  للمنفعة  املنزوع  العقار  اإفراغ  ب�صاأن 

من �صمن املالك غائب اأو متمنع عن الإفراغ.
كتابات  بع�ض  من  للوزارة  ورد  ما  اإلــى  واإ�صارة 
العدل بعد �صدور نظام املرافعات ال�صرعية باملر�صوم 
امللكي رقم م/1 يف ))/1/)143هـــ من ال�صتف�صار 
عن اإجراءات اإفراغ ح�صة من مل يح�صر من ماليك 
من   )((6( املـــادة  على  بــنــاًء  املنزوعة  الــعــقــارات 
عن  لإمتناعه  اأو  لغيبته  ال�صرعية،  املرافعات  نظام 

احل�صور.
وبناًء على الدرا�صة املقدمة يف هذا اخل�صو�ض 
العامة  للمنفعة  ـــراغ  الإف ــى  اإل التو�صل  واملت�صمنة 
لعقارات الأوقاف اأو الق�صر اأو الغائب )الذي ثبتت 
غيبته بحكم ق�صائي( يكون لدى كتابة العدل وكذلك 
الإفــادة من  اإفــراغ ن�صيب من مل يح�صر بعد ورود 
بتبليغ  قامت  باأنها  العدل  كتابة  اإلى  النازعة  اجلهة 
للمنفعة  العقار  ملكية  نزع  نظام  وفق  العقار  مالك 

العامة.
ونظرًا اإلى اأن ما ذكر يتفق مع املادة رقم )6))( 
من نظام املرافعات ال�صرعية ولوائحه التنفيذية يف 
العمل  يعتمد  لــذا  بذلك،  العدل  كتابة  اخت�صا�ض 

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

وزير العدل 

توثيق•أقارير•الديون•من•اختصاص••
كتابة•العدل•الثانية

اأ�صدر معايل وزير العدل تعميمًا ق�صائيًا برقم 
يق�صي  1436/1/13هــــــ  وتــاريــخ  13/ت/)4)) 
الثانية  العدل  كتابة  لدى  الديون  وتوثيق  باعتماد 

وفقًا للفقرة 3 من املادة ) من نظام التنفيذ. 
تعميم  اإلــى  »فــاإ�ــصــارة  التعميم:  ن�ض  واإليكم 
)1/)/1431هـــــ  يف  13/ت/)1)3  رقــم  ـــوزارة  ال
ب�صاأن توثيق اأقارير الديون لدى كتابة العدل الثانية 

وفقًا لل�صوابط امل�صار اإليها فيه.
وحيث ورد للوزارة من بع�ض اأ�صحاب الف�صيلة 
�صدور  يفيد  ما  التنفيذ  ــر  دوائ اأو  حماكم  ق�صاة 
عدد من ال�صكوك من كتابات العدل يف توثيق هذه 
الأقارير وهي تت�صمن مبالغ كبرية مما ل يتنا�صب 
مع �صبب ال�صتحقاق امل�صار اإليه يف ال�صكوك، كما 

اأن طالب التنفيذ يدعي خالف ذلك اأحيانًا.
العدل  كتاب  الف�صيلة  اأ�صحاب  على  نوؤكد  لذا 
من  الأقــاريــر  هــذه  توثيق  يف  الخت�صا�ض  ذوي 
للفقرة  وفــقــًا  الأقــاريــر  هــذه  �صبط  عند  التحقق 
)3( من هذه ال�صوابط، �صمانًا ل�صالمة الإجراء، 
 )(( للمادة  وفقًا  تنفيذيًا  �صندًا  الإقرار  ولعتماد 

من نظام التنفيذ.
لالطالع ومراعاة ما ذكر. واهلل يحفظكم.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وزير العدل 
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تخويل•على•توقيع•الرهن•وفكه•وانتقال•امللكية 
برقم  ق�صائيًا  تعميمًا  الــعــدل  وزيـــر  مــعــايل  اأ�ــصــدر 
13/ت/4))) وتاريخ 1436/1/18هـــ يق�صي على حتويل 
عدد من من�صوبي �صندوق التنمية العقارية لإجراء الرهن 

وفكه وانتقال امللكية، واإليكم ن�ض التعميم.
يف  13/ت/))4)  رقـــم  الـــــوزارة  لتعميم  »اإحلـــاقـــًا 
التنمية  اأ�صماء املخولني عن �صندوق  )/)/)143هـ ب�صاأن 

العقارية لإجراء الرهن وفكه.
رئي�ض  الإ�صكان  وزيــر  معايل  كتاب  للوزارة  ورد  فقد 
اإدارة �صندوق التنمية العقارية رقم ))11/4)36  جمل�ض 
الــواردة من  قبول اخلطابات  املت�صمن  يف 1436/1/4هـــ 
اإلى  يتعداها  ل  منطقته  يف  كل  اأدنــاه  اأ�صماوؤهم  املو�صحة 
�صواها، وكذلك اإلغاء �صالحية التوقيع لعدد من املخوفني 
ال�صابقني نظرًا لتقاعدهم اأو لنتقال مواقع اأعمالهم وذلك 

ح�صب التف�صيل التايل:
اأوًل: منح �صالحية توقيع خطابات الرهن وفك الرهن 

وانتقال امللكية كل يف منطقته اإلى كل من:
فرع  عــام  مــديــر  امل�صند  حممد  بــن  1-م/عـــبـــداهلل 

ال�صندوق مبنطقة تبوك.
عــام فرع  الــزهــراين مدير  بن يحيى  )-م/عــبــداهلل 

ال�صندوق مبنطقة جازان.
فــرع  عـــام  مــديــر  ــــزارع  ال فــايــز  بــن  من�صور  3-م/ 

ال�صندوق مبنطقة اجلوف.
عام  مدير  م�صاعد  �صربه  اآل  عبداهلل  بن  اأ/�صعد   -4

فرع ال�صندوق مبنطقة ع�صري.
م�صاعد  العنزي  �صحيمان  بن  عواد  بن  مفلح  م/   -(

مدير عام فرع ال�صندوق مبنطقة احلدود ال�صمالية.
اآل جمناء م�صاعد مدير عام  اأ/ حممد بن خالد   -6

فرع ال�صندوق باملنطقة ال�صرقية.
مكتب  مــديــر  الع�صيمي  نــا�ــصــر  ــن  ب نـــواف  اأ/   -(

ال�صندوق مبنطقة الريا�ض.
ال�صندوق  مكتب  احلــربــي  غــزي  بــن  حممد  اأ/   -8

مبنطقة الريا�ض.
)- م/ طالل بن عبدالرحمن ال�صليماين مدير مكتب 

ال�صندوق مبحافظة الطائف.
اأ/ غزاي بن خلف اجلعيد م�صاعد مدير مكتب   -11

ال�صندوق مبحافظة الطائف.
وفك  الــرهــن  خطابات  توقيع  �صالحية  منح  ثانيًا: 
لالأ�صتاذ/  اململكة  مناطق  لكافة  امللكية  وانتقال  الرهن 
�صوؤون  اإدارة  عام  مدير  م�صاعد  املحيا  عبداهلل  بن  خالد 

املقرت�صني.
وفك  للرهن  التوقيع  �صالحيات  كافة  اإلــغــاء  ثالثًا: 

الرهن وانتقال امللكية عن كل من:
1- اأ/ حممد بن علي العبداين مدير عام ال�صندوق 

�صابقًا.
)- م/ عمر بن عبداهلل العبدالكرمي نائب مدير عام 

ال�صندوق �صابقًا.
فرع  عــام  مــديــر  حم�صنه  حممد  بــن  عــو�ــض  م/   -3

ال�صندوق مبنطقة ع�صري �صابقًا.
فرع  عــام  مدير  حكمي  اإبراهيم  بن  جربيل  م/   -4

ال�صندوق مبنطقة جازان �صابقًا.
عام  مدير  احل�صني  عبدالعزيز  بن  اإبراهيم  م/   -(

فرع ال�صندوق مبنطقة الريا�ض �صابقًا.
6- م/ علي بن اأحمد الأطر�ض م�صاعد مدير عام فرع 

ال�صندوق باملنطقة ال�صرقية �صابقًا.
)- م/ عبداهلل بن حممد ال�صادق  م�صاعد مدير عام 

فرع ال�صندوق مبنطقة اجلوف �صابقًا.
8- م/ مفلح بن عواد بن �صحيمان العنزي مدير فرع 

ال�صندوق مبنطقة اجلوف �صابقًا.
وطلب معاليه اإبالغ اأ�صحاب الف�صيلة روؤ�صاء املحاكم 

والق�صاة وكتاب العدل بذلك.
ح�صب  يلزم  مــا  واإكــمــال  الطـــالع  اإليكم  نرغب  لــذا 
ن�صخة من  برفقه  والتعليمات، وجتدون  ال�صرعي  املقت�صى 

مناذج توقيع املذكورين. واهلل يحفظكم.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل 
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برقم  ق�صائيًا  تعميمًا  ــعــدل  ال ـــر  وزي مــعــايل  اأ�ــصــدر 
13/ت/)6)) وتاريخ 3)/1436/1هـ يق�صي بعدم النظر يف 
اأي طلب من طلبات حجج ال�صتحكام داخل حدود احلرمني 
ال�صريفني اإل فيما يتعلق بتعديل على حجة ا�صتحكام �صابقة 
وي�صتكمله الإجراءات قبل �صدور الأمر امللكي رقم 6))13/) 

يف 1/)/8)14هـ، واإليكم ن�ض التعميم.

يف  13/ت/3))3  رقـــم  ـــــوزارة  ال لتعميم  "اإ�صارة 
4)/1431/11هـ، املبني على الأمر ال�صامي الربقي الكرمي 
على  بالتاأكيد  القا�صي   ،1431/(/(( يف  ب  61))/م  رقم 
اخل  ال�صتحكام  حجج  طلبات  من  طلب  اأي  ي  النظر  عدم 
حدود احلرمني ال�صريفني اأيًا كان موقع الطلب مبا يف ذلك 
اأمانة  �صد  ترفع  دعــوى  اأي  �صماع  وعــدم  اجلــبــال،  �صفوح 
العا�صمة املقد�صة اأو اأمانة منطقة املدينة املنورة فيما اأزالته 
جلنة مراقبة الأرا�صي واإزالة التعديات من اعتداءات، وعدم 
على  ت�صتند  مل  ما  الأماكن  هذه  يف  بامللكية  دعوة  اأي  �صماع 

�صك �صرعي م�صتكمل الإجراءات ...اإلخ.
عليه فقد تلقينا ن�صخة من الأمر ال�صامي الكرمي الربقي 
برقية  على  ]اطلعنا  ون�صه:  1436/1/16هــــ  يف   (31( رقم 
�صمو وزير الداخلية رقم 43)))1 يف 1434/11/4هـــ امل�صار 
1/)/8)14هـــــ  يف   (/13((6 رقــم  امللكي  الأمـــر  اإلــى  فيها 
القا�صي بعدم النظر يف اأي طلب من طلبات حجج ال�صتحكام 
ال�صوؤون  وزارة  على  واأن  ال�صريفني،  احلرمني  حــدود  داخــل 
البلدية والقروية ووزارة املالية كل فيما يخ�صه الرفع عن كافة 
عليها  لي�ض  التي  ال�صريفني  احلرمني  حدود  داخل  الأرا�صي 
الإجراءات  �صرعية م�صتكملة  ملكيات خا�صة مبوجب �صكوك 
وامل�صجد  املكرمة،  مبكة  احلــرام  امل�صجد  على  وقفًا  لتكون 
النبوي باملدينة املنورة. والأمر رقم )))1) يف 4)/1433/4هـ 
القا�صي بتكوين جلنة من وزارات )ال�صوؤون البلدية والقروية، 
والداخلية، وال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف  والدعوة والإر�صاد، 
احلرام  امل�صجد  ل�صوؤون  العامة  والرئا�صة  والعدل(  واملالية، 
وامل�صجد النبوي لدرا�صة املو�صوع م كافة جوانبه يف �صوء ما 
وراأته   اأو�صحته  ما  اإليه ويف �صوء  امل�صار  امللكي  الأمر  ت�صمنه 
�صمو  اأو�صحه  وما  والعدل.  والقروية  البلدية  ال�صوؤون  وزارتــا 
وزير الداخلية من اأن تلك اللجنة قدمت حم�صرًا تو�صلت فيه 
اإلى عدة نتائج، واأو�صت بعدد من التو�صيات. كما اطلعنا على 
ال�صلة  ذات  املو�صوعات  من  بعدد  املتعلقة  والربقيات  الكتب 

واملو�صحة اأرقامها وتواريخها وموا�صيعها يف البيان املرفق.

الرفع•للمقام•السامي•عن•طريق•الوزارة
اأ�صدر معايل وزير العدل تعميمًا ق�صائيًا برقم 
13/ت/1))) وتاريخ 1436/1/13هـ يق�صي بعدم 
الرفع للمقام ال�صامي عن اأي مو�صوع اإل عن طريق 

الوزارة واإليكم ن�ض التعميم:
الوزارة رقم 13/ت/63)4هـ  لتعميم  »اإحلاقًا 
ـــم 3)))1 يف  رق الــ�ــصــامــي  الأمـــــر  عــلــى  املــبــنــي 
املحاكم  على  بالتعميم  القا�صي  1)/1433/3هــــ 
وكتابات العدل باأن يكون الرفع للمقام ال�صامي عن 

طريق مرجعهم وفقًا للتعليمات.
ونظرًا ملا لوحظ من تكرار قيام بع�ض املحاكم 
مبا�صرة  ال�صامي  للمقام  بالرفع  العدل  وكتابات 
دون الــرجــوع لــلــوزارة، وملــا يف ذلــك مــن خمالفة 
الرفع  يتم  ل  بــاأن  اإليكم  نرغب  فاإننا  للتعليمات، 
طريق  عــن  اإل  مو�صوع  اأي  عــن  ال�صامي  للمقام 
الوزارة ملا يف ذلك من تخطي املرجع وعدم مراعاة 

الت�صل�صل الإداري يف املكاتبات.
لالطالع والتقيد مبا اأ�صري اإليه واهلل يحفظكم.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وزير العدل 

عدم•النظر•يف•أي•طلب•من•طلبات•حجج•االستحكام••داخل•حدود•الحرمني•الشريفني•إال•
فيما•يتعلق•بتعديل•على•حجة•استحكام•سابقة•مستكملة•اإلجراءات
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م�صامني  احتوى  اإليه  امل�صار  امللكي  الأمــر  اإن  وحيث 
مهمة للغاية بني عليها التوجيه الوارد فيه، ومن ذلك وجوب 
اأكرب  العامة، واحلر�ض على وجود  املحافظة على املمتلكات 
ذلك  �صيحققه  ومــا  ال�صريفني  للحرمني  الأوقـــاف  من  قــدر 
والإميــان  وم�صاريعهما،  احتياجاتهما  على  م�صتمر  ريع  من 
الح��ت��ي��اط  ت�ستوجي  ال��ت��ي  ال��ط��اه��رة  ال���رح���اب  بقد�سية 
عر�صة  اأ�صبحت  التي  ال�صريفني  احلرمني  اأرا�صي  حلرمة 
مع  ال�صحة  من  لها  �صند  ل  التي  بــالدعــاءات  لال�صتنزاف 
كما  �صرعية،  ب�صكوك  اأمالكهم  على  النا�ض  اأيدي  ا�صتقرار 
اأن الأمر امللكي قد عزز يف نفو�ض املواطنني حرمة املال العام 
من  وزاد  العامة  املمتلكات  واحرتام  عليه  املحافظة  ووجوب 
ال�صعور بامل�صوؤولية حيال املحافظة على اأرا�صي الدولة ومنع 
واأن من الأهمية  النفو�ض،  ال�صتيالء عليها من قبل �صعاف 

ال�صتمرار يف تغذية هذا ال�صعور وحمايته واملحافظة عليه.
يف   (/13((6 رقــم  امللكي  الأمـــر  بقاء  اإليكم  نرغب 
1/)/8)14هـ على ما ا�صتقر عليه بعد نفاذه، واأل يتم النظر 
مادي  خطا  بتعديل  يتعلق  فيما  اإل  ال�صاأن  بهذا  طلب  اأي  يف 
لإجراءاتها  م�صتكملة  ا�صتحكام  حجة  تعديل  يوجب  بحت 
اإليه،  امل�صار  امللكي  الأمــر  �صدور  قبل  والنظامية  ال�صرعية 
واأن يتم الرفع عما ي�صتدعي الرفع عنه لكل حالة على حدة. 
وقد زودنا اجلهات املعنية بن�صخ من اأمرنا هذا لالعتماد.. 

فاأكملوا ما يلزم مبوجبه. ا.هـ.
ــذا نــرغــب اإلــيــكــم الطـــالع واعــتــمــاد مــوجــبــه.. واهلل  ل

يحفظكم. وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وزير العدل 

توثيق•الرتاخيص•باستخدام•العالمات•التجارية•من•قبل•كاتب•العدل•وفقًا•للنظام•والئحته 
برقم  ق�صائيًا  تعميمًا  الــعــدل  وزيـــر  مــعــايل  اأ�ــصــدر 
بتوثيق  يق�صي  1436/1/11هــــــ  وتــاريــخ  13/ت/46)) 
العالمات  با�صتخدام  املربمة(  )التفاقيات  الرتاخي�ض 
ولئحته  للنظام  وفــقــًا  الــعــدل  كاتب  قبل  مــن  التجارية 

التنفيذية، واإليكم ن�ض التعميم: 
رقــم 13/ت/463) يف  الـــوزارة  تعميم  اإلــى  »اإ�ــصــارة 
املادتني رقــم )34 و33(  اإلــى  واإ�ــصــارة  ))/)/))14هـــــ، 
من نظام العالمات التجارية، واإلى املادة رقم )36( من 
الالئحة التنفيذية للنظام، واإلى كتاب معايل وزير التجارة 
)/8/)143هـــ  يف  )6)/6/6/3))1/ع  رقم  وال�صناعة 
امل�صار فيه اإلى اأنه من �صمن اإجراءات ت�صجيل العالمات 
عقد  توثيق  وال�صناعة  الــتــجــارة  وزارة  لــدى  التجارية 
وفقًا  العدل  كاتب  من  العالمة  با�صتخدام  الرتاخي�ض 
مالك  قيام  حال  )يف  ون�صها:  اإليها  امل�صار   )(6( للمادة 
العالمة التجارية بالرتخي�ض لأحد الأ�صخا�ض الطبيعيني 
املنتجات  اأو بع�ض  العالمة عن كل  با�صتعمال  املعنويني  اأو 
واأن  الرتخي�ض مكتوبًا  يكون عقد  اأن  امل�صجلة عنها يجب 
اأختامهم  اأو  ب�صماتهم  اأو  املتعاقدين  توقيع  على  ي�صدق 

اأمام كاتب العدل(.
وطلب معاليه توجيه كتابات العدل بتوثيق التفاقيات 
املربمة ب�صاأن ذلك داخل اململكة. وبناًء على العر�ض املقدم 
من اجلهة املعنية حول ذلك والذي ت�صمن اأن يكون التوثيق 
املكلف  العدل  كاتب  من  التجارية  العالمات  با�صتخدام 
لال�صتثمار  العامة  الهيئة  اأو  وال�صناعة  التجارة  وزارة  يف 
الــوزارة رقم 13/ت/8)43 يف  تعميم  اأ�صوة مبا �صدر من 
11/31/)143هـ، اأو من كتابة العدل الثانية اأو كتابة العدل 

يف البلد الذي ل توجد فيه لكونه من التنازلت املالية.
العالمات  با�صتخدام  الرتاخي�ض  توثيق  يعتمد  لــذا 
الــتــجــارة  وزارة  مــن  بــذلــك  طــلــب  ورود  بــعــد  الــتــجــاريــة 
العالمات  نظام  من  اإليها  امل�صار  للمواد  وفقًا  وال�صناعة 
التجارية ولئحته التنفيذية من قبل كاتب العدل املكلف يف 
وزارة التجارة وال�صناعة اأو الهيئة العامة لال�صتثمار اأو من 
التي ل توجد  البلد  العدل يف  اأو كتاب  الثانية  العدل  كتابة 

فيه واهلل يحفظكم. وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وزير العدل بالنيابة 
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يف  واأثرها  التهمة  كتاب  التدمرية  دار  عن  �صدر 
تاأليف د. �صالح بن علي بن �صالح  الفقهية،  الأحكام 
العقل طبع عام 1431هـ يف جملد ي�صم ))4 ولأهمية 
عمومًا،  النا�ض  وحاجة  ال�صرعية  املحاكم  يف  الق�صاة 
بيان  مع  الفقهية  امل�صائل  طرح  يف  املوؤلف  اأجــاد  فقد 
من  وا�صتقاها  الأربعة  املذاهب  يف  والتفاق  اخلالف 

امل�صادر الأ�صلية.
حــيــث كــانــت خــطــة الــبــحــث مــقــدمــة عــن اأهمية 
واأق�صامها:  التهمة.  معنى  عــن  مهد  ثــم  املــو�ــصــوع، 
مباحث:  �صبع  اإلــى  مو�صوعاته  ق�صم  ثم  واأهميتها، 
وا�ــصــطــالحــًا  لــغــة  التهمة  معنى  يف  الأول:  املــبــحــث 
واأما  والتهام،  التهمة  بني  الفرق  يف  الثاين:  واملبحث 
املبحث الثالث: يف الفرق بني التهمة وال�صبهة وال�صك 
والرمية. واملبحث الرابع: يف مقارن اعتبار التهمة ب�صد 
الذرائع وحترمي احليل. واملبحث اخلام�ض: يف مراتب 
التهمة و�صروطها. واملبحث ال�صاد�ض: يف اأق�صام التهمة 
املعتربة. املبحث ال�صابع: يف بناء الأحكام على التهمة.

وخــتــم مبــراجــع الآيـــــات الــقــراآنــيــة والأحـــاديـــث 
وفهار�ض  الأعالم  وتراجم  الــواردة  والآثــار  وتخريجها 

للمو�صوعات. 
واأن  اأهمية خا�صة  ذات  القيم  املو�صوع  وبعد هذا 
الوقوع  من  حمذرًا  وجاء  به  اهتم  الإ�صالمي  الت�صريع 
اإلى  نف�صه  الإن�صان  يعر�ض  ل  حتى  التهم  مواطن  يف 
القومي  ال�صلوك  اأن يظن فيه مكروهًا مما يحثنا على 
والبعد عن كل اأمر يثري التهمة. وهذا دليل على عظمة 

ال�صريعة الإ�صالمية وكمالها و�صمولها.
نتائج عميقة  اإلى  يخرج  البحث  واملتتبع خلطوات 

على  كبري  تاأثري  لها  القوية  التهمة  اأن  وهــي  الهدف 
واأن  مهم  مطلب  احلقوق  على  املحافظة  واأن  الأحكام 
�صبط الت�صرفات واجب حمتم واأن �صيانة الأعرا�ض 
وحرمه ال�صروريات اخلم�ض �صمة الإميان احلق، وعلى 
هذا يكون من اأوقع نف�صه يف مواطن التهم فقد اأهدر 
حقه يف التمتع باحلرية والأمان ومن حق احلاكم ومن 
ينيبه التحقق من هذه التهم ملا يف ذلك من امل�صلحة 

العامة وباهلل التوفيق.

التهمة واأثرها يف الأحكام الفقهية

تاأليف: �شالح بن علي بن �شالح العقل
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العربية  اململكة  يف  املحكمني  قائمة  موؤخرًا  �صدر 
باإعدادها  قــام  حيث  اخلام�ض،  الإ�ــصــدار  ال�صعودية 
جلنة اإعداد قائمة املحكمة بوزارة العدل حيث ا�صتملت 
على 4)3 حمكم. حيث فازت اجلن�صية ال�صعودية على 
بلغ عدد املحكمني 1)3 حمكمة،  الغالبة، فقد  الن�صبة 
حمكمة،   14 بلغت  حيث  امل�صرية،  اجلن�صية  يليها  ثم 
ثم اجلن�صية اليمنية 4 حمكمني ثم ال�صورية حمكمان 
واحد  حمكم  والكويتية  واحــد  الفل�صطينية  ثم  اثنان 
وقد  واحـــد.  حمكم  والــبــاديــة  واحــد  حمكم  والكينية 
ا�صتملت القائمة على )13 �صفحة مق�صم كل وجه اإلى 
ال�صم  ت�صمن  جزء  كل  حمكمني  لثالثة  اأجــزاء  ثالثة 

احلايل  والعمل  واملــوؤهــل  التحكيم  وجمــال  واجلن�صية 
والعنوان الربيدي واجلوال والربيد الإلكرتوين. 

املطلع  على  لي�صهل  وترتيب  بعناية  ــدت  اأع حيث 
يف  ت�صجل  للجنة  م�صكور  جهد  وهو  للمحكم  الو�صول 

احلر�ض والهتمام لالإ�صهام يف رفع دور العدالة.
اجلدير بالذكر اأن اللجنة تنبثق من الإدارة العامة 

لل�صلح والتحكيم التابعة  لوكالة وزارة العدل.
والــتــي اجــتــهــدت يف دقــة اخــتــيــار املــحــكــم، حيث 
واملاج�صتري.  الــدكــتــوراه  �صهادة  اخلــربة  مــع  يالحظ 
واجلامعة هي امل�صتوى املوؤهل لهذه املهنة الرائدة ن�صاأل 

اهلل التوفيق للجميع.

قائمة املحكمني يف 
اململكة العربية 

ال�سعودية 
الإ�سدار اخلام�س 

اإعداد: اأمانة جلنة 

اإعداد قائمة املحكمني 

بوزارة العدل 
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األخذ• إىل• استناده• من• قوته• يستمد• العدل:القضاء• وزير•
بكتاب•اهلل•وسنة•رسوله•صلى•اهلل•عليه•وسلم

ــيــد بــن حممد  ــور ول ــت ــدك رفـــع مــعــايل وزيــــر الــعــدل ال
ال�صمعاين، �صكره خلادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان 
الثقة  على  ـ  ورعــاه  اهلل  حفظه  ـ  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
امللكية الكرمية مبنا�صبة �صدور الأمر امللكي بتعيينه وزيرًا 

للعدل.
ال�صعودية  العربية  اململكة  الق�صاء يف  »اإن  وقال معاليه: 
ي�صتمد قوته ومتانته ونزاهته من ا�صتناده اإلى الأخذ بكتاب 
اهلل -عّز وجّل -و�صنة ر�صوله - �صلى اهلل عليه و�صلم -ومن 
ف�صاًل  ال�صلة،  ذات  الأنظمة  عليه  ت  ن�صّ الذي  ا�صتقالله 
ـ  الأمر  ولة  وتاأييٍد من  العدالة من دعٍم  عّما يجده مرفق 

وفقهم اهلل ـ«.
و�صاأل وزير العدل، املولى -جّل وعال -اأن يحفظ للمملكة 
العربية ال�صعودية قائدها خادم احلرمني ال�صريفني امللك 
امللكي  ال�صمو  و�صاحب  �صعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 
الأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �صعود ويل العهد نائب رئي�ض 
بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  الــوزراء،  جمل�ض 
نايف بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�ض 
قوًة  الوطن  يزيد هذا  واأن  الداخلية،  وزير  الوزراء  جمل�ض 
واأن  الكائدين،  كيد  من  واأهله  يحميه  واأن  ورخــاًء،  ومنــاًء 

يتولى اجلميع بحفظه وتوفيقه ملا يحب وير�صى. 

محكمة• ــدوة• ن تنظم• العدل• وزارة•
حماية• يف• ودورها• العربية• االستثمار•

االستثمار•العربي
نظمت وزارة العدل يوم الأحد  14 ربيع الأول 1436هـ 
حماية  يف  ودورهــــا  الــعــربــيــة  ال�ــصــتــثــمــار  حمكمة  ـــدوة  ن
اأطــراف  على  العدالة  معايري  باإر�صاء  العربي  ال�صتثمار 

الق�صايا املطروحة على حد �صواء.
وتــهــدف الــنــدوة التي �ــصــارك فيها عــدد مــن اخلــرباء 
واملخت�صني يف ال�صتثمار الى تفعيل دور حمكمة ال�صتثمار 
العربية  التفاقيات  �صوء  على  بها  والتعريف  العربية 
املتعلقة بال�صتثمار العربي وبالنظامني ال�صا�صي والداخلي 
للمحكمة ، و�صلطت ال�صوء على الدور الذي تقوم به املحكمة 
للم�صتثمرين العرب يف الدول العربية ودور اأع�صاء املحكمة 
ال�صتثمار  لتن�صيط حمكمة  الالزمة  الجراءات  اتخاذ  يف 
التجارية يف  الغرف  جميع  واإعالم  دورها  وتفعيل  العربية 
تقدم مع  التي  املحكمة واخلدمات  باأهمية  العربية  البالد 
العربية يف جمال ف�ض  البالد  ال�صتثمار يف  ت�صهيل مهمة 
املنازعات املتعلقة بها وكذلك وزارات ال�صتثمار والتعاون 

الدويل يف جميع الدول العربية.

وزارة•العدل•تطلق•جميع•خدماتها•
عن•طريق•بوابة•)عدل(•االلكرتونية

كافة  الــعــدل  وزارة  اأنــهــت  تــاريــخــي  مــنــجــز  يف 
الرتتيبات لإطالق  برنامج:  »عدل« والذي �صيتم من 
اإلكرتونيًا  الــوزارة  خدمات  جميع  مع  التعامل  خالله 
بحيث يتيح للم�صجل لديها اإ�صدار الوكالت وف�صخها 
اإلــكــرتونــيــًا مبــا يف ذلـــك الــهــاتــف الــكــفــي، واإكــمــال 
متطلبات اإفراغ الأرا�صي، واحل�صول على برنت كامل 
وتقدمي  وممتلكاته،  واإفراغاته  امل�صجل  وكــالت  عن 
الدعاوى اأمام املحاكم، وتبادل مذكراتها، واحل�صول 
على مواعيد اجلل�صات، وما دار يف �صبوطها، واطالع 
والإعــالن عن  وفاته،  بعد  مورثه  اأمــوال  على  الوريث 
العقارات، والإ�صعار بانتقال امللكية واإجراء الوكالة اأو 

ف�صخها بر�صالة ن�صية على اجلوال.
ــه يــلــزم مــن يــريــد هذه  ــّددت وزارة الــعــدل ان ــص و�
ي�صتطيع  ول  العدل  لــوزارة  ب�صمته  ت�صجيل  اخلدمة 
ت�صجيل  يلزم  لأنه  غريه  معلوماته  على  الطالع  احد 
الب�صمة  ت�صجيل  وكذلك  وكلمة مرور  م�صتخدم  ا�صم 

اللكرتونية لتفعيل اخلدمة.
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الصمعاني•يستقبل•املهنئني•بتعيينه•وزيرًا•العدل
الأعــلــى  املجل�ض  رئي�ض  الــعــدل  وزيـــر  مــعــايل  ا�صتقبل  
للق�صاء الدكتور وليد بن حممد ال�صمعاين مبكتب معاليه 
اللذين  العدل  وكتاب  الق�صاة  الف�صيلة  اأ�صحاب  بالوزارة  

قدموا لتهنئته بتعيينه وزيرا للعدل.
ويف بداية اللقاء قدم اأ�صحاب الف�صيلة الق�صاة وكتاب 
بالثقة امللكية الكرمية بتعيينه وزيرًا  التهنئة  العدل ملعاليه 
للعدل، وا�صتعر�ض معهم متطلبات العمل يف ال�صاأن العديل 
العمل  ت�صهيل  �صاأنها  مــن  التي  والإجـــــراءات  والتوثيقي 

و�صرعة الإجناز.
تخدم  التي  الأمــور  من  عدد  مناق�صة  اللقاء  تناول  كما 

العمل العديل يف كافة املجالت. 

ال�صعادة  اأ�صحاب  مت�صل  �صياق  معاليه يف  ا�صتقبل  كما 
بالثقة  التهنئة   ملعاليه  قدموا  الذين  الــوزارة  فروع  مدراء 
امللكية ويف بداية اللقاء دعا  وزير العدل الدكتور ال�صمعاين 
مدراء الفروع  على ا�صت�صعار امل�صوؤولية امللقاة على عاتقهم  

والأمانة التي كلفوا بها.
وتناول معاليه خالل اللقاء اأهم الحتياجات واملتطلبات 
التي من �صاأنها دعم  العمل، والأ�صاليب  والو�صائل املقرتحة 
وكتابات  املحاكم  ويف  الفروع  هذه  يف  الأداء  م�صتوى  لرفع 
اإنفاذ  واآليات  للفرع  التابعة  واملــدن  املحافظات  يف  العدل 
مقت�صى الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الواردة من 

الوزارة  اإلى اجلهات ذات العالقة.

تنظم• العدل• وزارة• املختصني..• من• عدد• بمشاركة•
ورشة•عمل•أنظمة•التنفيذ•على•القطاع•الخاص

نظمت وزارة العدل ممثلة بوكالة الوزارة ل�صوؤون احلجز والتنفيذ 
بالريا�ض يوم الثالثاء 1 ربيع الأول 1436هـ  ور�صة عمل حتت عنوان  
»اأنظمة التنفيذ على القطاع اخلا�ض املتمثل يف ال�صركات واملوؤ�ص�صات 

والبنوك ونحوها«.
خالد  ال�صيخ  والتنفيذ  احلجز  ل�صوؤون  العدل  وزارة  وكيل  واأو�صح 
مراحل  واأهــم  املرحلة  ق�صاء  هو  التنفيذ  ق�صاء  اأن  الــداوود  علي  بن 
وتعاد  الق�صاء  هيبة  وُتعزز  حُتفظ  التنفيذ  بقوة  اأنه  موؤكًدا  الق�صية، 

احلقوق اإلى اأهلها بكل قوة وي�صر.
التنفيذ مكث  باأن ق�صاء  للور�صة  الفتتاحية  كلمته  وبنيَّ من خالل 
اإلى النتقال  الآن  الوكالة  و تهدف  التاأ�صي�ض  نحو عامني على مرحلة 
من مرحلة التاأ�صي�ض اإلى مرحلة التميز من خالل مراجعة ما مت، وما 
يكتنف عمل ق�صاء التنفيذ من عوائق ل�صرعة التنفيذ ومراجعة ذلك؛ 

بهدف و�صع خطة ا�صرتاتيجية لإنهاء تلكم العوائق والعقبات.
وتناولت الور�صة على مدى ثالثة اأيام 3 حماور كان اأولها عن انظمة 
البنوك  انظمة  الثاين  واملحور  التنفيذ  بــاإجــراءات  ال�صركات  ــواع  واأن
التنفيذ  اإجــراءات  الثالث عن  النقد وكان املحور  واإجــراءات موؤ�ص�صة 

على ال�صركات والبنوك .

)العدل(•تشارك•يف•
منتدى•التنافسية•

الثامن

�صاركت وزارة العدل يف املعر�ض 
املـــ�ـــصـــاحـــب لــفــعــالــيــات مــنــتــدى 
التناف�صية الدويل الثامن الذي عقد 
بالريا�ض يوم الثنني 6 ربيع الثاين 
حتت �صعار )ا�صتثمر يف ال�صعودية(.

�صمن  ــــــوزارة  ال وا�ــصــتــعــر�ــصــت 
الدوائر  دور  املعر�ض  يف  م�صاركتها 
ــز ال�ــصــتــثــمــار  ــعــزي ت ــة يف  ــي ــعــدل ال
العدالة  معايري  واإر�ــصــاء  وحمايته، 
ال�صوء  اإلقاء  جانب  اإلى  ال�صرعية، 
حماكم  به  تقوم  الــذي  ــدور  ال على 
حل  يف  التحكيم  ومــراكــز  التنفيذ 
النزاعات التجارية بني امل�صتثمرين 
طريف  حقوق  حفظ  مع  اململكة  يف 

الق�صية.
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وزارة•العدل•تفوز•بجائزة•األمرية•صيتة•
بنت•عبد•العزيز

•للتميز•يف•العمل•االجتماعي
بنت  �صيتة  المـــرية  جــائــزة  على  الــعــدل  وزارة  ح�صلت 
الثانية ))143- للتميز الجتماعي يف دورتها  عبدالعزيز 
والقــتــ�ــصــادي  الجــتــمــاعــي  بــعــنــوان:)الــتــمــكــني   )(114
بها  قامت  التي  للجهود   ) والأرامــل  واملعلقات  للمطلقات 
عالية  جــودة  ذات  اجتماعية  خدمات  تقدمي  يف  الـــوزارة 
العدلية  القطاعات  كافة  يف  خدماتها  من  للم�صتفيدين 
للم�صاهمة يف ايجاد احللول للق�صايا الجتماعية والأ�صرية.
وتهدف وزارة العدل من تفعيل برناجمها الذي يعد اأحد 
ا�صرتاتيجياتها بعيدة املدى يف تفعيل العمل الجتماعي الى 
املوؤ�ص�صات  يف  الجتماعية  امل�صوؤولية  برامج  ودعم  تعزيز 
اخلدمة  بتقدمي  مبا�صر  ب�صكل  املعنية  غــري  احلكومية 
والتمكني  والهتمام  اجلــودة  ثقافة  وزيـــادة  الجتماعية 
ويف  عامة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف  للمراأة  الجتماعي 
تخفيف  يف  وامل�صاعدة  اخل�صو�ض  وجه  على  العدل  وزارة 
من  املحاكم  ترد  التي  الأ�صرية  واملنازعات  الق�صايا  ن�صب 
خالل برنامج امل�صاحلة والو�صاطة بني الزوجني اأو اأفردا 
وغريها  واملعلقة  املطلقة  املــراأة  ح�صول  وتي�صري  الأ�صرة،  
الق�صام  خالل  من  املحاكم  اأروقــة  يف  يعانني  الالتي  من 
املخ�ص�صة يف القطاعات العدلية وربط امل�صتفيدات ملكاتب 
ال�صلح واخلدمة الجتماعية باملوؤ�ص�صات الخرى والتعاون 
جانب  الــى  مبا�صرة   والغري  املبا�صرة  اخلدمة  تقدمي  يف 
املــراأة  ل�صيما  املجتمع  افــراد  بني  العدلية  الثقافة  تعزيز 

بكافة حالتها الق�صائية من خالل برامج علمية.

عدل• كاتب• •)152( ترشح• العدل•
للعمل•يف•عدد•من•مناطق•اململكة•

ر�صحت وزارة العدل )))1( كاتب عدل باملرتبة ال�صابعة 
مناطق  من  بعدد  والثانية  الأولــى  العدل  كتابات  يف  للعمل 

اململكة.
ال�صخ�صية  املقابالت  اإجراء  مت  اأنه  العدل  وزارة  وذكرت 
توافرها  ال��ازم  ال�سر�ط  كافة  �مطابقة  املتقدمني  لهوؤلء 
عدد  يف  العدل  بكتابات  للعمل  لرت�صحيهم  العدل  كتاب  يف 
اململكة �صملت مكة املكرمة وحمافظة جدة وبحرة  من مدن 
والليث  وتــربــة  واأ�ــصــم  والكامل  ومي�صان  وال�صيل  وخلي�ض 
والقنفذة واملدينة املنورة والعي�ض وينبع وبدر وخيرب ووادي 
والأح�صاء  تنورة  وراأ�ـــض  واخلــرب  والــدمــام  والريا�ض  الفرع 
والرفيعة  والقي�صومة  والذيبية  الباطن  وحفر  والقطيف 
والعويقيلة  ن�صاب  و�صعبة  وموقق  وال�صليمي  والأجفر  وحائل 
وعرعر  وتيماء  والعال  و�صباء  وطربجل  و�صكاكا  والقريات 
وال�صليل  والأفــالج  الدوا�صر  ووداي  وعفيف  ومرات  و�صقراء 
والرين وثادق واخلرج واحلائر و�صاجر  واملزاحمية والروي�صة 
واحلــجــرة  والثنية  وبي�ض  عبيدة  ــراة  ــص و� وطــريــب  وملهم 
واخلرخري  وثــار  اجلنوب  وبــدر  وجنــران  وتثليث  وبلجر�صي 
و�صمد والعيدابي واأبي عري�ض و�صامطة واحلرث والدوادمي. 
حتى  بلغ  باململكة  العدل  كتاب  عدد  اأن  ــوزارة  ال وك�صفت 
اإفراغ  تر�صيح هذه الدفعة ))113( كاتب عدل يعملون على 
وكافة  باأنواعها  الوكالت  واإ�صدار  العقود  وتوثيق  العقارات 
كتاب  تدريب  على  العدل  وزارة  وتعمل  التوثيقية.  الأعمال 
من  الرفع  اأجــل  من  التوثيقية  اأعمالهم  جمــالت  يف  العدل 

كفاءتهم.  

توقيع•عقد•إنشاء•33•محكمة•وكتابة•عدل•بمنطقة•الرياض•بقيمة•تجاوزت•870•مليون
عقد  الوطنية  ال�صركات  اإحــدى  مع  العدل  وزارة  وقعت 
حمافظات  عموم  يف  عــدل  وكتابة  حمكمة    )33( اإن�صاء 
 )8(1،81(،((4( بلغت  اإجمالية  بقيمة  الريا�ض  منطقة 
األفًا  ريال ثمامنائة و�صبعني مليونًا وثمامنائة وت�صعة ع�صر 

وخم�صمائة واأربعة و�صبعني رياًل. 
ويعد م�صروع اإن�صاء الدوائر العدلية مبنطقة الريا�ض هو 
ذلك  وياأتي  مبانيها.  لإن�صاء  الأخرية  الفرتة  رابع عقد يف 
�صمن خطة الوزارة الرامية لتغطية جميع مدن وحمافظات 

البيئة  متطلبات  وفــق  املتميزة  العدلية  باملباين  اململكة 
العدلية  احلديثة. و�صبق اأن وقعت الوزارة ثالثة عقود هي 
عقد اإن�صاء )))( مبنى للمحاكم اجلزائية بجوار ال�صجون 
بعدة مناطق ، وعقد اإن�صاء مباين املحاكم وكتابات العدل 
وكتابات  املحاكم  مباين  اإن�صاء  عقد  و  ال�صرقية،  باملنطقة 
عقود  جمموع  قيمة  لتبلغ  املنورة  املدينة  مبنطقة  العدل 
التنفيذ حاليا ما يقرب من1،111،111)8،) ريال ) اثنني 

مليار وثمامنائة وخم�صني مليون ريال(.
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وزارة•العدل•تحصل•على•شهادتي•
اآليزو•العاملية

العاملية  الآيـــزو  �صهادتي  على  الــعــدل  وزارة  ح�صلت 
يف   )iso(1111(يف اأمن املعلومات و ) ISO((111(

نظم خدمات تقنية املعلومات.
حيث قدم هاتني اجلائزتني الرئي�ض التنفيذي ل�صركة 
العدل  وزارة  وح�صلت   ، الأو�ــصــط  بال�صرق  ــون  ــالدي ب
لتطوير  العزيز  عبد  بن  عبداهلل  امللك  مب�صروع  ممثلة 
اإدارة  يف   )  ((111  ISO( �صهادة  على  الق�صاء  مرفق 
اأمن  و  املعلومات  اأمن  �صيا�صة  و  املعلومات  تقنية  خماطر 
و  املمتلكات  واأمــن  العمل  بيئة  �صالمة  و  املنظمة  موظفي 
بالو�صول  التحكم  و  الت�صغيل  وعمليات  الت�صالت  اأدارة 
اإدارة  و  احلــوادث  واإدارة  املعلومات  اأمــن  و  الأماكن  اإلــى 

ا�صتمرارية جاهزية العمل.
 )ISO(1111( �صهادة  على  الـــوزارة  ح�صلت  فيما 
اخلدمات  مقدمي  و  املعلومات  تقنية  خدمات  قطاع   يف 
تقنية  خدمات  ومقدمي  املعلومات  تقنية  يف  الداخلية 
املعلومات اخلارجيني مثل منظمات اإ�صناد خدمات تقنية 

املعلومات.
واأو�صح الرئي�ض التنفيذي ل�صركة بالديون الأو�صط: اأن 
وزارة العدل تعد من الهيئات احلكومية الأوائل يف ال�صرق 
الو�صط والأولى يف اململكة العربية ال�صعودية يف احل�صول 
على �صهادة اليزو وفق املعايري اجلديدة. م�صريًا اإلى اأنه 
مت منح الوزارة هاتني ال�صهادتني بعد ا�صتيفائهما للمعايري 
العاملية لأنظمة اإدارة املعلومات واإدارة اخلدمات التقنية.

إثر•حادث•سري•أليم•..الشيخ•مسعود•الحقباني•الدوسري•يف•ذمة•اهلل•
ٹ ٹ ڈ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڈ البقرة: ١٥٥ – ١٥٦.
انتقل اإلى رحمة اهلل تعالى �صباح يوم الأربعاء ))/1436/4هـ ال�صيخ م�صعود بن عبدالرحمن احلقباين الدو�صري 
رئي�ض الدوائر اجلزائية مبحكمة ال�صتئناف بالريا�ض اإثر حادث األيم، على طريق رماح وهو متوجه اإلى "ال�صمان".

وادي  ملحاكم  رئي�صًا  ال�صيخ  وكان  الن�صيم،  مبقربة  ودفن  الراجحي  بجامع  اخلمي�ض  يوم  ظهرًا  عليه  �صلي  وقد 
الدوا�صر، وله جهود طيبة يف ن�صر العقيدة ونفع النا�ض رحمه اهلل تعالى.

واأ�صرة )جملة العدل( التي اآملها النباأ تتقدم بخال�ض العزاء واملوا�صاة لأبناء واأ�صرة الفقيد، ولأخيه عمار حمافظ 
الوجه، ولقبيلة احلقبان، واأقاربه، واأن�صابه، وت�صاأل اهلل تعالى اأن يتغمده اهلل برحمه وي�صكنه ف�صيح جناته. 

نظمت•وزارة•العدل•برنامجًا•لتأهيل•
املالزمني•يف•املدينة•وبريدة•لتأهيل•
املالزمني•القضائيني•للسلك•القضائي

الثاين 1436هـ  الأحــد  )1 ربيع  يوم  العدل  نظمت وزارة 
التاأهيلية  )الــدورة  الق�صاة  لتدريب  العامة  بــالإدارة  ممثلة 

للمالزمني الق�صائيني( يف كل من املدينة املنورة وبريدة.
للعمل  الق�صائيني  املالزمني  تاأهيل  اإلــى  الــدورة  وتهدف 
يف  لهم  املكملة  باملعارف   واإمــدادهــم  الق�صائي  ال�صلك  يف 
مدى  على  اأقيمت  التي  الــدورة  وتناولت   ، الق�صائي  العمل 
املالزمني  الف�صيلة  اأ�صحاب  من   )6(( مب�صاركة  اأ�صبوعني 
وملحة  الق�صائية  والدوائر  للمحاكم  النوعية  الخت�صا�صات 
ال�صرعية  املرافعات  نظام  و  الق�صاء  نظام  عن  تعريفية  

ولئحته التنفيذية.
الق�صائي  املــالزم  حقوق  التاأهيلية   ــدورة  ال تناولت  كما 
واإدارة  ومهامهم  الق�صاة  اأعــوان  واخت�صا�صات  وواجباته 
املحكمة واجلل�صات الق�صائية و�صفات واآداب القا�صي وملحة 

تعريفية عن اللوائح والتعاميم الق�صائية.
وحظي الربنامج يف خطته التدريبية اجلديدة باملزيد من 
التطويرات والتي جاءت نتائج للقاءات وور�ض العمل وحلقات 
اإ�صافة  اأ�صحاب الف�صيلة الق�صاة فتم  النقا�ض مع عدد من 
الأحــوال  وق�صاة  التنفيذ  ق�صاة  مثل  جديدة  ق�صائية  فئات 
املبا�صرة  تاريخ  من  �صنة  اأمتوا  الذين  والق�صاة  ال�صخ�صية 
يف حماكم الدرجة الأولى واإعادة �صياغة الربامج التدريبية 

واإ�صافة عدد من املو�صوعات اجلديدة.



بريد•املجلة
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�شكر وتقدير
ف�صيلة رئي�ض التحرير

على  والعرفان  والتقدير  بال�صكر  اإليكم  اأتوجه 
ما تولونه من عناية لهذه املجلة املباركة. ن�صاأل اهلل 
نخربكم  كما  معكم.  والعاملني  يوفقكم  اأن  تعالى 
بنقل �صكرنا وتقديرنا للعاملني معكم، مقدرًا تلك 

اجلهود واهلل يحفظكم ويراعاكم.
رئي�ض كتابة عدل الب�شائر
عبداهلل بن �شعد القرين

اإ�شدار متميز
ف�صيلة رئي�ض التحرير

اهــتــمــامــكــم  عــلــى  ــر  ــك ــص اأ� اأن  يل  يــطــيــب 
الإ�صدار  هذا  على  الهيئة  ومن�صوبي  باطالعنا 
اجلميع،  وا�صتفاد  الفائدة  عمت  فقد  املتميز، 
ذلك  يجعل  واأن  يوفقكم  اأن  تعالى  اهلل  اأ�صاأل 
والعاملني معكم واهلل  اأنتم  اأعمالكم  يف ميزان 

يحفظكم ويرعاكم.
حمافظ الهيئة ال�شعودية للموا�شفات 
واملقايي�ض واجلودة
�شعد بن عثمان الق�شيبي

�شكر على اجلهود 
ف�صيلة رئي�ض التحرير

�صكري  جــزيــل  عــن  لكم  مــعــربــًا  لكم  ــقــدم  اأت
اإ�صدار  يف  جهود  من  تبذلونه  ما  على  وتقديري 
يجعل  اأن  �صبحانه  املولى  �صاءًل  العدل(  )جملة 
ال�صكر  جزيل  وتقبلوا  ح�صناتكم،  ميزان  يف  ذلك 

والعرفان.
املالزم الق�شائي باملحكمة الإدارية باأبها 
عبدالعزيز بن علي بن عبداهلل ع�شريي

معني ل ين�شب
ف�صيلة رئي�ض التحرير

واإخــراج  اإعـــداد  يف  املبذولة  جهودكم  اأ�صكر 
ا�صتفدنا منها  البهية، وكم  العدل ب�صورتها  جملة 
وبــارك يف  اهلل خريًا  فجزاكم  معينها.  من  ونهلنا 
واللوائح  الأنظمة  ن�صر  ي�صدنا كثري  جهودكم. فقد 
وكل جديد ومفيد يخدم القارئ ويرفع من ثقافته 
واهلل  املتوا�صل  وبذلكم  تعاونكم  مقدرًا  احلقوقية 

يحفظكم ويراعاكم.
املحامي/ عبداهلل بن حممد الطوالة

املجلة واملكانة
ف�صيلة رئي�ض التحرير

من  للمعلومة  والبحث  والطــالع  الإعتناء  اإن 
العلمية  امللكة  وتنمي  املـــدارك  تو�صع  م�صادرها 
امل�صادر  فوجود  العدلية،  بالثقافة  الوعي  وترفع 
الو�صول  وي�صهل  واجلــهــد  الــوقــت  يوفر  واملــراجــع 
والتي  الــعــدل(  )جملة  به  متيزت  وملــا  للمعلومة. 
تهتم باملجال الق�صائي والعديل جعلت لها املكانة 
واهلل  وجهدكم  �صعيكم  اهلل  ف�صكر  املتلقي.   لدى 

يحفظكم ويرعاكم.
كاتب العدل بكتابة عدل احلناكية
نايف بن علي العويف

�شكر وتقدير 
ف�صيلة رئي�ض التحرير

اإ�صدار  والعاملني معكم يف  لكم  وتقدير  حتية 
تت�صمنه  ملا  منها  ن�صتفيد  والتي  الغراء،  جملتكم 
من بحوث ودرا�صات علمية جادة. فاأ�صكركم �صكرًا 

جزياًل واأمتنى لكم مزيدًا من التوفيق.
حممد �شالح الدين امل�شعاوي
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جملتكم ذات 

اأهمية كبرية

ف�صيلة رئي�ض التحرير
)جمــلــة الــعــدل( ذات اأهــمــيــة كــبــرية نــظــرًا 
الو�صط  تــرثي  قّيمة  وبــحــوث  موا�صيع  لطرحها 
الـــقـــارئ عــلــى اطــــالع م�صتمر  الـــعـــديل، وجتــعــل 
جهودكم  مــقــدرًا  والق�صائية.  العدلية  بالأخبار 
بال�صورة  املجلة  اإخراج  على  واحلر�ض  وتوا�صلكم 

املثلى. 
وفقكم اهلل و�صددكم.

كاتب العدل
باإدارة الرقابة بوكالة الوزارة ل�شوؤون 
التوثيق بوزارة العدل 
�شعد بن �شعيد القحطاين

اأثرت العمل 

بالبحوث والدرا�شات 

ف�صيلة رئي�ض التحرير
العمل  مــن  املــجــلــة  هـــذه  ــه  ب تت�صم  ملــا  نــظــرًا 
تن�صيط  يف  والإ�صهام  الإ�صالمي  الفقه  ن�صر  على 
اإثراء  والق�صاء، وكذلك  الفقه  الجتهاد يف جمال 
واملعلومات  والدرا�صات  للبحوث  الق�صائي  العمل 
وتو�صيع  وعلمه  عمله  اأداء  يف  القا�صي  يعني  مما 

مداركه وزيادة ح�صيلته العلمية.
لكم  متمنيًا  وتــقــديــري  �صكري  لكم  ــع  ــاأرف ف

التوفيق وال�صداد.
قا�شي حمكمة القوز العامة 
عبداهلل بن علي بن ح�شن العمري

طلب اإدراج 

ال�صيعري  نــا�ــصــر  بـــن  عــــادل  الــ�ــصــيــخ   -
وال�صيخ وليد بن �صعد الفالح وال�صيخ نا�صر بن 
حممد  بن  واإ�صماعيل  ال�صحيباين  عبدالرحمن 
باجلامعة  الفقه  ق�صم  من�صوبي  مــن  الــزحــم 
بن  يو�صف  ال�صخ  املــنــورة،  باملدينة  الإ�صالمي 
اأبي احل�صن النجار وع�صو الإدعاء العام جدة، 
ال�صيخ نايف بن علي العو�ض كاتب عدل بكتابة 
املــنــورة،  املــديــنــة  مبنطقة  باحلناكية  الــعــدل 
الر�صيد  عــبــداهلل  بــن  حممد  بــن  ــواف  ن ال�صيخ 
املحامي  بالريا�ض،  الإدارية  باملحكمة  القا�صي 
ال�صمري،  اجلنيدي  م�صعل  بن  عقيل  بن  عمر 
عدل  كاتب  بواح  اآل  حممد  بن  عبداهلل  ال�صيخ 
بــن علي  اأحــمــد  بــن  بـــارق يف ع�صري، عــبــداهلل 
ال�صيخ  بجازان،  بي�ض  مبحكمة  املوظف  و�صيلي 
القا�صي  الuلول  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن 
بن  عبداهلل  د.  بالريا�ض،  الإداريـــة  باملحكمة 
معتق ال�صهلي ع�صو هيئة التدري�ض بق�صم الفقه 
باملدينة  الإ�صالمية  باجلامعة  ال�صريعة  بكلية 
الها�صم  ال�صيد  اأحمد  بن  ال�صيخ ح�صن  املنورة، 
بالأح�صاء،  الثانية  العدل  بكتابة  العدل  كاتب 
كاتب  عطرة  اأبو  عبدالرحيم  بن  يحيى  ال�صيخ 
د.  ال�صيخ  باأبها،  الأولــى  العدل  بكتابة  العدل 
املحيميد  عبدالرحمن  بــن  �صالح  بــن  مــالــك 
ثنيان  وال�صيخ  اأملج،  يف  العامة  املحكمة  رئي�ض 
القا�صي  الثنيان  اإبراهيم  بن  عبدالرحمن  بن 

باملحكمة العامة باأملج.
من  �صمن  اإدراجـــكـــم  مت  ـــه  اأن نفيدكم   -  
تهدى اإليهم املجلة و�صوف ت�صلكم تباعًا، �صكرًا 

حلر�صكم على اقتنائها.
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بن  عــبــداهلل  ال�صيخ 
الــ�ــصــراري  عيد  �صطيط 
جابر  بن  �صعيد  وال�صيخ 

عو�صة  جميل  بن  �صعد  د.  وال�صيخ  الــزهــراين  �صرور 
احلازمي  اأحمد  اإبراهيم  بن  رامــي  وال�صيخ  املالكي 
وال�صيخ  ال�صبان  عبداهلل  اأحمد  بن  حممد  وال�صيخ 
بن  حممد  وال�صيخ  الزهراين  �صعيد  ح�صن  بن  �صعيد 
عبداهلل  بن  عدنان  وال�صيخ  الغامدي  �صالح  جمعان 
عبداهلل  �صليمان  بــن  عــبــداهلل  وال�صيخ  الــزامــل  علي 
الوابل، وال�صيخ نا�صر بن عبدالكرمي عبداهلل الربكاتي 
امل�صاري  عبدالكرمي  عبدالرحمن  بن  يو�صف  وال�صيخ 
اجلليفي  علي  عبدالعزيز  بــن  عبداملح�صن  وال�صيخ 
ــن عــلــي غـــرم اهلل الــغــامــدي  والــ�ــصــيــخ عــبــدالــعــزيــز ب
الق�صيبي  حممد  عبدالرحمن  عبدالعزيز  وال�صيخ 
وال�صيخ  ق�صالن  �صالح  بن ح�صن  عبدالرحمن  وال�صيخ 
عبدالعزيز  وال�صيخ  املطريي  غوينم  خلف  بن  يا�صر 
عبدالرحمن  وال�صيخ  فهيد  اآل  عبدالرحمن  عبداهلل 
عبدالعزيز  م�صعل  وال�صيخ  املنيعي  عثمان  �صليمان 
حممد  علي  بن  في�صل  وال�صيخ  ال�صرثي  عبدالرحمن 
الفوزان وال�صيخ ظافر بن عمري ظافر ال�صهري وال�صيخ 
عبداهلل بن مرزوق عو�ض احلارث وال�صيخ عبداملجيد 
عبدالعزيز  عبداهلل  وال�صيخ  الفوزان  �صالح  علي  بن 
عــبــدالــرحــمــن الــعــجــالن والــ�ــصــيــخ عــمــر بــن عــبــداهلل 
اإبراهيم اآل طالب وال�صيخ �صامي بن عبداهلل بن حممد 
احلقباين وال�صيخ بدر بن را�صد حمدان اآل علي وال�صيخ 
نا�صر بن حمد عبده الزيبي وال�صيخ ع�صاف بن �صالح 
ع�صاف العواجي وال�صيخ �صليمان بن اإبراهيم �صليمان 
احلناكي وال�صيخ اأن�ض بن �صعد علي ال�صهراين وال�صيخ 
وال�صيخ عمر  ال�صويلم  اإبراهيم  عبدالعزيز  بن  �صلمان 
بن عبدالعزيز �صامل بالطيور وال�صيخ عبداهلل بن حمود 
حمد التويجري وال�صيخ عبدالعزيز حممد عبدالعزيز 

حممد  وال�صيخ  اجلــامــع 
ـــداهلل  ـــح عـــب ـــال بـــــن �ـــص
عمر  وال�صيخ  ال�صويحي 
بن ح�صني مزعل احلربي وال�صيخ عبداهلل بن �صليمان 
املقمعي  مزيد  لحق  عوا�ض  وال�صيخ  العبيالين  حممد 
ال�صلمي وال�صيخ اأبو طالب بن علي اأبو طالب احل�صني 
وال�صيخ  الزهراين  عبداهلل  اأحمد  بن  عبداهلل  وال�صيخ 
بن  زيــاد  وال�صيخ  م�صاعد  اآل  �صعود  حممد  بن  خالد 
عبداهلل  حممد  وال�صيخ  امل�صلم  حممد  عبدالباقي 
عاطف  بــن  اأ�ــصــامــة  وال�صيخ  الــزهــراين  عبدالرحيم 
حبيب بخ�ض وال�صيخ اأحمد بن حممد عبداهلل ال�صهري 
وال�صيخ  ال�صلمي  بن عبدربه عبداخلري  �صامي  وال�صيخ 
عبدالعزيز بن حماد حامد احلارثي وال�صيخ نايف بن 
�صعيد زايد النفيعي وال�صيخ �صعدي بن حم�صن �صعدي 
وال�صيخ  جلي  يحيى  علي  بن  خالد  وال�صيخ  الزهراين 
�صعود حممد املدرع القحطاين وال�صيخ حممد بن را�صد 
عبدالعزيز احلمد وال�صيخ عبداهلل بن نا�صر اإبراهيم 
ال�صاطري  �صمران  عطية  بن  فهد  وال�صيخ  ال�صليمان 
وال�صيخ  القرين  علوان  فرحة  بن  عبدالرحمن  وال�صيخ 
هتان  وال�صيخ  العنزي  خ�صري  عبدالرحمن  بن  نايف 
يحيى  اأحمد  حممد  وال�صيخ  الربكاتي  مو�صى  في�صل 
الغموي  اهلل  دخيل  هالل  بن  �صلمان  وال�صيخ  املالكي 
وال�صيخ خالد �صليمان عثمان املنيعي وال�صيخ جالل علي 
حمدان ال�صلمي وال�صيخ عبداهلل �صمري عبداهلل الفيفي 
�صعيد  وال�صيخ  احلامتي  حامد  بركات  علي  وال�صيخ 
عبدالكرمي  اإبراهيم  وال�صيخ  الزهراين  �صعيد  حممد 
العبدالوهاب  �صلمان  حممد  �صرور  وال�صيخ  العثمان 

وال�صيخ م�صاعد بن عبدالرحمن حمزة �صحلي.
اأنه  ونفيدكم  املجلة  اقتناء  نثمن حر�صكم على   -
مت اإدراجكم �صمن من تهدى اإليهم املجلة. ن�صاأل اهلل 

اأن ينفع بها ودمتم.

طلب اإدراج
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ردود �شريعة 

- د. جمال الكتوت/ جامعة امللك 
ــالع  الط ميكنك  بــالحــ�ــصــاء،  في�صل 
تقدميك  حالة  يف  الن�صر  قواعد  على 
بحث للمجلة ليخ�صع للتحكيم ومن ثم 

الن�صر يف حال �صالحيته، �صكرًا لك.
اإبــراهــيــم  بــن  عــبــداهلل  ال�صيخ   -
الــعــثــمــان/ رئــيــ�ــض املــحــكــمــة الــعــامــة 
ب�صقراء، نثمن لك خطوتك يف اإعالمنا 
نــقــل مــن املحكمة  تــقــاعــد ومـــن  مبــن 
حذوك،  يحذوا  اأن  اجلميع  من  نتمنى 

ولك حتياتنا.
بــن حممد  املــحــامــي عــبــداهلل   -
الــــطــــوالــــة/ �ـــصـــكـــرًا عـــلـــى الــتــنــبــيــه 
واهتمامنا  عنايتنا  حمل  ومالحظتك 

دمت بخري.
- الأخ عبداهلل الثبيتي، مكة/ متت 
لهتمامك  �صكرًا  مالحظتك،  معاجلة 

ومتابعتك ولك حتياتنا.
ر�صيد  حممد  ال�صيخ  املحامي   -
ــقــاتــي/ رئــيــ�ــض جمــلــ�ــض الأمـــنـــاء  املــي
لك  نقدر  لبنان،  يف  طرابل�ض  بجامعة 
جامعتكم  عن  الواقية  املعلومات  تلك 
فيما  توا�صلكم  مقدرين  الإ�صالمية 
الأبحاث  ويــرثي  العلمي  بالنفع  يعود 

باجلديد واملفيد، لك حتياتنا.
البابطني  عــبــداهلل  بــن  �صعود  -الأخ 
مدير العالقات العامة بوزارة العدل، نقدر 
مهرجان  لتاأجيل  نظرًا  طلبك  حتقيق  لك 

اجلنادرية هذا العام، و�صكرًا لك.

تعديل عنوان 

الرتبية  كلية  عميد  املزروع  حمد  بن  عبدالواحد  اأ.د. 
حممد  بن  علي  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  الــدمــام،  بجامعة 
بن  اأحمد  ال�صيخ  بالباحة.  قلوة  حمكمة  قا�صي  ال�صيخي 
ال�صخ�صية باملحكمة  اليحيى رئي�ض دوائر الأحوال  حممد 
العامة يف حائل، وال�صيخ اأحمد بن مبارك املبارك القا�صي 
�صفر  ال�صيخ  املكرمة،  مكة  مبنطقة  ال�صتئناف  مبحكمة 
د.  ع�سري،  مبحكمة  ال�ستئناف  قا�سي  ال�سواط  �سليم  بن 
عبدالرحمن بن �صالح املقحكم امل�صت�صار باملجل�ض الأعلى 
قا�صي  القحطاين  فــرحــان  بــن  حممد  ال�صيخ  للق�صاء، 
الطليحي  اأحمد  بن  خالد  ال�صيخ  العامة،  يدمه  حمكمة 

قا�صي ال�صتئناف رئي�ض املحكمة العامة بالأح�صاء.
- جرى تعديل عناوينكم اجلديدة، و�صكرًا لتحديثكم 

ل�صمانة و�صول املجلة ولكم حتياتنا.

طلب اأعداد 

 املحامي حممد بن حممد بن �صفي الدين ال�صنو�صي، 
املالزم الق�صائي، ال�صيخ علي بن ح�صن بن علي اآل الزلله 
حمكمة حمايل ع�صري، املالزم الق�صائي ال�صيخ عبداهلل بن 
علي بن عبداهلل ع�صريي املحكمة الإدارية يف اأبها، عو�ض 
الأ�صتاذ  العمري املخواة/الباحة،  بن عبدالواحد بن علي 
باجلزائر،  عا�صور  زيان  جامعة  حتحاتي  حممد  امل�صاعد 
عبداهلل  بالعراق،  ال�صليمانية  جامعة  نامق  اإ�صماعيل  د. 
بن وليم القحطاين وكيل اإمارة منطقة جنران، خالد بن 
فهد  امللك  الدوريات مبكتبة  اإدارة  مدير  الفريح  اإبراهيم 
الزهراين  عثمان  بن  حممد  ال�صيخ  بالريا�ض،  الوطنية 

رئي�ض املحكمة اجلزائية املتخ�ص�صة امل�صاعد.
- مت بعث الأعداد املطلوبة ح�صب الإمكانيات املتاحة، 

مقدرين حر�صكم واهتمامكم ولكم حتياتنا.
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بعد التحية..

بصدور هذا العدد تشهد مجلة العدل مرحلة جديدة من مسريتها بقيادة جديدة 

عبد  بن  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  أمر  صدور  وفور  متجددة.  وحلة 

العزيز- حفظه الله - مطلع شهر ربيع الثاين 1436هـ بتعيني معايل الشيخ الدكتور 

وليد بن محمد الصمعاين وزيرا للعدل أوىل معاليه املجلة عناية فائقة مؤكدا حرصه 

كلمته  يف  وأكد  نفعها.  مساحة  وزيادة  تطويرها  اسمرار  عىل  وحاثا  أهميتها  عىل 

اإلفتتاحية أن مجلة العدل ببحوثها ودراساتها التي ُنرشت عىل مدى عمرها؛ كانت 

مبا  والفنية  واإلجرائية  املوضوعية  النواحي  العدالة يف  مرفق  تطوير  مهاًم يف  رافداً 

إىل  والباحثني  الدارسني  معاليه  ودعا  معمقة،  ودارسات  قيمة  بحوث  من  تضمنته 

إثراء مجاالت التطوير املستقبلية التي تسعى إليها وزارة العدل بالبحث والدراسة.

وأكد معاليه عنايته مبجلة العدل حني أصدر قراره بتعيني فضيلة الشيخ منصور 

بن عبد الرحمن القفاري رئيسا للتحرير وهو القايض املتمرس يف القضاء يف عدد من 

محاكم اململكة وبدوره لقيت املجلة عناية فائقة من اهتامماته مؤكدا أنه سيسعى 

إىل السري باملجلة بخطوات إيجابية منها توسيع دائرة نرشها والرتكيز عىل املسائل 

النازلة والحادثة.

ومنذ انطالقة هذا العدد وبعد موافقة معايل الوزير عىل ترشيح فضيلة رئيس 

التحرير لكوكبة من أصحاب الفضيلة أساتذة الجامعات ليكونوا نواة مراحل أعضاء 

هيئة التحرير، ما يؤكد العناية الفائقة من مسؤويل وزارة العدل ملسرية هذا الرصح 

العلمي الهام للعمل القضايئ والَّذي يعد من أبرز إنجازات وزارة العدل.

مدير•التحرير

محمد•بن•راشد•الدبيان
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Prevention of Vice and Its Rulings in Islamic Jurisprudence
Dr. Ahmad bin Saalih Al-Barraak
Abstract 

The author discusses the following topics:
Definition of the following:
Protection of Virtue: It is to guide people to 

the precepts accepted by reason, approved 
by the Sharee’ah and commensurate with 
noble morals as guided by the provisions of 
the Holy Qur’an and the Prophet Sunnah.

Prevention of Vice: It is to prevent 
people from doing vices prohibited by the 
Sharee’ah.

The difference between virtue and 
vice and other similar terms like hisbah, 
guidance and advice.

Ancient nations applied the concept of the 
protection of virtue and prevention of vice. 

The proofs supporting the legitimacy of 
the protection of virtue and prevention of 
vice from the Holy Qur’an, Sunnah and 
consensus of scholars.

Jurists differ as to whether the obligation 
of the protection of virtue and prevention 
of vice is mandatory or optional in two 
opinions:

It is mandatory on every Muslim according 
to Ibn Katheer, Al-Jassaas and others.

It is optional according to the majority 
of jurists including Ibn Taymiyah, Ash-
Shawkaanee and others; and this is the 
opinion considered as the preponderant 
one by the author.

The wisdom behind the protection of 
virtue and prevention of vice is to realize 
goodness and happiness for all members 
of the Muslim society.

Conditions to be met for the protection of 
virtue and prevention of vice include two 
sections: conditions that should be met by 
the preventing person and conditions that 

apply to the vice as follows:
Conditions to be Met by the Preventing 

Person: He should be a Muslim, a 
responsible person, able, permitted by the 
ruler and has legal capacity. However, jurists 
differ regarding the last two conditions.

Conditions Applicable to the Vice: It should 
be major or a minor sin, existing, apparent 
without spying on it and known and not the 
result of the preventing person’s intellectual 
reasoning.

Some of the cases where the obligation 
of preventing vice drops including fear to 
commit a vice graver than the one to be 
prevented.

Some means of the protection of virtue 
and prevention of vice include verbal, 
written and other means.

Levels of prevention of vice are three as 
follows:

Prevention by hand which should be 
undertaken by the official having authority 
over the culprit or his designee.

Prevention by tongue which should be 
undertaken by the person capable of 
preaching virtue and reward for those who 
stick to it and preaching against vice and 
punishment for those who commit it with 
wisdom and good advice.

Prevention by heart which should be 
undertaken by all the members of society 
by disliking vice and keeping away from it.

Morals of prevention of vice include 
sincerity to Allah, kindness, humility and 
other morals.

The differences among jurists on the 
rulings of guarantee of life and property if 
the person responsible for hisbah makes a 
mistake.   

ترجمة•تعريفية



ترجمة•تعريفية

 )العدل( العدد |68| ربيع الأول - ربيع الآخر 1436هـ
ـ394ـ

medical consultation continues for 4 or 8 
minutes, this would not affect the value.

The period is specified and so is the 
price as in the service of sending tones 
and signals.

The caller knows in the beginning 
of the call that the period of service is 
specified and that the price per minute is 
also specified.

There should be a specific mechanism 
to recover the call amount in case the 
service is not provided because the 
amount taken without providing the 

service is a charge for no service and 
is part of embezzling the property of 
others.
The contract concluded with the caller 

and the provider of the service as well 
as the contract concluded between the 
provider of the service and the licenced 
communications company entails civil, 
criminal and other responsibilities.

Disputes and differences resulting 
from the service contract are settled by 
the Communications and Information 
Technology Authority.    

      

 Hibaa’ in Marriage
Dr. Mahmoud Esma’el Khalil

Abstract
The author discusses the following topics:
1. Linguistic and technical definitions of hibaa’. According to jurists, 
hibaa’ is the amount of money the father takes from the dowry of his daughter 
for himself either as a gift or an amount of money the father requests the 
would-be husband to pay to him at the time of marriage.
2. The words related to hibaa’ like gift, bribe and commission.
3. The forms of hibaa’ in marriage in Islamic jurisprudence and 
discussions on the points of difference among jurists.
4. The agreement among schools of jurisprudence with regard to 
stipulating hibaa’ in marriage by the father or others but without stipulating an 
amount of money to be paid by the would-be husband as a gift, the condition 
is valid and the dower is valid.
5. Stipulating hibaa’ at the time of marriage is invalid if it is stipulated 
by the father and if it is after consummating the marriage, it is the right of the 
father.

6. The three forms of hibaa’ in marriage after dissolution of marriage as 
classified by the hanbalites.

The author recommends that personal status legislators in Arab countries 
should provide for hibaa’ for the importance it has as to the stability of marriage.
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Audiovisual Interactive Text Messaging Service
A Comparative Study
Dr. Bakr bin Abdullatif Al-Haboob
Abstract 

The author elaborates on the following 
topics:

The audiovisual interactive text 
messaging service is the service that 
allows the caller to transmit his messages 
through interactive media programmes 
or obtain required information in 
various information domains through a 
public number. The caller assumes a 
financial compensation, part of which 
goes to the operator and the other part 
to the provider of the information. This 
service has several patterns including 
messaging sentences containing 
supplications, greetings, etc.

The authority regulating this service 
in Saudi Arabia is the Communications 
and Information Technology Authority.

The conditions of using this service.
Some of the characteristics of providing 

audiovisual interactive text messaging 
service for media programmes as 
compensation based agreement 
contracts for a specified time that are not 
named, composite and binding to both 
parties.

Saudi Communications Company 
is the company licenced by the 
Communications and Information 
Technology Authority is the owner of the 
right of providing the services to users. 
Hence, it serves as a lessor and the 
user is a lessee because the contract 
provides interactive audio texts and 
short messages service. The company 
does not sell the service nor transfer 

its ownership to the user. Rather, the 
contract provides the known usufruct of 
the service for a specified period for a 
known and definite compensation. This 
is the very concept of lease. Therefore, 
the contract is subject to the provisions, 
obligations and conditions of the lease 
contract.   

The author is of the opinion that STC 
is an attorney for a commission as it 
undertakes a number of activities like 
invoicing calls and preparing accounts 
and acting on behalf of the provider 
of the service for undertaking these 
activities. It concludes contracts with 
third parties in its personal name and 
then transfers it in the name of the 
service provider.

Engaging service 700 should be made 
by a person having legal capacity in 
order for the contract to be valid as 
a person of no legal capacity may not 
communicate with the company. The 
provider of the service may not provide 
communication based programmes for 
persons of no legal capacity. This should 
be noted in advertisements even in an 
implied form.

For the contract to be valid and free 
from fraud, the price of call and the 
period should be specified in order to 
determine the price of the service by one 
of the following ways:

The contract should be of specified 
cost and open term such that the 
subject of the contract is the criterion 
for specifying the period so that if the 
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The points of agreement be-
tween wakaalah and mudhaarabah 
state that mudhaarabah denotes 
wakaalah. Jurists unanimously 
agree on naming the parties to the 
mudhaarabah contract as attorneys.

Points of difference between 
wakaalah and mudhaarabah state 
that the mudhaarabah includes two 
contracts; namely the partnership 
and power of attorney, that jurists 
agree that the power of attorney 
can be timed but they differ as to 
timing the profit-sharing contract.

The general meaning of the max-
im includes two parts as follows:

The power of attorney is specific: 
This means that the acts of the at-
torney should not exceed the mat-
ters which the attorney is permit-
ted to act on by the principal.

The profit-sharing contract is gen-
eral: This means that the acts of the 
profit-sharer are generally permit-
ted because the profit-sharing con-
tract requires the same. The profit-
sharing contract is meant to attain 
profit and this is only realized if the 
broker is given full authority based 
on the actual practice among trad-
ers.

Rules applicable to the first part 
include that the acts of the attorney 

are originally null and void if the 
principal and the attorney differ 
as to the act because the power 
of attorney does not originally ex-
ist.

Rules applicable to the second 
part state that the acts of the prof-
it-sharer under the profit-sharing 
contract are not completely open 
but differ depending on the type 
of contract and the permission 
given by the principal to act on 
his money.

Jurists agree to the first part of 
the maxim. They also agree that 
the acts of the attorney and the 
profit-sharer can be limitable and 
specifiable but the majority of 
scholars stipulate that the acts of 
the profit-sharer should not be 
specified.

Jurists differ regarding the sec-
ond part of the maxim in two 
opinions as follows:

It is applicable according to the 
Hanafites and the Hanbalites.

It is not applicable according to 
the Maalikites and the apparent 
opinion of the Shaafi’ites.

Some of the juristic matters re-
sulting from this maxim include 
that the attorney may not sell 
for credit.      
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Abstract

The author elaborates on the 
following points:

Definition of some terms of the 
title of the study:

Wakaalah: It is to authorize 
someone of legal capacity to act 
on behalf of someone else all his 
life in matters that are subject to 
authorization.

Mudhaarabah: It is to give 
someone an amount of money 
to trade in for part of the profit 
(profit-sharing).

The proofs supporting the legit-
imacy of wakaalah from the Holy 
Qur’an, the Prophet’s Sunnah and 
consensus of scholars.

The power of attorney is of two 
types: 1) General: The principal 
gives the attorney full author-
ity to act on his behalf in all his 
affairs and rights and 2) Special: 

The principal gives the attorney au-
thority to act on a specific matter.

According to the majority of schol-
ars: the pillars of wakaalah is four: 
the format, the principal, the attor-
ney and the subject of the power of 
attorney.

The author discusses the condi-
tions of the power of attorney.

The legitimacy of mudhaarabah 
from the Holy Qur’an, the Prophet’s 
Sunnah and the consensus of schol-
ars. 

Mudhaarabh is of two types: 1) 
Absolute: It is not limited to time, 
place, scope parties or type of trade 
and 2) restricted: It specifies an ele-
ment of the above.

According to the majority of schol-
ars, the pillars of mudhaarabah are 
five: the format, the two contracting 
parties, the money, the work and 
the profit. The author also discusses 
the conditions of mudhaarabah.

 Juristic Maxim: Originally, the Power of
 Attorney is Specific; the Profit-sharing
Authorization is General
Dr. Jameel bin Abdul Mohsin Al-Khalaf
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Abstract 
The author elaborates on the 

following topics:
Linguistic and technical 

definitions of iftiyaat as “a 
deliberate act by someone 
preempting the act of another 
one without obtaining the 
permission of who is entitled to 
give this permission.”
The reality of iftiyaat is that it is 

a form of rejection, aggression 
and interference in the acts of 
others. It is a broad subject.
Jurists divide legal acts into two 

parts:
Acts of responsible persons in 

general, and
 Acts of some responsible 

persons like the actions of the 
ruler, the judge, etc.  
Juristic description of iftiyaat 

to other than the ruler can be 
juristically classified as follows:
An act by an intruder, or
An act of trespassing one’s 

limits
The ruling on iftiyaat is that it is 

either disliked or prohibited. The 

author is not decisive on one 
ruling but he considers most of 
the acts of iftiyaat as disliked.
There are reasons for iftiyaat to 

other than the ruler including the 
following:
Reasons related to the intruder,
Reasons related to the person 

intruded against, and
Reasons related to the subject 

of intrusion
The author gives several juristic 

applications of intrusion against 
other than the ruler under four 
sections:
Intrusion in matters related to 

acts of worship,
Intrusion in matters related to 

transactions,
Intrusion in matters related to 

personal status, and
Intrusion in matters related to 

ordinary affairs
The author gave some 

conclusions as follows:
Conclusions related to 

verification, and
Conclusions related to 

application.

Intruding in the Affair (Iftiyaat) of Other than the Ruler
An Applied Juristic Study
Dr. Ibraaheem bin Saalih At-Tannam




