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گلمة وزير العدل

خري  على  ون�صلي  كله،  اخلري  عليه  ونثني  اهلل  نحمد 

الب�صرية واأزكاها واآله و�صحبه اأجمعني ، اأما بعد:

اإ�صدارها  وتاألقت منذ بواكري  العدل  فلقد �صمت جملة 

يف  واملفيد  باجلديد  تطالعنا  مرحلة  كل  ويف  تزال،  وال 

خمتلف منظومة العمل الق�صائي، اأبحاثا ودرا�صات �صرعية، 

وحوارات  وتراجم  لقاءات  ق�صائية،  واإجراءات  واأنظمة 

�صامقة  املجلة،  به  حفلت  وغريه  ذلك  كل  وا�صتطالعات، 

م�صيئة بني نظرياتها، وبعد م�صي ع�صر �صنوات على اإ�صدار 

مطبوعتنا الفريدة، وهي تنتقل باقتدار من كمال اإىل اآخر، 

اأداوؤه  اأن نفخر ون�صيد مبا مت  وعطاء اإىل مثله، ميكن لنا 

واإجنازه على �صفحات جملتنا الرائدة، كانت فكرة وحلما، 

وبعون اهلل وتوفيقه، ثم بدعم وم�صاندة من لدن مقام خادم 

اهلل،  حفظهما  مني،  االأ عهده  وويل  ال�صريفني  احلرمني 

ر�صالتها،  واأدت  »العدل«  �صدرت  ومثابرة  وجد  وباإ�صرار 

واأجنزت الكثري بعطاء ا�صتمر وّقادا، يحظى بثناء اجلميع 

وت�صجيعهم وم�صاركتهم واإ�صادتهم.

وال �صك اأن يف م�صرية جملتنا عقبات و�صعوبات اكتنفت 

عمل  فريق  عليها  تغلب  املن�صرم،  عقدها  عرب  م�صريتها 



7

املجلة با�صتعانتهم بربهم اأوال، ثم باإ�صرارهم بعزم اأكيد على 

جتاوز كل املعوقات امل�صاحبة للعمل، وقد حظيت املجلة يف 

م�صريتها ال�صابقة بتطوير م�صتمر دائم، وتو�صعت يف عدد 

�صفحاتها، وم�صاحة توزيعها، وكمية املطبوع منها، وبالتن�صيق 

دول  خمتلف  اإىل  املجلة  و�صلت  ال�صلة  ذات  اجلهات  مع 

جنليزية، لي�صتفيد  العامل، ومت نقلها مرتجمة اإىل اللغة االإ

لكرتونية العاملية  منها فئات اأكرب، ويف نزولها على ال�صبكة االإ

فادة منها، كل  نرتنت« نقلة اأخرى، وتو�صيع النت�صارها واالإ »االإ

ذلك حتقق، نعمة من اهلل جل وعال نحمده عليها، ونحيِّي 

واأبدعوا  واأجنزوا  واجتهدوا  عملوا  الذين  الرجال  اأولئك 

وال�صكر  �صادة  االإ منا  ي�صتحقون  فهم  جملتهم،  مهمة  يف 

والتقدير، وهذا االإجناز الكبري يحدونا اأن نوا�صل العمل، 

الكثري  يحمل  واعد  م�صتقبل  اإىل  ونتطلع  العطاء،  وجندد 

وبارك  اخلطا،  اهلل  �صدد  ومتابعتها،   » « لقرائة 

اجلهود مبنه وتوفيقه، واحلمد هلل اأوال و اآخرا.

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ

    وزير العدل



�

گلمة رئيس التحرير

انطالقاً مما تهدف اإليه الدولة يف م�صريتها لدعم التنمية 

ح�صاري  ر�صيد  وتكوين  املوؤ�ص�صات  اأداء  مب�صتوى  والرقي 

احلكومية  جهزة  االأ اإليه  انتهت  مبا  ي�صهد  نافع  وثقايف 

بتخ�ص�صها  الرائدة  العدل  تنبعث جملة  وتطور،  تقدم  من 

ال�صرعي الق�صائي، ومتيزها العلمي، وما توؤديه من ر�صالة 

مهمة فاعلة يف جمالها الدقيق، وبف�صل اهلل جل وعال ثم 

بالدعم املتوا�صل من قبل معايل وزير العدل ال�صيخ الدكتور 

اهلل  حفظه  ـ  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن  بن حممد  اهلل  عبد 

بقبول وح�صور  علّياً، وحظيت  مقاماً  العدل  بلغت جملة  ـ 

كبريين، ومع قناعتنا ور�صانا مبا اأدته املجلة من دور رائد 

يف ر�صالتها، وما حققته على اأر�ض الواقع ب�صهادة املهتمني 

من اأهل االخت�صا�ض وغريهم، ال نزال نحاول بتطلع واعد 

الق�صاء،  اأكرب، خدمة ملرفق  اإىل م�صتوى وعطاء  ن�صل  اأن 

واأداء ل�صيء ي�صري من واجبه علينا يف جوانبه املختلفة، ولكي 

واإبداع  وتفوق  بلغه ق�صاوؤنا من ن�صج  ما  بالربهان  نو�صح 

فاق به نظائره ومتيز على مناف�صيه، واهلل ويل التوفيق .

       القا�ضي بوزارة العدل 

      ورئي�س حتريرجملة العدل

د.علي بن را�ضد بن عبد اهلل الدبيان
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گلمة مدير التحرير

ال�صريفني  احلرمني  خادم  عهد  الزاهر،  العهد  هذا  يف 

و�صمو ويل عهده  �صعود،  اآل  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل 

مري �صلطان بن عبدالعزيز  مني �صاحب ال�صموامللكي االأ االأ

املعلومات،  وتدفق  واملعرفة  الثقافة  عهد  ـ  حفظهمااهلل  ـ 

ازدادت حركة الطباعة والن�صر، فظهر العديد من املو�صوعات 

والكتب وال�صحف واملجالت، ويف خ�صم هذه الثورة يف �صبيل 

ن�صر العلم واملعرفة، اأدركت وزارة العدل اأهمية وجود جملة 

حتمل ا�صمها، وتعمل على اإثراء البحث العلمي والفقهي يف 

جمال الفقه والق�صاء، وتُلقي ال�صوء على منا�صط الوزارة 

نظمة العدلية  �صالمي واالأ واإجنازاتها، ولن�صر بحوث الفقه االإ

�صهام يف تن�صيط االجتهاد يف جمال الفقه  والق�صائية، واالإ

والق�صاء، والعناية برفع م�صتوى الوعي الفقهي والق�صائي 

وانطلقت   ،»       « فكانت جملة  املجتمع،  اأو�صاط  يف 

بجهود موفقة حتى اأكملت عامها العا�صر.

وجاء هذا التقرير تتويجاً لتلك اجلهود، وعر�صاً حلقائق 

الع�صر  لل�صنوات  املجلة  م�صرية  خالل  جاءت  ومعلومات 

بدعم  ثم  �صبحانه،  اهلل  بتوفيق  حتققت  والتي  املا�صية، 

وموؤازرة معايل وزير العدل ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�صيخ، واجلهد املتوا�صل واملتابعة اليومية 
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عمالها واإجنازاتها من قبل ف�صيلة رئي�ض التحرير، ال�صيخ  الأ

ال�صيخ  ال�صابق  والرئي�ض  الدبيان،  را�صد  بن  علي  الدكتور 

�صراف  االإ وكذلك  العقيل،  عبدالعزيز  بن  �صالح  الدكتور 

�صالمية  االإ الدعوة  (موؤ�ص�صة  االمتياز  قبل جهة  من  الفني 

ال�صحفية)، ممثلة يف مديرها العام ال�صيخ عبد العزيز بن 

عبد الكرمي العي�صى، وال اأن�صى ما يقوم به اأ�صحاب الف�صيلة: 

املحكمون، واملراجعون العلميون واللغويون، من جهد موفق 

باإذن اهلل، وكذلك ما يقوم به الزمالء يف مكتب املجلة يف 

من  ال�صحفية)،  �صالمية  االإ الدعوة  (موؤ�ص�صة  ويف  الوزارة 

بكل  املجلة  اأعمال  باإجناز  ملحوظ  واهتمام  م�صكور  جهد 

اإخال�ض واإح�صا�ض بامل�صوؤولية، واهلل ويل التوفيق.

                           مدير حترير جملة العدل

حممد بن را�ضد بن عبداهلل الدبيان
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مقدمة

احلمد هلل وحده، اأما بعد:

اإجنازها من خالل  التي مت  للجهود  واإبراز  للحقائق،  فهذا عر�ض 

فكار  االأ مت�صمنا  املا�صية،  الع�صر  ال�صنوات  يف  العدل  جملة  م�صرية 

اأن  �صاأنها  من  التي  والتو�صيات  واالقرتاحات  والروؤى  طروحات  واالأ

تزيل العوائق وتر�صم امل�صتقبل للو�صول اإىل الهدف املن�صودة، ويدرك 

واالإجنازات  املعلومات  لنقل  املثالية  الو�صيلة  هي  التقارير  اأن  املطلع 

عند  اإليها  والرجوع  وحفظها  واإ�صهاب،  باخت�صار  �صرتاتيجيات  واالإ

يف  ونحن  والرقابة،  والتن�صيق  التخطيط  جمال  يف  خا�صة  احلاجة، 

« - اإذ نعر�ض مثل ذلك يف هذه ال�صفحات - نعطي  جملة »

القارÇ �صورة حقيقية ملا يجري. نرجو اأن ن�صل بهذا التقرير اإىل ر�صا 

املطلع، واأن نكون عند ح�صن الظن، واهلل ن�صاأل القبول والتوفيق.  
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الHگر… والقرارات:
بناًء على ما تقت�صيه طبيعة العمل الق�صائي، من احلاجة اإىل ن�صر البحوث الق�صائية والفقهية، 

نظمة العدلية للوزارة، والق�صايا املهمة التي ي�صتفيد منها الق�صاة، ويجد املهتمون ب�صوؤون الق�صاء  واالأ

فيها منرباً يطرحون من خالله درا�صاتهم واأبحاثهم، وي�صرت�صد طالب العلم من ينابيع املعرفة ال�صرعية، 

ي�صاح والنظر يف طريقة التاأ�صيل واال�صتنباط  ويجد الباحثون فيها موقعاً رحباً يف تنوع اأ�صاليب الطرح واالإ

ومعرفة م�صائل احلوادث واأحكام النوازل امل�صتجدة وا�صتخال�ض املبادÇ التي يقررها جمل�ض الق�صاء 

على وحمكمتا التمييز، وبناًء على موافقة املقام ال�صامي ذات الرقم 16207/5 يف 1396/6/19هـ  االأ

عالم ذي الرقم م/و/1665 يف 1396/7/16هـ �صدر قرار  املبلغة لوزارة العدل بخطاب معايل وزير االإ

معايل وزير العدل اآن ذاك ال�صيخ اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ ـ يرحمه اهلل ـ ذو الرقم 

وىل (باملوافقة على اإ�صدار دورية للوزارة ت�صمى  2215 يف 1397/4/24هـ والذي يق�صي يف مادته االأ

�صراف على هذه املجلة برئا�صة وكيل  جملة الفقه والق�صاء) ويف مادته الثانية: (ت�صكيل جلنة تتوىل االإ

دارية  وزارة العدل اآنذاك، ال�صيخ را�صد بن �صالح ابن خنني، وع�صوية وكيل الوزارة لل�صوؤون املالية واالإ

�صعد  بن  �صعود  الدكتور  الق�صائية  لل�صئون  امل�صاعد  الــوزارة  ووكيل  الفريَّان  بن حممد  الدكتور حمد 

على ال�صيخ فهد بن عبداهلل الفار�ض واملمثل عن مكتب البحوث  الدريب واملمثل عن جمل�ض الق�صاء االأ

والوثائق ال�صيخ �صليمان الدحيَّان وال�صيخ حممد ابن معمر مندوباً من التفتي�ض الق�صائي). 

فكانت تلك اأول هيئة اإ�صراف على جملة تنوي وزارة العدل اإ�صدارها. وهذا القرار مل ي�صر اإىل 

لية اإ�صدارها، واإ‰ا اأ�صار فقط اإىل اإ�صدار جملة علمية ق�صائية متخ�ص�صة 
الئحة املجلة وال اإىل اآ

منها  ي�صتفيد  التي  املهمة  والق�صايا  الوزارة،  واأنظمة  والق�صائية،  الفقهية  بحاث  االأ بن�صر  تعنى 

على وحمكمة التمييز. الق�صاة والباحثون، وا�صتخال�ض املبادÇ التي يقررها جمل�ض الق�صاء االأ
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توالي القرارات:
وبعد عام تقريباً، اأي يف 1398/4/3هـــ �صدر قرار اآخر من معايل الوزير، مل ترد فيه 

�صارة اإىل قراره ال�صابق، واإن كانت ديباجة هذا القرار قد نقلت ن�صاً من القرار ال�صابق،  االإ

وبدا يف هذا القرار اأن تنظيماً جديداً اتخذ للمجلة، اإذ جاء يف الفقرة الثانية من القرار ما 

�صراف، ون�صت املادة املذكورة على تويل �صكرتارية هذه  يفيد برئا�صة معايل الوزير للجنة االإ

اللجنة رئي�ض حترير املجلة، ولكن دون ت�صميته.

كما ورد يف الفقرة الثالثة من القرار: اأن ي�صتعان عند احلاجة باأع�صاء اآخرين من اجلهات 

بن  مــام حممد  االإ بجامعة  ال�صريعة  كلية  التمييز،  على، حمكمة  االأ الق�صاء  (جمل�ض  التالية 

جراءات  �صالمية، املعهد العايل للق�صاء). وكان القرار قد اأورد اأي�صاً �صيئاً من بع�ض االإ �صعوداالإ

�صدار املجلة. دارية، ولكنه مل ي�صر اإىل الئحة اأو خطوات تنفيذية الإ املالية واالإ

ويف 1403/11/19هـ �صدر خطاب معايل وزيرالعدل بتكليف ف�صيلة وكيل الوزارة لل�صوؤون 

الق�صائية برئا�صة حترير املجلة.

ويف 1407/6/10هـــ �صدر خطاب من معايل وزيرالعدل يق�صي بتكليف ال�صيخ حممد 

وزارة  يف  للعمل  ندب  قد  اجلعوان  ال�صيخ  وكان  املجلة،  لتحرير  رئي�صاً  اجلعوان  نا�صر  بن 

العدل من وزارة الدفاع والطريان، وورد يف هذا اخلطاب اإ�صارة اإىل الئحة للمجلة، كانت 

قد �صدرت قبله، اأ�صارت ب�صيء من التف�صيل - ولكن بعبارات عامة - اإىل �صيا�صة املجلة 

واأبوابها و�صروط املقاالت واملكافاآت وغري ذلك، وبداأت مرحلة تنفيذية مهمة، اإذ كوتب املئات 

�صهام يف الكتابة يف املجلة،  من الق�صاة والعلماء وامل�صايخ من داخل اململكة وخارجها بطلب االإ

ولكن املجلة مل تر النور.

يف  �صدر  قـــرارات،  من  �صبق  ملا  وا�صتمراراً 

باإن�صاء  وزيرالعدل  معايل  قرار  1408/1/26هــــ 

ملا  تقريباً  م�صابهة  �صيغة  القرار  وحمل  املجلة، 

�صار اإىل �صم رئي�ض 
�صبقه من قرارات، غري اأنه اأ

التي  �صراف  االإ جلنة  ع�صوية  اإىل  املجلة  حترير 

اقت�صرت يف هذا القرار على معايل الوزير(رئي�صاً)، 

وع�صوية وكالء الوزارة الثالثة. ومن املالحظ اأن 

كما  واللوائح،  نظمة  االأ ذكر  ت�صمن  القرار  هذا 

حتدث عن البند املخ�ص�ض للمجلة.

يف  �صدر  قـــرارات،  من  �صبق  ملا  وا�صتمراراً 

باإن�صاء  وزيرالعدل  معايل  قرار  هــــ 

ملا  تقريباً  م�صابهة  �صيغة  القرار  وحمل  املجلة، 

�صار اإىل �صم رئي�ض 
�صبقه من قرارات، غري اأنه اأ

التي  �صراف  االإ جلنة  ع�صوية  اإىل  املجلة  حترير 

اقت�صرت يف هذا القرار على معايل الوزير(رئي�صاً)، 

وع�صوية وكالء الوزارة الثالثة. ومن املالحظ اأن 

كما  واللوائح،  نظمة  االأ ذكر  ت�صمن  القرار  هذا 
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تHعيل اإلصدار:
بعد تويل معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

اإبراهيم اآل ال�صيخ وزارة العدل �صدر قرار معاليه 

املت�صمن  1413/8/22هــــــ  يف   1594 الــرقــم  ذو 

اأربعة  مبعدل  ف�صلياً،  املجلة  اإ�صدار  على  العمل 

اإ�صراف،  جلنة  وتاأليف  هجري،  عام  كل  اأعــداد 

مكونة من معاليه م�صرفاً عاماً، وع�صوية كل من: 

1- ال�صيخ غنيــــم بن مــبــارك الغنيـــــم...........

عـلى   ع�صو جمل�ض القـ�صـــاء االأ

2- ال�صيخ غيهـــب بن حممــد الغيهـــب...........

ع�صو حمكمة التمييز بالريا�ض  

3- ال�صيـخ �صعـــود بن �صعــــد الدريــــب ............ وكيل الوزارة امل�صـاعد لل�صوؤون الق�صائيـة

4- ال�صيخ حممد بن اإبراهـيم الهويــ�ض ............ املفت�ض القــ�صــــائي يف الـــوزارة   

5- ال�صيخ �صالح بن حممد اجلــار اهلل ............ الباحــث ال�صـــرعي يف الـــوزارة  

6- ال�صيخ حممد بن عبداهلل املحيميد ............ امل�صت�صــار ال�صرعــي مبكتب وزير العــدل 

�صتاذ عبدالعزيز بن عبدالكرمي العي�صى املفت�ض  كما ت�صمن القرار اأن يتوىل �صكرتارية التحرير االأ

�صتاذ عبدالرحمن  �صتاذ حممد بن عبدالعزيز املهيزع امل�صت�صار بالوزارة واالأ داري، والتحرير كلw من االأ االإ

دارية واملالية من اجلهات  ق�صاب من اإدارة املجلة. وت�صمن اأي�صا تي�صري اأعمال املجلة من املتطلبات االإ

امل�صوؤولة، واأن هذا القرار �صاري املفعول خالل عام 1414هـ، ويتجدد تلقائياً ما مل يرد عليه تعديل. 

مل مل يزل  ورغم دقة وقوة هذا القرار حالت ظروف عدة عن تطبيقه وتفعيله، ولكن االأ

يراود معايل الوزير، ففي 1418/5/5هـ عقد اجتماع برئا�صة معاليه ب�صفته رئي�ض اللجنة 

مداوالت  وبعد  الــوزارة،  م�صوؤويل  من  وعدد  اللجنة،  اأع�صاء  من  وع�صوية عدد  �صرافية،  االإ

مطولة عن م�صرية خطوات اإ�صدار املجلة والعوائق التي تقف اأمام �صدورها �صدرت توجيهات 

الفقه والق�صاء)، وقد راعى  (العدل) ليحل بدياًل ال�صم (جملة  ا�صم املجلة  باعتماد  معاليه 

هذا التوجيه اأن يكون ا�صم املجلة داالً ب�صفة مبا�صرة وقوية على جهة اإ�صدارها، وكذلك كلمة 

اال�صم  اإليه  يرمز  التي يدخل فيها �صمنا ما  املعاين  الكثري من  ت�صمل يف مدلولها  (العدل) 

مديرعام  �صعادة  برئا�صة  املخت�صني  من  عدد  من  جلنة  بت�صكيل  معاليه  وجه  كما  ال�صابق، 

ب�صاأن  ال�صحفية  �صالمية  االإ الدعوة  موؤ�ص�صة  من  املقدم  العر�ض  لدرا�صة  داريــة  االإ ال�صوؤون 

اإ�صدار املجلة.

بعد تويل معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

اإبراهيم اآل ال�صيخ وزارة العدل �صدر قرار معاليه 

املت�صمن  هــــــ 

اأربعة  مبعدل  ف�صلياً،  املجلة  اإ�صدار  على  العمل 

اإ�صراف،  جلنة  وتاأليف  هجري،  عام  كل  اأعــداد 

مكونة من معاليه م�صرفاً عاماً، وع�صوية كل من: 

ال�صيخ غنيــــم بن مــبــارك الغنيـــــم...........

عـلى   ع�صو جمل�ض القـ�صـــاء االأ

- ال�صيخ غيهـــب بن حممــد الغيهـــب...........

ع�صو حمكمة التمييز بالريا�ض  
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وتوالت خطوات التنفيذ، وبدت الرغبة اأكرث اإحلاحاً، و�صدرت تباعاً قرارات وتو�صيات 

التحريرية  عمال  باالأ للقيام  ال�صحفية  �صالمية  االإ الدعوة  موؤ�ص�صة  مع  التعاقد  ومت  عــدة، 

والتنفيذية والطباعة للمجلة.

باإن�صاء  الرقم 4608 يف 1419/9/22هـــ  وتوجت هذه اجلهود ب�صدور قرار معاليه ذي 

جملة ت�صمى (العدل)، معلناً بذلك تغيري ا�صمها، وجعلها ذات �صخ�صية معنوية، مقرها جهاز 

كافة  اأُزيلت  وبه  لذلك،  املعدة  الالئحة  على  املوافقة  القرار  ت�صمن  كما  بالريا�ض،  الــوزارة 

العوائق والعقبات التي تقف وراء تاأخري اإ�صدار املجلة الذي دام ثالثة وع�صرين عاماً.

√هداف املجلة:
تن�صيط  يف  �صهام  واالإ �صالمي،  االإ الفقه  ن�صر  على  العمل   -1

االجتهاد يف جمال الفقه والق�صاء. 

واملعلومات،  والدرا�صات  بالبحوث  الق�صائي  العمل  إثراء  ا  -2

مداركه،  وتو�صيع  اأداء عمله،  القا�صي يف  يعني  وهذا مما 

وزيادة ح�صيلته العلمية. 

املحاكم،  والتوثيقات يف  ثباتات  واالإ حكام  االأ �صيغ  تطوير   -3

ال�صوابط  مع  يتفق  الكتابية مبا  وقوالبها  العدل،  وكتابات 

ال�صرعية.

إجراءاته. 4- تطوير الق�صاء واأ�صاليبه وا

العربية  البالد  يف  الق�صائية  اجلهات  مع  العالقة  توثيق   -5

الق�صاء يف  �صر  الأ والدرا�صات  البحوث  بن�صر  �صالمية،  واالإ

�صالمي. تلك البلدان يف جمال الفقه، والق�صاء االإ

وتطوراتها  وموظفيها  ـــوزارة  ال واأن�صطة  اأعــمــال  توثيق   -6

دارية.  االإ

7- العناية برفع م�صتوى الوعي الفقهي والق�صائي يف اأو�صاط 

جابة  املجتمع ال�صعودي، من خالل التوا�صل االإعالمي، واالإ

على اال�صتف�صارات ذات الطابع العمومي.
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قواعد النشر:
ي�ضرت• لن�ضر الدرا�ضات والبحوç يف املجلة:

إطار ما تعنى به املجلة.  1- اأن تكون البحوث والدرا�صات يف ا

�صالة.  2- اأن يت�صم البحث اأو املقال باالأ

اأو  البحث،  العلمي يف  باملنهج  املقال  اأو  البحث  يت�صم  اأن   -3

مت�صل�صلة  الهوام�ض  تكون  اأن  على  واملو�صوعية،  �صناد  االإ

رقام اإىل نهاية البحث. 
االأ

�صلوب. 4- اأن يكون البحث اأو املقال �صحيح اللغة قومي االأ

5- اأن يقدم الباحث بحثه م�صحوبًا مبعلومات �صخ�صية عن 

عن حت�صيله  ومعلومات  ثالثيًا،  ا�صمه  من:  تتكون  نف�صه، 

العلمي، واملوؤلفات والبحوث التي اأعدها، وعمله احلايل. 

6- اأال تتجاوز �صفحات املادة ثالثني �صفحة حجم (A4)، واأن 

يكون مطبوعًا اأو مكتوبًا بخط وا�صح. 

7- اأن يُرفق باملادة ملخ�ضl لها يف حدود �صفحتني. 

8- اأال يكون قد �صبق ن�صرها يف مكان اآخر، اأوتكون مقدمة 

للن�صر يف مطبوعة اأخرى.

إن اأمكن. لكرتوين املطبوع من خالله البحث، ا إرفاق الوعاء االإ 9- ا

مواد املجلة ومCامينها:

تعنى املجلة عناية مركزة بكل ما له �ضلة بالق�ضاء وال�ضاأن العديل، وتدور حماورها يف: 

ما ي�صــدر من اأنظمـة لها �صلـة بالق�صـاء. 

التعاميم واللوائح التي ت�صـــدرها الوزارة. 

على.  املبادÇ العامة ال�صرعية التي ي�صدرها جمل�ض الق�صاء االأ

اأبحاث فقهية واإجرائية لها �صلة بالق�صاء. 

�صالمي والقانون الو�صعي.  درا�صات مقارنة بني الفقه االإ

•
•
•
•
•
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حكام الفقهية والق�صاء.  بحاث واأطروحات ور�صائل علمية  لها م�صي�ض باالأ ملحقات الأ

حكام الق�صائية ال�صادرة بعد اإجراء ما يلزم من تعديالت للن�صر.  عر�ض االأ

املقاالت التي تهم الق�صاة وتعينهم على اأداء ر�صالتهم. 

�صالمية واأ�صولها ومقا�صدها وقواعدها. الدرا�صات املتخ�ص�صة يف اأحكام ال�صريعة االإ

�صالمية. الق�صاء يف الع�صور االإ

�صالم. رجال الق�صاء يف االإ

‰اذج من اأق�صية ال�صلف.

تاريخ الق�صاء يف اململكة.

�صول الق�صائية. املبادÇ الفقهية واالأ

االختيارات الفقهية للعلماء املحققني.

اأحكام النوازل امل�صتجدة يف جمال الق�صاء والفقه.

درا�صات وحتليل النظم واالإجراءات وتاأ�صيلها، فقها ونظاما.

درا�صة امل�صكالت الق�صائية املعا�صرة و�صبل حلها ومواجهتها.

�صالمية من �صمول واحتواء اإظهار ما تت�صم به ال�صريعة االإ

 لكل متغريات احلياة ومدى �صالحيتها لكل زمان ومكان.

كما اأنه ي�صدر مع املجلة ملحقl اإعالمي يعنى بالتوعية

الق�صائية، ويلقي ال�صوء على منا�صط الوزارة واإجنازاتها.

مواصHات املجلة:
حجم املجلة مبقا�ض 17 × 24 �صم. 

مكان بدون اإخالل.  �صكل املجلة يعرب عن احتوائها على املواد املن�صورة قدر االإ

وال�صنة  العدد  ورقم  �صدار  االإ املجلة وجهة  ا�صم  يحتوي على  مامي  االأ الغالف اخلارجي 

والتاريخ، ويف داخله اأهداف املجلة وقواعد الن�صر، ويف ال�صفحات الداخلية عنوان املرا�صلة 

�صراف وهيئة التحرير.  وحمتويات العدد واأ�صماء اأع�صاء هيئة االإ

خراج.  اأنه روعي يف غالف كل عدد التعبري بو�صوح عن اأهداف املجلة، مع عدم اإغفال اجلوانب الفنية لالإ

العدل)، ميثل هذا  (�صدى  عالمي  االإ امللحق  وبني  العلمية  املجلة  فا�صل بني حمتويات  و�صع 

عالمي، يحتوي على العنوان واأبرز حمتويات امللحق.  الفا�صل غالفاً داخلياً للملحق االإ

و�صع يف اأ�صفل كل �صفحة رقم ال�صفحة وا�صم املجلة ورقم العدد. 

�صراف.  عدد �صفحات املجلة من 300 اإىل 320 �صفحة، وميكن زيادتها مبوافقة هيئة االإ

تي: 85% مواد علمية و 15% مـواد تثقيفيـة واإعالمية. مواد املجلــة ق�صمـت على النحـو االآ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

اأحكام النوازل امل�صتجدة يف جمال الق�صاء والفقه.

درا�صات وحتليل النظم واالإجراءات وتاأ�صيلها، فقها ونظاما.

درا�صة امل�صكالت الق�صائية املعا�صرة و�صبل حلها ومواجهتها.

�صالمية من �صمول واحتواء اإظهار ما تت�صم به ال�صريعة االإ

 لكل متغريات احلياة ومدى �صالحيتها لكل زمان ومكان.

الق�صائية، ويلقي ال�صوء على منا�صط الوزارة واإجنازاتها.
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التشگيل اإلداري:

مهمات هيئة اإلشراف:
ر�صم �صيا�صة املجلة وحتديد معايري املواد املراد ن�صرها مبختلف اأنواعها. 

املجلة  تطوير  �صاأنه  من  ما  كل  التحرير حول  رئي�ض  من  اإليها  يرفع  ما  ومناق�صة  درا�صة 

وا�صتمرار �صدورها ب�صكل اأف�صل واإبداء الراأي فيه وامل�صادقة عليه. 

اإقرار معايري مكافاآت الُكتَّاب والباحثني واأع�صاء اللجنة العلمية وهيئة التحكيم ومن�صوبي 

اإدارة املجلة. 

اإقرار معايري الن�صر املقرتحة من اللجنة العلمية. 

نظر االقرتاحات املقدمة من اجلهات ا لعلمية حول تنظيم املجلة وتطويرها. 

اعتماد احل�صاب اخلتامي لل�صنة املالية املنتهية. 

اإقرار م�صروع امليزانية اخلا�صة بال�صنة املالية املقبلة. 

مهمات املشرف العام:
�صراف.  ت�صمية اأع�صاء هيئة االإ

ت�صمية هيئة التحكيم. 

•
•

•

•
•
•
•

•
•

رئيس هيئة اإلشراف

هيئة اإلشراف

جلنة التحكيم
رئيس التحرير

اللجنة العلمية

قسم البحوث 
مدير التحرير 

قسم صدى العدل

الق�ضم

لكرتوين الإ
ت�ضالت املحررونالن�ضخال�ضكرتارية الإ

الق�ضم

الفني
�ضرتاكاتالتوزيعامل�ضتودع الإ

خراجالتدقيقال�ضف الطباعةالإ

ت�صميـــة اأع�صـــاء اللجنـــة العلميـــة. 

الت�صديـــق على حكم هيئة التحكيم. 

•
•

املجلة  اإدارة  تت�ضكل 

من : 

�صراف،  االإ 1- هيئة 

وتتكون من : 

اأ )  امل�صرف العام. 

هيئة  اأعــ�ــصــاء  ب) 

�صراف.  االإ

2- اللجنة العلمية.

3- جلنة التحكيــم.

4- رئي�ض التحرير. 

5- مدير التحريـر. 

6- املحررين.

) ال�����ع�����دل  مل���ج���ل���ة  داري  الإ ال���ه���ي���ك���ل   (
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ذن بطباعتها.  قرار واالإ االطالع على املجلة قبل طباعتها يف �صكلها النهائي لالإ

تعيني املوظفني ل�صغل املراكز الوظيفية للمجلة اأو عزلهم. 

إنابة من ي�صاء يف بع�ض اأو كل اخت�صا�صاته.  ا

اإخراج املجلة بالطريقة التي يراها.

�ضراف على م�ضتوى عاٍل، فاأعطى املجلة قيمتها و�ضخ�ضيتها العتبارية،  مت تكوين هيئة الإ

وكانت على النحو التايل: 

�ضراف :  رئي�س هيئة الإ

ــعــدل  ال وزيـــــر   ............. الــ�ــصــيــخ  اآل  إبـــراهـــيـــم  ا بـــن  حمــمــد  بـــن  عـــبـــداهلل  د.   -

ع�ضاء : الأ

على  - ال�صيخ غنيــم بن مـبــارك الغنيـــم ............. ع�صو الهيئة الدائمة ملجل�ض الق�صاء االأ

- ال�صيخ غيهب بن حممد الغيهــب ............. ع�صو حمكمة التمييز بالريا�ض 

- ال�صيخ عبداهلل بن حممد اليحيى ............. وكيل وزارة العدل 

- د. �صالـح بن عبـدالعزيـز العقيـل ............. وكيل الوزارة امل�صـاعـــد لل�صـــوؤون الق�صائيــة 

- د. عــــلي بـن را�صـــــد الدبيــــــــان ............. امل�صت�صــار مبكـتب وزيـر العــدل

�صراف اجتماعاتها برئا�صة امل�صرف العام اأو من ينيبه بدعوة من رئي�صها،  وتعقد هيئة االإ

مر، وتعقد اجتماعاتها يف مقر  اأوكلما ا�صتدعى االأ قل  اأ�صهر على االأ اأن يكون كل �صتة  على 

مكتب معايل الوزير.

اللجنة العلمية:
 للمجلة جلنة علمية ت�صم خم�صة اأع�صاء غري دائمني مت اختيارهم من الق�صاة والعلماء 

وطلبة العلم واأ�صاتذة اجلامعات. ويتوىل كل ع�صو يف اللجنة االطالع على البحوث والدرا�صات 

وتقرتح  لذلك.  املحددة  املعايري  وفق  للن�صر  ويعتمدها  ويجيزها  اإليه،  التي حتال  واملقاالت 

اللجنة معايري املواد املن�صورة.

مهمات رئيس التحرير:
با�صمها  التعامل  ال�صلطة يف  ولـه  خرين  االآ مع  املجلة يف عالقاتها  التحرير  رئي�ض  ميثل 

اإدارياً ومالياً واإعالمياً. 

•
•
•
•
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ومن مهماته:

�صراف على هيئة التحرير واقرتاح من يعمل فيها من موظفي الوزارة.  االإ

تنظيم االجتماعات الدورية لطاقم العمل. 

التخطيط لكل عدد وتوزيع املهمات.

اختيار مادة العدد من بني املواد املجازة من اللجنة العلمية وجلنة التحكيم. 

عالمي.  اإقرار مادة امللحق االإ

متابعة ما ي�صل من املواد التي حتت الطباعة. 

عر�ض املواد اجلاهزة على امل�صرف العام. 

التاأكد من جاهزية العدد لل�صدور قبل حلول املوعد املحدد ل�صدوره بفرتة ال تقل عن �صهر. 

تقييم اأداء املحررين ب�صكل دوري. 

جراءات والتعامالت الداخلة �صمن غر�ض املجلة.  القيام بكافة االإ

�صراف.  تنفيذ اخلطط وال�صيا�صات التي ت�صعها هيئة االإ

دارة املجلة وتطويرها.  �صراف عن جميع االحتياجات الالزمة الإ الرفع اإىل هيئة االإ

اعتماد �صرف مكافاآت الكّتاب واأع�صاء اللجنة العلمية وفق التعليمات املحددة لذلك. 

تنفيذ ما  عمال ومتابعة  االأ واإعداد جدول  �صراف  االإ عداد الجتماعات هيئة  الرتتيب واالإ

يتم اإقراره. 

باملحكمة  القا�صي  الدبيان  العدل ف�صيلة د.علي بن را�صد بن عبد اهلل  واختار معايل وزير 

الكربى مبكة املكرمة امل�صت�صار مبكتب معايل وزيرالعدل يف حينه، ليكون اأول رئي�ض لتحرير جملة 

(العدل)، وبعد �صنتني ون�صف، مت تكليف ف�صيلة د.�صالح بن عبدالعزيز العقيل وكيل وزارة العدل 

امل�صاعد لل�صوؤون الق�صائية برئا�صة حترير املجلة حيث مت ندب الدكتور علي الدبيان للعمل يف ديوان 

رئا�صة جمل�ض الوزراء، وبعد انتهاء ندبه �صدر قرار معايل وزير العدل باإعادة تكليفه برئا�صة 

حتريرها، وت�صمن القرار ال�صادر بذلك ذو الرقم 929 املوؤرñ يف 1425/2/8هـ ارتباط جملة 

العدل بالوزير مبا�صرة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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مهمات مدير التحرير: 
القيام بتوفري البحوث والدرا�صات واملقاالت ومتابعة التقارير، ويتم ذلك عن طريق خماطبة 

العاملني يف  يقوم مبخاطبة  كما  الداخل واخلارج،  العلمي يف  البحث  اجلامعات ومراكز 

اأ�صرة الق�صاء. وجتمع البحوث باالت�صال املبا�صر اأو عن طريق الربيد، اأو اأي و�صيلة ات�صال 

متاحة، كما يقوم مبتابعة الدوريات واملجالت املتخ�ص�صة الق�صائية والقانونية يف العامل 

فادة منه. �صالمي وعر�ض ما ميكن االإ العربي واالإ

عالمية.  اال�صرتاك يف حترير واإعداد املواد االإ

اإجراء اللقاءات مع كبار م�صوؤويل الوزارة. 

ا�صتقبال املواد وت�صليمها اإىل اأع�صاء اللجنة العلمية اأو هيئة التحكيم وفق ما يقرره رئي�ض 

التحرير، ومتابعة اإجازتها وا�صتالمها منهم وعر�صها على رئي�ض التحرير. 

متابعة جتهيز املواد للن�صر وعر�صها على رئي�ض التحرير. 

دارات  ا�صتقبال م�صاركات القراء وا�صتف�صاراتهم واإحالة اال�صتف�صار اإىل امل�صوؤولني يف االإ

جابة عليها.  املخت�صة لالإ

�صراف وح�صور اجتماعاتها وتثبيت مداوالت الهيئة وقراراتها  القيام ب�صكرتارية هيئة االإ

يف حما�صرها. 

القيام بت�صليم الباحثني والكّتاب واأع�صاء الهيئة العلمية املكافاآت امل�صروفة لهم. 

عداد ال�صادرة.  تنظيم اإر�صيف ي�صم اأ�صول املواد املن�صورة يف املجلة ون�صخاً من االأ

بن  را�صد  بن  �صتاذ حممد  االأ ال�صيخ  اآل  عبداهلل  الدكتور  الوزير  معايل  وقد عنيَّ  هذا، 

عالم بالوزارة يف حينه مديرا لتحرير املجلة،  عبداهلل الدبيان نائب مدير العالقات العامة واالإ

عالم والن�صر. ملا مل�صه معاليه فيه من التاأهيل املنا�صب واخلربة املتقادمة يف جمال االإ

النظام املالي:
تتكون موارد املجلة من البند اخلا�ض مبيزانية وزارة العدل. ويتوىل رئي�ض التحرير اأو من 

ينيبه حت�صيل اإيرادات املجلة من املبيعات واال�صرتاكات وفق التنظيم املايل يف الوزارة. وكذلك 

حتديد مكافاآت الباحثني والكتاب واملحررين واأع�صاء اجلهاز الفني للمجلة.

�هة اôمتياز:
بناء على املوافقة ال�صامية ذات الرقم 

16207 يف 1396/6/29هـ املبلغة بخطاب 

•

•
•
•

•
•

•

•
•
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عالم ذي الرقم م/ د / 1665 يف 1396/7/16هـ على قيام وزارة العدل باإ�صدار  معايل وزير االإ

جملة ق�صائية دورية، ورغبة من الوزارة يف اال�صتفادة من خربات املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة يف 

الدعوة  موؤ�ص�صة  املجلة. وحظيت  (24) من الئحة  املادة  ت�صمنته  ما  وبناء على  املجال،  هذا 

إنتاج املجلة، وبناًء عليه مت االتفاق بني الوزارة واملوؤ�ص�صة. �صالمية ال�صحفية بعقد امتياز ا االإ

وتعد الئحة املجلة ال�صادرة بقرار معايل وزير العدل ذي الرقم 4608 يف 1419/9/11هـ 

وامل�صتملة على اأربع وثالثني مادة جزءاً ال يتجزاأ من هذا العقد، وهي املرجع الرئي�ض لتنفيذه.

نظام الصدور:
ول يف �صهر حمرم، والثاين  ت�صدر املجلة خالل ال�صنة الهجرية، يف اأربعة اأعداد ف�صلية: االأ

يف �صهر ربيع الثاين، والثالث يف �صهر رجب، والرابع يف �صهر �صوال، ومواعيد �صدورها يف 

ول من كل �صهر. الن�صف االأ

:lالتوزي
واإدارة  الــدعــوة  موؤ�ص�صة  تقوم 

الداخل  يف  املجلة  بتوزيع  التحرير 

القنوات  طــريــق  عــن  اخلـــارج  ويف 

امل�صرتكني  ن�صخ  واإي�صال  الر�صمية، 

طريق  عن  ذلــك  ويتم  الربيد،  عرب 

مع  بالتن�صيق  املخت�ض  العمل  فريق 

اإدارة التحرير.

:lوالر�ي kH(نظام ا
وكذلك  املجلة،  اأعداد  �صرتاتيجي جلميع  االإ للحفظ  م�صتودعاً  املجلة  اإدارة  خ�ص�صت 

ال�صرف  ليتم  عــداد يف خمازن خم�ص�صة  االأ املوزعة. فرتتَّب  ال�صركة  تعاد من قبل  للتي 

منها عند الطلب اأو احلاجة. ويالحظ اأن خمزون الرجيع يتناق�ض �صريعاً، وذلك لتزايد 

الطلب على املجلة من الداخل واخلارج، ملا لها من مكانة علمية مبا حتويه من مو�صوعات 

واأبحاث قيمة.

واإدارة  الــدعــوة  موؤ�ص�صة  تقوم 

الداخل  يف  املجلة  بتوزيع  التحرير 

القنوات  طــريــق  عــن  اخلـــارج  ويف 

امل�صرتكني  ن�صخ  واإي�صال  الر�صمية، 

طريق  عن  ذلــك  ويتم  الربيد،  عرب 

مع  بالتن�صيق  املخت�ض  العمل  فريق 
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موضوعات املجلة:

ق�ضمت مو�ضوعات املجلة اإ¤:

:ç1- البحو

النوازل  اأحــكــام  على  وتركز  والق�صائية،  الفقهية  البحوث  من  العديد  املجلة  تن�صر 

ثراء البحث العلمي واالجتهاد، وال ين�صر اأي بحث علمي حتى يجيزه ثالثة  وامل�صتجدات، الإ

خذ بتعديالتهم لذا اأجيز البحث، اأو يعتذر عن  حمكمني معتربين، وقبل ذلك يلزم الباحث باالأ

غلبية عدم �صالحيته للن�صر يف جملة  و اإذا راأت االأ
خذ براأي جلنة التحكيم، اأ ن�صره عند عدم االأ

�صباب يتم تو�صيحها با�صتمارة تقييم البحث. (العدل) الأ

2-  ر�ضائل علمية: 

التي  والدكتوراه  املاج�صتري  درجتي  يف  العلمية  البحوث  هم  الأ ملخ�ض  عر�ض  فيه  يتم 

رغبة  ولتحقيق  االخت�صا�ض  اأ�صحاب  فــادة  الإ وذلك  للق�صاء،  العايل  املعهد  يف  طرحها  مت 

الكثريين من الق�صاة واملهتمني وغريهم الوقوف على تلك البحوث واالطالع على اأبرز ما 

فيها. واأهمية هذا الباب تكمن يف م�صي�ض حاجة الق�صاء والق�صاة يف ع�صرنا احلا�صر اإىل 

مور امل�صتجدة التي يتعامل معها القا�صي يف عمله اليومي ول�صرورة االطالع على  معرفة االأ

الراأي املوؤيد بالبحث واالطالع يف الق�صايا املعا�صرة وغريها من الق�صايا التي ت�صكل على 

كثري من الق�صاة. 
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3- اإجراءات ق�ضائية :

خالل  من  املراجع  يحتاجها  التي  الق�صايا  اأنــواع  يف  العمل  وطريقة  �صفة  فيه  يعر�ض 

ح�صوره للمحاكم، ويو�صح فيها ما يلزم لهذه الق�صية اأو تلك من متطلبات عملية ومطالب 

نواع من الق�صايا واإدراك  اإدارية و�صيغ حتريرية، والهدف من هذا الباب الدعوة لفهم هذه االأ

متطلباتها وتنزيلها على الواقع العلمي على �صفة ينتظم بها هذا العمل على وفق املن�صود، 

فقهاً وق�صاًء. 

4- ق�ضايا و اأحكام :

ويتم فيه عر�ض الوقائع والنوازل الق�صائية مع اأحكامها على الق�صاة واملفتني، وهذا مما 

حكام  االأ تنزيل  ملعرفة  تهيئهم  ملكة  ويك�صبهم  وخرباتهم،  جتاربهم  ويحكم  مواهبهم  ي�صقل 

حكام  التعرُف على االأ الفنون  الوقائع الق�صائية والفتوية، فال يكفي يف فن من  الكلية على 

النظرية لـه، بل ال بد من معاينته ومبا�صرته وتطبيقه حتى يكون لقا�صده من ذلك ملكة قادرة 

حكام العار�صة له.  �صول هذا الفن واإدراك االأ على االهتداء الأ

إلينا ثروة من الوقائع الق�صائية مما ا�صتلج فيه اخل�صوم، وتنازع فيه املحتكمون،  وقد نقلت ا

حكام الق�صائية ووقائعها. لهذا  كما حفظت دواوين املحاكم يف ع�صرنا احلا�صر �صوراً من االأ

تكمن اأهمية هذا ا لباب من اأبواب املجلة. 

5- من اأعالم الق�ضاء:

حد اأعالم الق�صاء البارزين من اأبناء هذا البلد ممن  يف هذا الباب تورد املجلة ترجمة الأ

توفاهم اهلل، يتوىل اإعداد الرتجمة اأحد طلبة العلم ممن كان له �صلة باملرتجم له اإما لقرابة 

اأو مالزمة ونحوه، اأو يكلف اأحد الباحثني باملجلة بجمع مادة عن حياته. 

ويعر�ض يف هذا الباب ن�صاأة هذا العلم ومراحل طلبه للعلم وتنقالته لذلك، ومن تلقى العلم 

من واال�صتقرار يف البلد. منهم واإ�صهاماته يف ن�صر العلم ال�صرعي يف جميع ميادينه وتثبيت االأ

�- لقاء العدد: 

يكون فيه حوار مع اأحد اأعالم الق�صاء يف اململكة، والذين اأحيلوا للتقاعد. يطرح على 

�صئلة حول الق�صاء والق�صاة واملحاكم وما يبديه ال�صيف من مقرتحات  ال�صيف عدد من االأ

واآراء لتطوير اأ�صاليب العمل من واقع خربته الطويلة يف العمل الق�صائي والتي قد متتد اإىل 

اأكرث من خم�صني عاماً. 
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عالمي(:  7- �ضدى العدل )امللحق الإ

الــوزارة  منا�صط  على  ال�صوء  وتلقي  الق�صائية،  بالتوعية  تعنى  مو�صوعة  مبثابة  وهو 

واإجنازاتها، ويت�صمن العديد من املوا�صيع، منها: 

اأحكام يف اآيات / من هدي ال�صنة / م�صطلحات ق�صائية / كتاب يف الق�صاء / فتوى ق�صائية 

على /نافذة يف الق�صاء/من تراث الق�صاء/مقاالت/زاوية اإدارة  / من قرارات جمل�ض الق�صاء االأ

املحاماة/تعاميم / اأ�صئلة وردود / بريد املجلة/ تقريرعن اإحدى اجلهات التابعة للوزارة /ندوة 

العدل/ وجه من الوزارة / يف جمل�ض القا�صي/ متابعات اإخبارية / مواد اأخرى وقتية. 

�حh و%كيم البحوث:

« تخ�صع بحوثها ال�صاحلة للن�صر لفح�ض جلنة علمية وجلنة  من املعلوم اأن »        

حتكيم، فعند ورود البحث وا�صتالمه يتم تقييده، ثم مير مبرحلة تقييمه و�صالحيته للن�صر، 

ويف حالة �صالحيته يتم بعثه اإىل اأحد الفاح�صني ال�صرعيني. اأما البحوث  املحكمة فيتم بعثها 

اإىل ثالثة متخ�ص�صني يتم اختيارهم ح�صب التخ�ص�ض، ثم يتم ت�صوير البحث ثالث ن�صخ بعد 

اإخفاء ا�صم الباحث وعنوانه،  ثم تر�صل ن�صخة لكل حمكم على انفراد ميهل خاللها املحكم مدة 

زمنية حمددة لفح�ض البحث واإفادة مدى مالءمته للن�صر ومطابقته ملوا�صفات البحث العلمي 

راء، وبعد اإعادته من جميع املحكمني، يتم بعثه للباحث ملعاجلة ما عليه  وتدوين املالحظات واالآ

من مالحظات. وعند عودته من الباحث ومراجعة ما اأخذ به الباحث من مالحظات املحكمني 

خذ به، وبعد موافقة ف�صيلة رئي�ض التحرير  يتم اإدراجه  وعر�ض وجهة نظره مبا مل ير االأ

لياأخذ دوره يف الن�صر. وبعد الن�صر تقوم اإدارة املجلة ببعث ثالث ن�صخ اإهداء، كما تو�صي مبنح 

مكافاأة مالية للباحث واملحكمني. كما يتم تغذية نظام جملة العدل مبعلومات البحث (عنوان 

البحث - اإعطاء رقم للبحث - ا�صم الباحث.....).  

:Ãا�ور… اإلنتا�
ول يف �صهر حمرم 1420هـ، وقد �صارك يف باكورة هذه البادرة اخلرية نخبة  �صدر العدد االأ

�صالم،  العدل والق�صاء يف االإ العلماء والق�صاة والباحثني، وركزت على مو�صوعات  من كبار 

وا�صتقالل الق�صاء يف اململكة، والف�صل يف املظامل وغريها من املو�صوعات املهمة التي تعد 

اأول لبنة يف انطالق املجلة.

وتوثيقاً، و�صاعدت  وقد �صدرت املجلة حافلة بالبحوث واملعلومات القيمة فقهاً ونظاماً 

على تن�صيط االجتهاد يف جمال الفقه والق�صاء، واأثرت العمل الق�صائي بالبحوث والدرا�صات، 
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النوازل، و�صاهمت يف رفع  وتتبع  والتوثيقات  ثباتات  واالإ حكام  االأ واأ�صهمت يف تطوير جميع 

واإجنازاتها،  الوزارة  واأن�صطة  اأعمال  ووثقت  املجتمع،  اأو�صاط  يف  والق�صائي  الفقهي  الوعي 

فكانت م�صعاًل ونربا�صاً للمهتمني واملتابعني وطلبة العلم واملعنيني. 

وانطلقت املجلة تناف�ض قريناتها من املجالت املتخ�ص�صة. فكانت بحق متثل تتويجاً للجهود 

املتوا�صلة التي بذلت خلروجها، لتمالأ فراغاً كبرياً يف ال�صاحة العلمية، وتعد ثمرة يانعة من غرا�ض 

داء وكفايته  مكانات على اإثراء العمل الق�صائي ورفع االأ االهتمام واحلر�ض، لتعمل وفق اأف�صل االإ

مبا يكفل بحول اهلل ثبات املنهج وا�صتمرار النهل من كتاب اهلل و�صنة نبيه �صلى اهلل عليه و�صلم.
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√صدا¡ مبگر…:
من  �صيل  رغم  ول،  االأ العدد  ل�صلبيات  معاجلاً  الثاين  العدد  جاء  خر1420هـ  االآ ربيع  يف 

والباحثني وطلبة  والعلماء  امل�صوؤولني  الدولة وعموم  كبار رجال  والثناء من  ال�صكر  خطابات 

عالميني.  العلم واملحامني واملهتمني واالإ

وت�صمنت تلك التفاعالت امل�صكورة م�صاعر �صدق وتطلعات وطموحات ملوا�صلة العطاء يف هذا 

عمال  امليدان العلمي، ملا لـه من اأثر يف واقع الدرا�صات العلمية والق�صائية وتقدمي التاأ�صيل والتقرير  الأ

الق�صاء والتوثيق، وتطوير العملية العدلية و�صيغها، واأبدى اجلميع ا�صتح�صانهم واإعجابهم بامل�صتوى 

ول، ورحبت املجلة مب�صاركة املخت�صني وفتحت الباب لكل نقد هادف وراأي  الذي �صدر عليه العدد االأ

�صديد، وحفلت بالعديد من املو�صوعات القيمة التي اأكدت اأن الق�صاء ركن من اأركان الدولة، وجزء 

�صالم لتحقيق العدل واإقامة الق�صط وحفظ احلقوق  من مقومات املجتمع، ولهذا وجد الق�صاء يف االإ

وامر  موال ومنع الظلم واإقامة احلدود، فالعدل اأحد االأ نف�ض واالأ من واملحافظة على االأ وا�صتتباب االأ

لهية واملقا�صد الرئي�صية للدعوة، وكانت مبثابة جتربة رائدة و�صياغة �صرعية توافق فيها العمل  االإ

خرون فكان ل�صداه مردود اإيجابي يالم�ض  وال�صلوك، فكانت �صوتاً اإعالمياً متخ�ص�صاً �صمع �صداه االآ

عالمي املدرو�ض واملحقق للتطلعات.  ح�ض وغايات املتحم�صني خلروج هذا العمل االإ

√�رز األصدا¡ املبگر…:

�ضدار جملة العدل، والتي من �ضاأنها توKيق  ) نقدر اجلهود الطيبة التي بذلت لإ

العلمي   åالبح معلومات  ح�ضيلة  م��ن  تزيد  التي  ال�ضرعية  ن��ظ��م��ة  والأ الفقه 

والدرا�ضات ال�ضرعية (.

خادم احلرم ين ال�ضريفني

امللك فه��د بن عبد العزيز

) اأ�ضكر لكم ما بذلتمو√ من جهد يف اإخراج جملة العدل، ن�ضاأل اهلل اأن ينفع بها 

�ضالم وامل�ضلمني (. الإ

        عبد اهلل بن عبد العزيز

ويل العهد ونائب رئي�س جمل�س الوزراء

         ورئي�س احلر�س الوطني
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العلمية  ال��ع��دل  ���ض��دار جملة  لإ ج��ه��ودك��م  وال��ع��ام��ل��ني معكم على  لكم  ن�ضكر   (

املتخ�ض�ضة (.

النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء

وزير الدفاع والطيان واملفت�س العام

             �ضلطان بن عبد العزيز

) جملة العدل اإهداء قيم واإ�ضدار ‡يز (.

اأمي منطقة الريا�س

�ضلمان بن عبدالعزيز

للقائمني عليها  ال��ع��دل، متمنيًا  اإ���ض��دار جملة  �ضاهم يف  م��ن  ك��ل  ن�ضكر   (

.) ìالتوفيق والنجا

نائب اأمي منطقة الريا�س

         �ضطام بن عبدالعزيز

بحاç والدرا�ضات الق�ضائية والفقهية، وكذلك ملحق  ) حفلت جملة العدل بالأ

�ضترثي  واأعمالها، ‡ا  ال���وزارة  ال�ضوء على منا�ض§  يلقي  ال��ذي  العدل  �ضدى 

ال�ضاحة الق�ضائية والعدلية علمًا وبحثًا يعود نفعه على مرافق الق�ضاء (.

اأمي منطقة ‚ران       

م�ضعل بن �ضعود بن عبدالعزيز

بذلت  التي  املخل�ضة  اجلهود  على  معه  والعاملني  العدل  وزي��ر  معايل  اأ�ضكر   (

خراج جملة العدل بال�ضكل التي هي عليه (. لإ

اأمي منطقة املدينة املنورة

          مقرن بن عبدالعزيز
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) تعنى جملة العدل برفع م�ضتوى الوعي الفقهي والق�ضائي من خالل التوا�ضل 

عالمي (. الإ

             نائب اأمي منطقة الق�ضيم

عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز

) �ضرين ما ت�ضمنته جملة العدل من بحوç علمية ر�ضينة ومقالت ق�ضائية 

و�ضرعية هادفة (.

     املف�تي العام للمملكة

فتاء ورئي�س هيئة كبار العلماء واإدارة البحوç العلمية والإ

      عبدالعزيزبن عبداهلل اآل ال�ضيخ

.) للقائمني عليها  وتقدير  و�ضكر  العدل،  والتوفيق ملجلة  العون  من   ) مزيداً 

ر�ضاد وقاف والدعوة والإ �ضالمية والأ وزير ال�ضوDون الإ

�ضالح بن عبدالعزيز بن حممد اآل ال�ضيخ     

 ) جملة العدل اإ�ضدار عك�س التطور الذي ت�ضهد√ وزارة العدل، وحقق الهدف 

املن�ضود (.

امل�ضت�����ضار يف الديوان امللكي

را�ض��د بن �ض��الح ابن خ���نني

بحاç والدرا�ضات الق�ضائية والفقهية(.  ) جملة العدل حافلة بالأ

          امل�ضت�ضار بالديوان امللكي

نا�ضر بن عبدالعزيز ال�ضرثي

ا�ضتقطبت   åواملتعة، حي الفائدة  الكثي من  العدل  اأبحاç جملة  ) وج��دت يف 

العلماء والباحثني، وهو عمل عظيم(.

         وزير الرتبية والتعليم

د . حممد بن اأحمد الر�ضيد
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�ضالة والر�ضانة التي متيزت بها جملة العدل (.  ) �ضرين عمق الأ

عالم وزير الثقافة والإ       

د . فوDاد بن عبد ال�ضالم الفار�ضي

‚ازات  �ضامل لالإ ر�ضد  ي�ضتمل على  ال��ذي  القيم  ه���داء  الإ ه��ذا  )اأ�ضكركم على 

والتطورات والتنظيمات التي حتققت بف�ضل اهلل ملرفق الق�ضاء يف اململكة (.

             وزير امليا√ والكهرباء

د. غازي بن عبدالرحمن الق�ضيبي

 ) اجلهود التي بذلت مبجلة العدل حتقق املقا�ضد ال�ضرعية يف جعل اأمور النا�س 

والتقا�ضي والتوKيق مي�ضرة ومتقنة (. 

م���ني العام ملجل�س ال�ضورى الأ

حم����ود بن عب����دالعزيز الب��در

) جملة العدل م�ضمع ل�ضوت وزارة العدل (.

وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء

عبد العزيز بن عبداهلل اÿويطر

من  م��زي��دًا  ال��ع��دل  جملة  على  للقائمني  متمنيًا  اهتمامكم،  لكم  )اأ���ض��ك��ر 

.)ìالتوفيق والنجا

èوزير احل        

اإياد بن اأمني مدين

املتميز مبو�ضوعية  املتكامل  والعمل  املخل�س  املجهود  بهذا  اإعجابي  اأ�ضجل   (  

الطرì والعناية بامل�ضتوى الفقهي والق�ضائي والنجاì املتوا�ضل ملجلة العدل(.

�ضليمان بن عثمان الفالح      

نائب رئي�س هيئة التحقيق والدعاء العام
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) اأ�ضكر القائمني على جملة العدل ملا احتوته من موا�ضيع Pات �ضلة بق�ضايا 

�ضالمية (. املجتمعات العربية والإ

                    �ضفي اململكة يف ليربفيل

د . �ضايع بن اإبراهيم اÿ�ضيبان

لكم  تقدر  اأفريقيا   Üجنو يف  �ضالمية  الإ وال�ضخ�ضيات  والفعاليات  اجل��ه��ات   (

اجلهد املبذول يف جم�لة الع�دل(.

�ضفي اململكة يف بريتوريا

د . �ضع����ود حمم����د زي��دان

 ) جملة العدل غنية باملعلومات الفقهية والق�ضائية، ولقد لقيت ترحيبًا كبيًا 

من قبل رجال الفكر والثقافة (.

�ضفي اململكة يف باماكو مبايل

خال�����د بن عم���ر بن عب�������د رب����ه

) ال�ضكر والتقدير للقائمني على اإ�ضدار جملة العدل جلهودهم الطيبة والتي 

ت�ضتحق ال�ضكر والثناء (.

قن�ضل اململكة يف اإ�ضطنبول

          حممد بن جميل ها�ضم

 ) جملة العدل جملة فقهية رائعة تعالè ق�ضايا الع�ضر وتعر�س حلوًل اإ�ضالمية 

للم�ضاكل املعا�ضرة تت�ضف بالتحقيق والبتكار، اأ�ضيد باجلهود التي تبذلونها (. 

�ضالمي بالهند �ضكرتي جممع الفقه الإ

        عتيق اأحمد القا�ضمي

 ) جملة العدل اإ�ضافة جديدة وجادة ملا حتتويه من اأبحاç متخ�ض�ضة ت�ضاهم 

بالرتقاء بالوعي الفكري والثقايف للباحثني واملهتمني من اأبناء املجتمع (.

          د . �ضامل عبد اهلل املحمود

رئي�س مكتبة ال�ضيخ املحمود بال�ضارقة
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�ضالمية (. ) جملة العدل مليئة بالعلوم ال�ضرعية والثقافة الإ

على ل�ضباÜ م�ضلمي توجو رئي�س املجل�س الأ

             عبد اجلواد دكانبو

) جملة العدل مفخرة ولبنة يف �ضرì الدوريات املخت�ضة بالفقه وال�ضريعة (.

على يف تون�س �ضالمي الأ ع�ضو املجل�س الإ

حممد �ضالì الدين امل�ضاوي      

) جملة العدل م�ضدر علمي نافع للباحثني (.

         حمزة حداد

ردين وزير العدل الأ

) جملة العدل اإ�ضهام يف دعم الثقافة ال�ضرعية وعمل يعود نفعه للمجال الق�ضائي (.

وزير العدل التون�ضي

عبداهلل القالل        

.) �ضالمية  الإ العربية  والقانونية  الق�ضائية  اÿزانات  �ضترثي  العدل  ) جملة 

وزير العدل املغربي

          عمر عزÁان

) اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف ب��ح��وç واإخ�����راج جم��ل��ة ال��ع��دل ج��ه��ود قيمة ت�ضتحق كل 

التقدير، معربًا عن امتناننا ومتنياتنا با�ضتمرارها وتقدمها (.

وزير العدل ال�ضوري

        ح�ضني ح�ضون

) ما احتوته جملة العدل من مو�ضوعات هامة واأبحاç فنية ودرا�ضات اإح�ضائية 

يربز اجلهد الكبي الذي بذلته اأ�ضرة التحرير يف �ضبيل اإKراء الفكر واملعرفة (.

وزير العدل امل�ضري

ف�ارو¥ �ضيف الن�ضر
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وقد وجدت املجلة قبوال وترحيبا يعك�صه �صعور االنتماء اإىل هذا املرفق املبارك، ويحدوه 

التوجه اجلماعي خلدمة �صريعة اهلل ال�صمحة والرفع من �صاأن الق�صاء والتوثيق ال�صرعي، 

فكانت تزكيات اعتز بها القائمون على هذه املجلة، واإجازات فخروا بها، ودوافع اأعانتهم بعد 

عون اهلل على امل�صي قدماً يف ر�صم وتخطيط متوا�صل لهذه امل�صرية املباركة، حماطاً بعون 

اهلل وتوفيقه ثم بالدعم غري املحدود من م�صوؤويل الوزارة ويف مقدمتهم  معايل الوزير ال�صيخ 

الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ وم�صاندة القراء وت�صجيعهم، فكانت اأ�صداء 

مر ورجال الدولة ذات بعد اإ�صرتاتيجي يف تكوين لبنة واإ�صافة علمية يف  املجلة لدى والة االأ

�صالمي  �صالمية، ومنبعاً يرتوي منه الدار�صون والباحثون يف اأنحاء العامل االإ املكتبة العربية واالإ

�صالمية يف اأنحاء املعمورة، وهذا مما �صاعف امل�صوؤولية لدى القائمني  واملوؤ�ص�صات العلمية االإ

كرب عدد ممكن، فتوالت ردود الفعل املرحبة  عليها و�صاعف اجلهود املبذولة يف اإي�صالها الأ

وانهالت العديد من اخلطابات التي تثني وتوؤكد النجاحات التي حتققت، فكان ذلك مزيداً 

اأهداف  اإىل بذل املزيد من اجلهود للرقي مب�صتوى املجلة لتحقيق  اأدت  من دفعات معنوية 

وتطلعات معايل وزير العدل د.عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ - حفظه اهلل. 

قيادات مهمة:
جملة العدل اأ�صندت اإىل رجال اأفا�صل لهم معيارهم العلمي وقيمتهم االعتبارية، فقد �صدر 

القا�صي باملحكمة  الرقم 5630 يف 1419/12/18هـــ بتكليف ف�صيلة  الوزير ذو  قرار معايل 

العامة مبكة املكرمة واملندوب للعمل م�صت�صارا مبكتب وزير العدل ال�صيخ الدكتور علي بن را�صد 

الدبيان برئا�صة حترير املجلة ملا يتميز به من خلفية علمية وفقهية وق�صائية فذة، ولعمله يف 

مام  الق�صاء فرتة طويلة، فهو احلا�صل على درجة البكالوريو�ض من كلية ال�صريعة بجامعة االإ

�صالمية بالريا�ض وعلى درجة املاج�صتري من املعهد العايل للق�صاء يف ق�صم  حممد بن �صعود االإ

الفقه املقارن يف اأطروحة بحث بعنوان (التحكيم بني الزوجني)، ودرجة الدكتوراه من املعهد 

العايل للق�صاء يف ق�صم الفقه املقارن يف اأطروحة بحث بعنوان (اختيارات احلافظ بن عبدالرب 

ق�صية...جمع ودرا�صة) وتتلمذ على  ال�صخ�صية واجلنايات واحلدود واالأ حوال  االأ الفقهية يف 

العديد من كبار العلماء يف اململكة، ويف مقدمتهم �صماحة ال�صيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه 

اهلل- وله العديد من امل�صاركات العلمية والبحثية، و�صارك يف التدري�ض بجامعة اأم القرى ق�صم 

�صالمية بالريا�ض، و�صارك  مام حممد بن �صعود االإ الق�صاء، ويف املعهد العايل للق�صاء بجامعة االإ

يف العديد من الندوات واملوؤمترات املتخ�ص�صة علميا وق�صائيا وبع�ض اللجان املتخ�ص�صة يف 

�صراف واملناق�صة لعدد من البحوث ور�صائل املاج�صتري والدكتوراه  نظمة ويف االإ درا�صة بع�ض االأ

منية. يف املعهد العايل للق�صاء ويف جامعة نايف العربية للعلوم االأ
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وبعد �صدور ع�صرة اأعداد وعلى اإثر ندب رئي�ض التحرير الدكتور علي الدبيان للعمل 

يف ديوان رئا�صة جمل�ض الوزراء اأ�صدر معايل وزير العدل القرار 4667 يف1422/5/23هـ 

بن  الدكتور/�صالح  ال�صيخ  الق�صائية  لل�صوؤون  امل�صاعد  الوزارة  وكيل  بتكليف  يق�صي  الذي 

خري �صبق اأن عمل اأ�صتاذا بق�صم اأ�صول الفقه  عبدالعزيز العقيل برئا�صة التحرير، وهذا االأ

�صالمية وح�صل على درجة البكالوريو�ض  مام حممد بن �صعود االإ بكلية ال�صريعة بجامعة االإ

من كلية ال�صريعة بالريا�ض ودرجتي املاج�صتري والدكتوراه يف اأ�صول الفقه من كلية ال�صريعة 

بالريا�ض، وتتلمذ على العديد من كبار العلماء يف اململكة ويف مقدمتهم �صماحة ال�صيخ عبد 

العزيز ابن باز –رحمه اهلل-وله العديد من امل�صاركات العلمية والبحثية، و�صارك يف العديد 

من الندوات واملوؤمترات املتخ�ص�صة علميا وق�صائيا وبع�ض اللجان املتخ�ص�صة يف درا�صة 

�صرف واملناق�صة على عدد من البحوث ور�صائل املاج�صتري والدكتوراه  نظمة ويف االإ بع�ض االأ

يف كلية ال�صريعة بالريا�ض، 

األنظمة العدلية:

نظمة العدلية املنعقدة يف �صهر  خ�ص�صت جملة العدل مبنا�صبة انعقاد ندوة الق�صاء واالأ

نظمة العدلية الرئي�صية، واليخلو  �صفر من العام 1425هـ خ�ص�صت العدد21 للحديث عن االأ

اأي عدد من اأعداد املجلة من ورود نظام اأو الئحة اأو اأي تنظيمات وتعليمات وقواعد تنظيمية 

نظمة العدلية التي ت�صدر  اأخرى، وهذا مما �صاهم يف انت�صار املجلة وزيادة طلبها لت�صمنها االأ

عداد الواقعة يف ال�صنوات الع�صر املا�صية من خالل 40  بني فرتة واأخرى، فقد ن�صرت يف االأ

نظمة التالية: عددا االأ

جراءات اجلزائية. 1- نظام االإ

2- نظام املحاماة.

3- نظام والئحة الت�صجيل العيني للعقار وا�صتثماره.

4- اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات ال�صرعية.

5- لوائح نظام املحاماة.

نكحة. 6- اللوائح التنفيذية ملاأذوين عقود االأ

7- نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وو�صع اليد املوؤقت على العقار.

8- الالئحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.

موال. 9- نظام مكافحة غ�صل االأ

10- الئحة التفتي�ض الق�صائي.
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ق�صام التنفيذية باملحاكم. 11- قواعد وتعليمات االأ

12- نظام املرافعات ال�صرعية ولوائحه التنفيذية.

13- نظام متلك غري ال�صعوديني للعقار وا�صتثماره.

14- الئحة الت�صرف بالعقارات البلدية.

تاب العدل. 15- الئحة اخت�صا�ض كَّ

لدول  التعاون  جمل�ض  بدول  الق�صائية  عالنات  واالإ نابات  واالإ حكام  االأ تنفيذ  اتفاقية   -16

اخلليج العربية.

17- نظام البيع بالتق�صيط.

18- نظام مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية.

19- نظام مكافحة التزوير.

20- الئحة حماية املعلومات التجارية ال�صرية.

21- نظام الهيئة العامة للوالية على اأموال القا�صرين ومن يف حكمهم.

22- نظام التحكيم والئحته التنفيذية.

ن�صان. 23- تنظيم هيئة حقوق االإ

24- الئحة اإجازة املوظف.

25- نظام ال�صمان االجتماعي.

26- نظام مراقبة البنوك.

�صلحة والذخائر. 27- نظام االأ

28- نظام ا�صتئجار الدولة للعقار واإخالئه.

29- نظام املناف�صات وامل�صرتيات احلكومية.

�صالم. 30- عهد حقوق الطفل يف االإ

31- الئحة الواجبات الوظيفية.

�صرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�صاد. 32- االإ

لكرتوين. 33- نظام التعامالت االإ

34- نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.

35- تنظيم املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد.

لكرتونية. داري اخلا�ض بكيفية التعامل مع الوثائق االإ 36- تو�صيات اللجنة الوزارية للتنظيم االإ

37- نظام الق�صاء – ال�صادر يف رم�صان1428هـ.

38- نظام ديوان املظامل – ال�صادر يف رم�صان1428هـ.

39- قواعد حتديد النطاق العمراين حتى عام 1450هـ .
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40- نظام املرور.

41- نظام العمل.

42- نظام املعلومات االئتمانية.

حداث يف دور املالحظةاالجتماعية. يداع االأ 43- ال�صوابط املنظمة الإ

ا�ضتطاعت املجلة من خاللها اأن تك�ضب املهتمني، وحتوز على القبول والر�ضا التام.

:Ãور املجلة �ي ا(ارCح
رغبة من وزارة العدل يف توزيع جملة العدل على الفعاليات االجتماعية بالدول العربية 

�صالمية �صدرت برقية من معايل وزير العدل بالرقم 287/�ض/�ض ويف 1422/3/12هـ  واالإ

اإىل �صمو وزير اخلارجية، لطلب اال�صتئنا�ض مبرئيات ممثليات املقام ال�صامي بالدول املعنية 

ال�صفارات  اأفادت  الن�صخ واجلهات املقرتحة من قبلها. وقد  حول توزيع جملة العدل وعدد 

عن ذلك ح�صب ما ورد يف برقية �صمو وزير اخلارجية ذات الرقم 1/176760/110/3/99 

يف 1422/6/22هـــ وعلى �صوء ذلك قامت اإدارة املجلة بح�صر عدد امل�صتفيدين عن طريق 

ال�صفارات والذي بلغ عددها 58 �صفارة و 8 قن�صليات و 500 بني مركز اإ�صالمي وجامعات 

جنليزية لـ  وموؤ�ص�صات و�صخ�صيات بلغ ما ير�صل لها حوايل 3.500 ن�صخة باللغتني العربية واالإ

66 دولة عرب القنوات الر�صمية بوزارة اخلارجية، وقد كان للمجلة �صدى طيب لدى اجلهات 

والعلماء واملخت�صني والباحثني واأ�صاتذة اجلامعات وغريهم يف خمتلف بلدانهم، وو�صل اإىل 

عجاب من جهات و�صخ�صيات يعربون فيها  مكتب املجلة العديد من خطابات ال�صكر والثناء واالإ

�صهاماتها يف دعم الثقافة ال�صرعية،  عن اأهمية املجلة لكونها م�صدراً علمياً نافعاً للباحثني والإ

واحتواء كل عدد من اأعداد املجلة بالبحوث واملو�صوعات التي لها قيمتها ولها ال�صلة بق�صايا 

�صالمية، فاأ�صبحت جملة العدل بحمد اهلل وتوفيقه رافدا من روافد  املجتمعات العربية واالإ

بالفقه  املتخ�ص�صة  �صالمية  االإ املكتبة 

الق�صائي. 

املشار�ة �ي املناسبات:
�صاركت جملة العدل يف العديد من 

منا�صبات وزارة العدل املحلية والندوات 

مع  بالتعاون  تنظمها  التي  واملــوؤمتــرات 

بعر�ض  اأخــرى،  واأهلية  حكومية  جهات 
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امل�صاركات: معر�ض  ومن هذه  الو�صائل،  بها عن طريق خمتلف  والتعريف  اإ�صداراتها  جملة 

ر�صاد يف خمتلف  وقاف والدعوة واالإ �صالمية واالأ (كن داعيا) الذي تنظمه وزارة ال�صوؤون االإ

العدلية  نظمة  واالأ الق�صاء  لندوة  امل�صاحب  املعر�ض  م�صاركة يف  لها  كان  كما  اململكة،  مدن 

والذي اأقيم بقاعة امللك في�صل للموؤمترات بالريا�ض خالل �صهر �صفر1425هـ، ويف املعر�ض 

نظمة العدلية  امل�صاحب للندوات العدلية التي اأقيمت يف خمتلف مدن اململكة للتعريف باالأ

اجلديدة، وعدد من امل�صاركات يف ندوات التحكيم واملحاماة وغريها، كما كان لها ذكر طيب 

ومتنام يف خمتلف املوؤمترات والندوات املتخ�ص�صة يف خمتلف البلدان.

استبانة تقييم:
من منطلق حر�ض امل�صوؤولني على جملة العدل ملعرفة م�صريتها وتقييمها خالل ال�صنوات 

وىل، وذلك من اأجل التطوير والتحديث، قامت هيئة التحرير بتوزيع ت�صعة اآالف  اخلم�ض االأ

األف ن�صخة يف ميادين  العدد16و1.000  اآالف ن�صخة مع  وزع منها 8.000 ثمانية  ا�صتبانة ُ

خذ ا�صتطالع القراء من خالل عدة منافذ ملعرفة مدى الر�صا عن حمتوياتها، كما  خمتلفة الأ

راء واملقرتحات للتعرف على مدى  �صمت اال�صتبانة اأ�صئلة عامة للم�صاركني وطرحت بع�ض االآ

ا�صتجابة القراء لها، وبعد مرور وقٍت كاٍف مت فرز ما ورد من اال�صتبانات وا�صتخال�ض نتائجها 

هداف املن�صودة من طرحها وهلل احلمد  وا�صتنباط اأهم املقرتحات، وقد حققت اال�صتبانة االأ

يف ذلك. وجاء اأهمها على النحو التايل: 

1- حظيت خانة (جيد) بن�صبة  عالية ويليها (مقبول) ثم (منا�صب)، واأخرياً (غري منا�صب). 

نظمة  2- (اأحكام وق�صايا) اأعلى ن�صبة تر�صيح بن�صبة تزيد على 75% (جيد) ويليها و�صع االأ

باملجلة بن�صبة تزيد على %70.

3- �صعر املجلة وبريد املجلة اأقل ن�صبة تر�صيح فقد جاءت بن�صبة تعادل 12% (جيد). 

4- اأعلى ن�صبة (مقبول) جاء من ن�صيب عدد �صفحات املجلة. 

اأهم املقرتحات التي وردت يف ا�ضتبانة املجلة: 

�صواق واملكتبات التجارية. �صرورة توفري املجلة يف جمع االأ

اإيجاد زاوية للمطالبات والنقد وردِّ امل�صوؤول عليها. 

اآرائهم ومطالبهم، وامل�صاهمة يف حلها واإي�صال  االهتمام مبقاالت موظفي الوزارة ون�صر 

املجلة للراغبني من من�صوبيها. 

توصيات:
عالم لتكوين اأ�ص�ض متينة مل�صتقبل اإ�صدار املجلة.  1- تعيني كوادر متخ�ص�صة يف ال�صريعة واالإ

•
•
•
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2- اأهمية التاأكيد على الق�صاة وكتاب العدل بالتعاون مع املجلة لن�صر اأبحاثهم املتخ�ص�صة. 

3- التعميم على خمتلف مرافق الوزارة لطلب املزيد من التفاعل والتعاون مع املجلة لن�صر 

اإجنازاتهم.

4- اأهمية زيادة �صفحات املجلة لت�صل 300 �صفحة لن�صر اأكرب قدر من البحوث.

منها،  عدد  ا�صتكمال  ومت  اال�صتبانة،  هذه  قبل  بها  معمول  املقرتحات  هذه  من  وكثري 

وبع�صها يتعذر العمل به وتنفيذه يف هذه املجلة املتخ�ص�صة.

ا(دمات اإللكترونية :

نرت نت : ر�ضائل sms عرب الإ

هذه  التحرير  اإدارة  اأدخــلــت 

العام 1429هـ  منذ مطلع  اخلدمة 

يف  التقنية  هــذه  مــن  لال�صتفادة 

املجلة،  مع  املتعاملني  مع  التوا�صل 

ومـــــن ممــــيــــزات هـــــذه اخلـــدمـــة 

التوا�صل املبا�صر ال�صريع بني اإدارة التحرير وكافة املعنيني واملهتمني باملجلة، اخت�صاراً للوقت 

واجلهد، والتن�صيق بينهم فيما يخدم اأعمال املجلة عن طريق اإر�صال ر�صالة ن�صية من ال�صبكة 

العنكبوتية اإىل الهاتف النقال للم�صتفيد من جملة العدل.

نرتنت: موقع املجلة على �ضبكة الإ

امل�صوؤولني  اهتمام  مــن  انطالقاً 

بالوزارة، ويف مقدمتهم معايل الوزير 

ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

على  وحر�صهم  ال�صيخ،  اآل  اإبراهيم 

اال�صتفادة من و�صائل التقنية احلديثة 

لكرتونية  من مايو�صل اإىل احلكومة االإ

التوا�صل مع جميع املهتمني  ول�صهولة 

موقع  اإطــالق  فكرة  جــاءت  واملعنيني، 

لكرتونية  ملجلة العدل على ال�صبكة االإ

نرتنت). العاملية (االإ

هذه  التحرير  اإدارة  اأدخــلــت 

العام 1429هـ  منذ مطلع  اخلدمة 

يف  التقنية  هــذه  مــن  لال�صتفادة 

املجلة،  مع  املتعاملني  مع  التوا�صل 

ومـــــن ممــــيــــزات هـــــذه اخلـــدمـــة 

التوا�صل املبا�صر ال�صريع بني اإدارة التحرير وكافة املعنيني واملهتمني باملجلة، اخت�صاراً للوقت 

امل�صوؤولني  اهتمام  مــن  انطالقاً 

بالوزارة، ويف مقدمتهم معايل الوزير 

ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

على  وحر�صهم  ال�صيخ،  اآل  اإبراهيم 

اال�صتفادة من و�صائل التقنية احلديثة 

لكرتونية  من مايو�صل اإىل احلكومة االإ

التوا�صل مع جميع املهتمني  ول�صهولة 

موقع  اإطــالق  فكرة  جــاءت  واملعنيني، 

لكرتونية  ملجلة العدل على ال�صبكة االإ
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عــــداد والــتــجــارب مت  وبــعــد مــراحــل االإ

نرتنت)  (االإ �صبكة  على  املجلة  موقع  اإطالق 

مطلع العام 1428هـ ومنذ ذلك التاريخ اأ�صبح 

املوقع مق�صدا للق�صاة وطلبة العلم والباحثني 

والــفــائــدة،  لــالطــالع  واملهتمني  واملــحــامــني 

واأخذت املواقع املتخ�ص�صة حتيل اإليه وتنقل 

عنه، واأحلق باملوقع جميع اإ�صدارات املجلة، 

يف  املجلة  و�صع  اأمــا  اخلدمات  اإىل  اإ�صافة 

تي:- املوقع فيتخذ ال�صكل االآ

كلمة  وبجانبيها  املوقع،  زيارة  وقت  احلايل  العدد  اأبحاث  عناويُن  املوقع   nصفحة� يتو�صط 

معايل وزير العدل وكلمة رئي�ض التحرير لنف�ض العدد.

رها، واأ�صفل منه مت و�صع روابط البيانات  �صا�صية: مت فيه التعريف باملجلة وم�صدِّ البيانات االأ

�صراف/هيئة التحرير/اأهداف املجلة/قواعدالن�صر/اال�صرتاكات. �صا�صية عن املجلة: هيئة االإ االأ

وبع�ض  ال�صدور  ومواعيد  العدل  جملة  اأخبار  عـــناوين  يعر�ض  وفيه  العدل:  �صــــريط 

التنبيهات املهمة.

جنليزية: ويف اجلهة الي�صرى اأ�صفل �صريط العدل و�صع رابط حتويل املجلة اإىل  الن�صخة االإ

جنليزية. الن�صخة االإ

بحاث: وفقا للت�صنيف املو�صوعي يف وزارة العدل طبق ت�صنيف اأبحاث جملة  ت�صنيف االأ

بحاث التي ن�صرت يف جميع اأعداد  العدل، وعن طريق مو�صوع البحث ي�صل الزائر اإىل االأ

املجلة يف ذات املو�صوع.

�صوال  ال�صادريف  الـــ40  العدد  العدل حتى  اأعــداد جملة  اأرقــام  وفيه مت عر�ض  ر�صيف:  االأ

1429هـ وي�صتطيع الزائر ال�صغط على اأي رقم معرو�ض ليتم حتويله لت�صفح ذلك العدد، كما 

عداد املذكورة. غلفة جميع االأ ر�صيف رابط �صبيه ومت به و�صع �صور الأ و�صع اأ�صفل رابط االأ

 بحث: بكتابة املعلومة املراد البحث عنها يتم اإيجاد اأي مادة يحتوي عنوانها على نف�ض 

الكلمة التي يبحث عنها، و�صيتم م�صتقباًل اإن �صاء اهلل البحث بجميع حمتويات املوقع.

اأبحاث املجلة: يجد الزائر فيه جميع اأبحاث املجلة التي ن�صرت، مرتبة ح�صب العدد.

يف  ن�صــرت  التي  العلمية  الر�صـــائل  ملخــ�صات  جميع  الزائـــر  فيه  يجد  علمية:  ر�صـــائل 

اأعداد املجلة.

جراءات لنوع من اأنواع الق�صايا. اإجراءات ق�صائية: يتم فيه �صرح املتطلبات واالإ

ق�صايا واأحــــكام: يف هذا احلـــقل يجـــد الزائـــر عر�صاً لق�صية ما �صاملة للحكم الذي �صدر فيها.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

عــــداد والــتــجــارب مت  وبــعــد مــراحــل االإ

نرتنت)  (االإ �صبكة  على  املجلة  موقع  اإطالق 

هـ ومنذ ذلك التاريخ اأ�صبح 

املوقع مق�صدا للق�صاة وطلبة العلم والباحثني 

والــفــائــدة،  لــالطــالع  واملهتمني  واملــحــامــني 

واأخذت املواقع املتخ�ص�صة حتيل اإليه وتنقل 

عنه، واأحلق باملوقع جميع اإ�صدارات املجلة، 

يف  املجلة  و�صع  اأمــا  اخلدمات  اإىل  اإ�صافة 
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من اأعالم الق�صاء: يتم فيه عر�ض ترجمة لعلم من اأعالم الق�صاء يف اململكة.

لقاء العدد: يعر�ض فيه مقابلة متت مع اأحد اأ�صحاب الف�صيلة الق�صاة الذين اأحيلوا على 

التقاعد، يتعر�ض فيه ل�صريته العلمية والعملية ويعر�ض خالل خربته الطويلة يف الق�صاء 

راء واملقرتحات لتطوير مرفق الق�صاء. االآ

منا�صـــط  على  ال�صـــوء  وتلقي  الق�صائيـــة  بالتوعيـــة  تعنى  مو�صوعـــة  العـــدل:  �صـــدى 

الوزارة واإجنازاتها.

دارة  الإ واإر�صالها  وا�صتف�صاراته  ومالحظاته  مطالبه  تدوين  الزائر  ي�صتطيع  بنا:  ات�صل 

التحرير مبا�صرة من هذه ال�صفحة.

كما يحتوي املوقع على بع�ض 

�صور  مثل  اخلدمية،  الروابط 

الهجري،  والــتــقــومي  غــلــفــة  االأ

خــا�ــض  رابــــط  اإىل  اإ�ـــصـــافـــة 

باال�صرتاك ي�صتطيع الزائر عن 

طريقه طلب بطاقة اال�صرتاك 

باملجلة وملء بياناتها.- و�صيتم 

م�صتقبال اال�صرتاك باملجلة عن 

طريق ر�صائل sms واال�صتغناء 

عــن الــنــظــام الــ�ــصــابــق-ورابــط 

ن�صطة املجلة  به موؤخرا الأ زود 

عالمية والدعائية. االإ

املوقع  يحتوي  وللتنويه 

على  ــة  ــزي ــي جنــل االإ بن�صخته 

جنليزية ت�صدر متزامنه مع  ترجمة للمواد املن�صورة، ابتداء من العدد 32، علماً اأن الن�صخة االإ

الن�صخة العربية بعدد �صابق، والعزم معقود باإذن اهلل لرتجمة املجلة اإىل لغات اأخرى منها 

وردية والفرن�صية والرو�صية. االأ

برنامè نظام جملة العدل:

دارة من  لية التي متكن هذه االإ ن�صطة  االآ جراءات اأو االأ نظام جملة العدل هو جمموعة االإ

اإجناز اأعمالها املتعددة بطريقة �صهلة مي�صرة من خالل حتويل العمل اليدوي اإىل عمل اآيل 

دارة. منظم دقيق يخدم اأغرا�ض االإ

•
•

•

•

كما يحتوي املوقع على بع�ض 

�صور  مثل  اخلدمية،  الروابط 

الهجري،  والــتــقــومي  غــلــفــة  االأ

خــا�ــض  رابــــط  اإىل  اإ�ـــصـــافـــة 

باال�صرتاك ي�صتطيع الزائر عن 

طريقه طلب بطاقة اال�صرتاك 

باملجلة وملء بياناتها.- و�صيتم 

م�صتقبال اال�صرتاك باملجلة عن 

 واال�صتغناء 

عــن الــنــظــام الــ�ــصــابــق-ورابــط 

ن�صطة املجلة  به موؤخرا الأ زود 

املوقع  يحتوي  وللتنويه 

على  ــة  ــزي ــي جنــل االإ بن�صخته 

جنليزية ت�صدر متزامنه مع  ترجمة للمواد املن�صورة، ابتداء من العدد 32، علماً اأن الن�صخة االإ
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اأهداف النظام :

هداف التالية: يهدف النظام اإىل حتقيق االأ

ن�صطة املتعلقة  اإدارة جملة العدل اإىل عمل اآيل يف كل ما يتعلق باالأ حتويل العمل داخل 

دارة بهذه االإ

�صا�صية التي يتم على اأ�صا�صها التعامل مع اإ�صدار وتوزيع املجلة.  تثبيت املعايري االأ

�صخا�ض املرتبطني باأعمال اإدارة جملة العدل. دارات واجلهات واالأ �صهولة التعامل مع االإ

ا�صتخراج تقارير باأنواع خمتلفة للح�صول على اأكرب قدر ممكن من املعلومات من النظام.

الوXائف العامة التي توDدى من خالل النظام :

ن امل�صتخدم من اأن ي�صتفيد من  �صمم هذا النظام ليقوم بوظائف عدة، من �صانها اأن متكِّ

النظام يف جماالت عدة. والوظائف التي ميكن اأن توؤدي من خالل نظام جملة العدل ميكن 

التعامل معها من خالل �صا�صات البيانات اأو من خالل ال�صا�صات التي يتيحها النظام للتعامل 

دوات واملفاتيح املخ�ص�صة لكل هذه الوظائف يف �صا�صات  من قبل امل�صتخدم ومن خالل االأ

النظام. وهذه الوظائف تتمثل يف التايل:-

اإدخال البيانات.

البحث املبا�صر.

البحث املفهر�ض.

•

•
•
•

•
•
•

تعديل البيانات.

حذف واإلغاء البيانات.

•
•
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وذلك يف  الوظائف،  اأداء هذه  امل�صتخدم من  للنظام  املت�صمنة  التنبيه  �صا�صات  وت�صاعد 

خطاء وحاالت التاأكيد لعمليات احلذف وغريه. حاالت االأ

خرى، ويحدد ذلك  وهذه الوظائف قد يتاح بعــــ�صها لطائفة من م�صتخدمي النظام دون االأ

طــبيعة عمل امل�صتخدم. مبــــعنى اأن امل�صتخدم الذي ال يتطلب عمله اإدخال بع�ض البيانات 

اإىل النظام، ال تتـــاح له هذه الوظيفة لدى ا�صتخدامه للنظام.

�ضتعالم : دخال والإ �ضا�ضات الإ

على الرغم من التعدد يف املدخالت والبيانات التي نتعامل معها من خالل نظام جملة 

�صتعالم من املزايا املهـــمة يف النظام، فاإن عملية البحث تتمتع  العدل تعد عــمليتا البحث واالإ

مبرونة فائقة تتيح للم�صتخدم البحث عن اأي �صجل �صبق اإدخاله، با�صتخدام اأي من بياناته 

وال�صــغط على اأداة اال�صـــتعالم التي �صوف يتم تو�صيــحها الحقا ، وتظهر اأي�صا على ال�صا�صة 

دخال  عدد ال�صجالت اإن وجدت على �صريط معلومات النظـــام. والنظام يتمتع بنظام �صهل الإ

التحقق من �صحة  التي ميكنها  دخــال  االإ �صــا�صات  ذلك من خالل جمموعة  يتم  البــيانات، 

اإدخال البــيانات �صواء الــبيانات التاريخــية اأو الرقمــية والتحقق من �صحة عالقتها ببع�ض 

اأي�صا.
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حماية النظام :

املحلية  احلا�صبات  ات�صال  �صبكة  �صمن  تعمل  العدل  لوزارة  التابعة  والتطبيقات  النظم 

ن من توفري اأدوات واإمكانيات احلماية  و�صبكة ات�صال احلا�صبات وا�صعة النطاق. وهذا ميكِّ

وتاأمني البيانات. وهذا ما يت�صمنه نظام جملة العدل من خالل حتديد ا�صم للم�صتخدم وكلمة 

اإدخالهما معا ب�صورة �صحيحة للعمل على النظام وفق  ي م�صتخدم، فهذان البد من  �صر الأ

ال�صالحيات التي اأعطيها امل�صتخدُم احلايل.

ا�ضتخدام النظام من قبل م�ضتخدمني عدة :

مثل كل النظم والتطبيقات اخلا�صة بوزارة العدل، مت ت�صميم هذا النظام لكي يعمل �صمن 

�صبكة االت�صال. وهذا ميكن من اإ�صافة م�صتخدمني له.

فالنظام يدعم تعدد امل�صتخدمني يف اأي جمال وميكن اأكرث من م�صتخدم من ا�صتخدام 

النظام، �صواء كان على نف�ض احلا�صب اأم على حا�صب اآخر، وال يجوز  تعامل اأكرث من م�صتخدم 

مع نف�ض احلركة اأو نف�ض القيد يف اآن واحد.
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ال�ضكل العام ل�ضا�ضات نظام جملة العدل:

جزاء هي: ‚د اأن ال�ضكل العام ل�ضا�ضات هذا النظام يتكون من KالKة اأجزاء اأ�ضا�ضية، وهذ√ الأ

طار اخلارجي لل�صا�صة 1/  االإ

معها،  التعامل  ي�صهل عملية  وهذا مما  العربية،  النوافذ  اإطار  النظام يف  �صا�صات  و�صعت 

جنليزية للكتابة عليها. وجند اأنها متكن امل�صتخدم من االختيار بني اللغة العربية واللغة االإ

2/ راأ�ض ال�صا�صة

ول يحتوي على ا�صم الوزارة   وجند اأن راأ�ض ال�صا�صة يحتوي على ثالثة اأجزاء: اجلزء االأ

ورمز  ال�صا�صة  وعنوان  دارة  االإ ا�صم  على  فيحتوي  الثاين  اجلزء  والتاريخ.اأما  النظام  وا�صم 

دوات اأو املفاتيح التي ميكن بها التحكم يف البيانات  امل�صتخدم.واجلزء الثالث يحتوي على االأ

املدخلة من قبل امل�صتخدم.

3/  جزء البيانات

جزء البيانات هو اجلزء الذي يحتوي على حقول البيانات التي تدخل من قبل امل�صتخدم. 

عمل  طبيعة  ح�صب  بالبيانات،  خا�ض  جزء  على  حتتوي  النظام  �صا�صات  من  �صا�صة  وكل 

اإدخالها وفقا  وتتغري هذه احلقول وطريقة  ال�صا�صة.  توؤديها هذه  التي  والوظائف  ال�صا�صة 

لطبيعة عمل ال�صا�صة.
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مشاعر وانDباعات قCا… سا�ق5 

اللذين خدموا يف  الق�ضاة  الف�ضيلة   Üاأ�ضحا وانطباعات جمموعة من  هنا تعر�س م�ضاعر 

« واأهمية دورها. الق�ضاء �ضنوات طويلة، فماPا قالوا عن جملة  »        

٭ ف�ضيلةال�ضيخ/عبداهلل بن عبدالرحمن الب�ضام -يرحمه اهلل- 

ع�ضو هيئة كبار العلماء واملدر�س بامل�ضجد احلرام ورئي�س حمكمة التمييز مبكةاملكرمة �ضابقًا

هذه املجلة �صتكون م�صدر علم وم�صدر اإ�صعاع لكل القراء، ويف طليعتهم الق�صاة الذين 

يتولون اأمور امل�صلمني.

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ/عبداهلل بن �ضليمان ابن منيع 

ع�ضو هيئة كبار العلماء وع�ضو حمكمة التمييز مبكة املكرمة �ضابقًا 

هذه املجلة اأ�صندت اإىل رجال اأفا�صل لهم معيارهم العلمي وقيمتهم االعتبارية واهتمامهم 

بهذه املجلة فهي جملة العدل، وجملة البحث العلمي الذي يجب اأن تكون هذه املجلة متميزة 

به، ومت�صفه به، ون�صاأل اهلل �صبحانه وتعاىل التوفيق لها.

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ/ ح�ضن بن زيد النجمي -يرحمه اهلل- 

ع�ضو حمكمة التمييز مبكةاملكرمة �ضابقًا

حكام  يف الواقع اأنا �صررت باإ�صدار هذه املجلة العلمية الهتمامها بن�صر العلم ال�صرعي واالأ

الفقهية، وهي بال�صك �صتكون رافداً من روافد التح�صيل العلمي املدرو�ض، ن�صاأل اهلل �صبحانه 

�صراف على  وتعاىل اأن يوفق القائمني عليها، ويف مقدمتهم معايل وزير العدل رئي�ض جلنة االإ

هذه املجلة، وان ينفع بها امل�صلمني.

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ/ علي بن �ضليمان الرومي -يرحمه اهلل-

ع�ضو حمكمة التمييز بالريا�س �ضابقًا

علمية  بحوث  من  حتتويه  ملا  �صنوات،  منذ  ت�صد  اأن  ينبغي  كان  ثغرة  �صدت  املجلة  هذه 

متميزة جادة قام بكتابتها اأهل اخلربة واملعرفة، وتزداد الثقة بهذه البحوث حني نرى اأن كتابها 

هم الق�صاة اأنف�صهم الذين مار�صوا الق�صاء وزاولوه، فجمعت اأبحاثهم بني النظرية والتطبيق. 

واإ�صدار هذه املجلة يحتاج اإىل جهود كبرية، اأ�صال اهلل تعاىل اأن يعني القائمني عليها، ومما 
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بدقة  يقراأوها  اأن  عليهم  واأن  املجلة جملتهم،  اأن  جميعاً  الق�صاة  يدرك  اأن  ذلك  على  يعينهم 

ومتعن، واأن ي�صاركوا يف اإعداد بحوثها ومناق�صتها، واأن تكون رابطة للق�صاة بينهم يتداولون فيها 

الراأي ويت�صاورون، وبهذا توؤدي ر�صالتها وتعني الق�صاة على اأداء ر�صالتهم العظيمة.

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ/ ر�ضيد بن حممد القي�ضي -يرحمه اهلل-

القا�ضي مبحكمة حقل �ضابقًا

هي فكرة طيبة ح�صنة ممتازة، وهي تن�صيط للق�صاة واملهتمني، وي�صكر على ذلك معايل وزير 

العدل والقائمون عليها، وعلى الق�صاة اأن يدركوا اأن املجلة جملتهم، واأن عليهم اأن يقراأوها بدقة 

ومتعن، واأن ي�صاركوا يف اإعداد بحوثها ومناق�صتها، واأن تكون رابطة للق�صاة  بينهم.

٭ معايل ال�ضيخ / من�ضور بن حمد املالك

رئي�س ديوان املظامل املكلف 

الق�صاء يف  اإعالمي متخ�ص�ض يف  له اجلميع، فهي منرب  ا�صتب�صر  اإ�صدار  العدل  جملة 

اململكة، و�صدورها يعترب عوناً لكل قا�ض ولكل من له �صلة بالق�صاء، ون�صراً للق�صاء ال�صرعي 

يف  الق�صاء  اإليه  و�صل  ملا  توثيقاً  املجلة  وتعترب  الكافة،  على  وحجة  وريادته،  لتفرده  وبياناً 

اململكة من ازدهار، واحلاجة اإىل هذه املجلة عظيمة، ن�صاأل اهلل تعاىل للمجلة والقائمني عليها 

كل جناح، ونرجو من الق�صاة وذوي االخت�صا�ض مدها بالبحوث املتخ�ص�صة، كما نرجو من 

القائمني على املجلة االهتمام بالبحوث القائمة على ا�صتق�صاء التاأ�صيل ال�صرعي واأقوال اأهل 

العلم، والبحوث التي تكرث وتتكرر احلاجة اإليها، وتقدمي ذلك على ما �صواه.

٭ ف�ضيلة الدكتور/جابر بن علي بن مهدي الطيب -يرحمه اهلل-

ع�ضو حمكمة التمييز مبكة املكرمة �ضابقًا

الق�صاة وغريهم  من  يقابل  اأن  يجب  العدل عمل عظيم،  وزارة  من  املجلة  هذه  اإ�صدار 

بالرتحاب والت�صجيع واملوؤازرة حتى توؤتي ثمارها يانعة طرية، ون�صاأل اهلل لها النجاح وللقائمني 

عليها التوفيق وال�صداد.

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ/عبدالرحمن بن عبداهلل العجالن

رئي�س حماكم منطقة الق�ضيم �ضابقًا واملدر�س بامل�ضجد احلرام 

لقد �صدت فراغاً طاملا ا�صتقنا اإىل ملئه، ولقد وجدت بحمداهلل على اأح�صن م�صتوى من 

وي�صدد  ويعينهم  عليها  القائمني  يوفق  اأن  اهلل  من  تقان.اأرجو  واالإ والتنظيمية  العلمية  القوة 

داء احل�صن  خطاهم ويحقق لهم ماي�صبون اإليه من اال�صتمرار على هذا امل�صتوى اجليد واالأ

وطرق اأبواب كثريٍة النا�ُض يف اأم�ضِّ احلاجة اإليها.
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٭ ف�ضيلة ال�ضيخ/حممد بن �ضليمان اآل �ضليمان

القا�ضي باملحكمة الكربى بالدمام �ضابقًا

جهدهم  لهم  ون�صكر  عليها  القائمني  خوة  االإ ون�صجع  قيمة،  ممتازة  احلمد  وهلل  املجلة 

�صالم وامل�صلمني، ونو�صيهم باجلد واحلر�ض على اإفادة املطلعني، وليعلموا  املبذول خلدمة االإ

باأنه لي�ض املق�صود اإ�صدار عدد ما، كالَّ، ولكن هي اأمانة األقيت على كواهلهم، فاهلل اهلل يف 

االنتقاء اجليد واملفيد من املوا�صيع، واأ�صاأل اهلل التوفيق وال�صداد لنا ولكم.

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ/ عبداهلل بن اإبراهيم الغفيلي

القا�ضي مبحكمة التمييز مبكةاملكرمة �ضابقًا

اإن هذه املجلة ق�صائية ي�صتفيد منها كل الق�صاة، فكل عدد ي�صتمل على توجيهات للق�صاة 

واإبداء بع�ض اخلربات التي مر بها الق�صاة ال�صابقون، وهذا مما يفيد الق�صاة وينور طريقهم 

يف حل امل�صكالت على الوجه ال�صرعي ال�صليم.  وفق اهلل وزير العدل ووفقكم جميعاً و�صدد 

خطاكم على اإ�صدار هذه املجلة النافعة اإن �صاء اهلل.

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ /حممد بن الطيب بن حممد اليو�ضف -يرحمه اهلل-

القا�ضي باملحكمة العامة مبحافظة الطائف �ضابقًا 

اإن اإ�صدار جملة العدل كان عماًل جلياًل وجهداً كبرياً ي�صاف اإىل ماتقوم به وزارة العدل 

�صالمية وتركيز بناء العدالة، وفقها اهلل تعاىل و�صدد خطاها. يف ن�صر الثقافة االإ

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ/�ضالح بن حممد بن عبدالعزيز ال�ضرثي

القا�ضي مبحكمة الدمل �ضابقًا

والق�صائية  الفقهية  بحاث  االأ بن�صر  تعنى  العدل جملة علمية ق�صائية متخ�ص�صة  جملة 

الق�صاة  منها  ي�صتفيد  لذا  املهمة،  الق�صايا  بع�ض  وتعالج  الوزارة،  وتعاميم  ولوائح  واأنظمة 

من  ولي�ض يل  العدل،  وزارة  تطور  يواكب  واأمر  جداً  مهم  اإ�صدارها  ن 
اأ �صك  فال  وغريهم، 

الوقت  يف  �صدورها  يكون  اأن  حبذا  (ولكن  والربكة  اخلري  فيهم  عليها  فالقائمون  اإ�صافة، 

املحدد، ثم اإنني اأالحظ ح�صب ما يقراأ علي اأن بع�ض البحوث طويلة، فلو كانت خمت�صرة اأو 

جمزاأة ل�صمت املجلة اأكرب عدد ممكن من البحوث واملو�صوعات).

٭ ف�ضيلة د/عبدالعزيز بن حممد بن �ضعد احلميرِّ

القا�ضي يف حوطة بني متيم �ضابقًا

من املحا�صن التي �صتبقى ملعايل وزير العدل وفقه اهلل ورعاه اإ�صدار هذه املجلة وتويل 

العلم  �صراف املبا�صر عليها، فقد كان اجلميع ينتظرها ب�صوق، وبخا�صة الق�صاة وطالب  االإ
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مور الق�صائية والعدلية، فقد �صدت فراغاً طاملا ا�صتقنا مللئة، فكان ح�صورها  والباحثون يف االأ

نظمة الوزارة، فاأ�صكر القائمني عليها واأخ�ض  قوياً ومو�صوعاتها متميزة، وهي مراآة عاك�صة الأ

�صراف وف�صيلة رئي�ض التحرير واإدارة التحرير عموماً وكل من  بذلك معايل الوزير وهيئة االإ

خرين،  �صاهم فيها واأعطى من وقته نفعاً للنا�ض وقدم ماي�صتطيعه من علم ومعرفة لتوعية االآ

�صائاًل اهلل التوفيق للجميع.

٭ ف�ضية ال�ضيخ /عبدالعزيز بن يحيى اليحيى

رئي�س حماكم حمافظة الح�ضاء �ضابقًا 

الريب يف اأن جملة العدل املذكورة جملة هادفة نافعة.

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ/ حممد بن عبدالعزيز اآل فا�ضل ال�ضبيعي

القا�ضي مبحكمة التمييز مبكة املكرمة �ضابقًا 

جملة العدل منرب اإعالمي للق�صاء جاءت يف الطريق ال�صحيح، واأ�صبحت من املجالت 

العدل، وهي مبثابة  وزارة  �صخ�صية  تعرب عن  ن  االآ واأ�صبحت  العدلية،  املكتبة  تتطلبها  التي 

النافذة التي يطل من خاللها املتابع ملنا�صط الوزارة، ويحر�ض عليها املخت�ض والباحث وطالب 

يخرج  عليها  واملطلع  عموماً،  الوزارة  ملن�صوبي  �صاخمة  ومنارة  للقا�صي  مرجع  وهي  العلم،  

نظار  بفوائد ومعارف جديدة وانطباع جيد، واإخراجها الفني وحجمها املميز الذي ا�صرتعى االأ

�صريَّها جزءاً مهماً ينتظره املهتم واملطلع.

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ/ عبداهلل بن حمود العقالء

ع�ضو حمكمة التمييز بالريا�س �ضابقًا 

فكار والثقافة وبحث العلوم  جملة العدل ممتازة قيمة، فيها خال�صة علم العلماء من االأ

النافعة، فال�صكر للقائمني عليها وعلى راأ�صهم معايل وزير العدل د. عبداهلل بن حممد بن 

�صوا  جهودهم يف ن�صر الدعوة هلل ونفع  ابراهيم اآل ال�صيخ، هذا ولي�ض غريباً، فاإن اآباءه كرَّ

امل�صلمني.

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ / اإبراهيم بن يو�ضف الفقيه

القا�ضي برئا�ضة حماكم منطقة ع�ضي �ضابقًا

جملة العدل جملة علمية فقهية ثقافية اجتماعية ق�صائية تعنى ب�صوؤون الق�صاء والق�صاة، 

�صول املفيدة علمياً ودعوياً،  وهي من اأهم امل�صادر ال�صرعية على  ا�صتملت يف منهجها على جميع االأ

عالمي الراهن. م�صتوى العامل، وبطابعها العلمي تن�صجم مع ا�صمها (جملة العدل) يف الظل االإ
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٭ ف�ضيلة ال�ضيخ / عبداهلل بن حممد ابن عبيد

رئي�س حماكم احلدود ال�ضمالية �ضابقًا 

لقد اأح�صنت وزارة العدل باإ�صدار املجلة الق�صائية التي ي�صتقي منها الق�صاة من خالل 

نظمة واللوائح املن�صورة وعر�ض بع�ض اخلربات التي مر بها الق�صاة ال�صابقون،  البحوث واالأ

وهذا مما يفيد الق�صاة، فهي اأ�صبه باملجل�ض العلمي للق�صاة.

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ / ها�ضم بن �ضعيد بن علي النعمي

القا�ضي باملحكمة اجلزئية يف اأبها �ضابقًا

ملنا�صط  العاك�صة  املراآة  وهي  التطورات،  مع  تتما�صى  التي  ال�صرورات  من  العدل  جملة 

حداث والتطلعات، فكانت على امل�صتوى املاأمول،  داة اإعالمية نافعة واكبت االأ
الوزارة، فكانت اأ

يدور فيها  املحاكم وعر�ض ما  اأروقة  اإىل  املناطق وتدخل  كافة  اإىل  املجلة  اأن ت�صل  واأمتنى 

�صهام يف جناح  لتب�صري املتلقي ،والتوا�صل مع الق�صاة على مكاتبهم لزرع القناعة لديهم باالإ

املجلة التي اأن�صئت من اأجلهم.

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ / حممد بن عبداهلل ابن عودة

الرئي�س العام لتعليم البنات �ضابقًا 

هداف التي  جملة العدل -بال �صك- اإجناز متميز، وقد خطت خطوات رائدة لتحقيق االأ

من اأجلها مت اإ�صدارها، كما �صاهم وجودها يف اإثراء العلوم ال�صرعية والق�صائية.

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ / حممد بن اإبراهيم احلديثي

رئي�س حماكم منطقة ع�ضي �ضابقًا

ملا  الفقهية،  املجالت  اأنف�ض  من  تعترب  ف�صلية  العدل  وزارة  ت�صدرها  التي  العدل  جملة 

ت�صتمل عليه من قواعد واأ�صول �صرعية تفتخر بها وزارة العدل،  فهي درو�ض علمية وعملية 

والبحوث  الق�صائية  اخلربات  من  طياتها  ويف  ال�صرعية،  املحاكم  ق�صاة  الف�صيلة  �صحاب  الأ

�صالمي. العلمية ما يكون مرجعاً، ومرتعاً خ�صباً للباحثني يف الفقه االإ

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ / �ضليمان بن عبدالعزيز اآل �ضليمان

رئي�س حمكمة التمييز بالريا�س �ضابقًا

جملة العدل اأ�صبحت �صوتا للعدل يف اأ�صقاع املعمورة، ح�صورها القوي واإخراجها املميز 

يحقق  ما  كل  مثلى، حري�صة على  اأ�صرة حترير  وراءه  عالمي  االإ وملحقها  املحكمة  وبحوثها 

التطور والفائدة وي�صل بها اإىل التفاعل مع املخت�صني والباحثني.
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٭ ف�ضيلة ال�ضيخ/ غنيم بن مبارك الغنيم

على �ضابقًا ع�ضو جمل�س الق�ضاء الأ

كبرياً  فراغاً  �صدت  فقد  الكثري،  بها  �صعد  و�صرور  بهجة  العدل  ل�صدور جملة  كان  لقد 

وفرح بها الق�صاة واملخت�صون ممن يهمهم االطالع على البحوث العلمية املفيدة ومما له م�صا�ض 

�صدار اجلميل وهذا ال�صفر  بالق�صاء واأنظمته وتعليماته، اإنه لتغمرين ال�صعادة واأنا اأرى هذا االإ

فئدة بنهم و�صغف. اجلليل يهل علينا بطلعته البهية، فتتلقفه االأ

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ/ حممد بن اأحمد بن حممد الع�ضكري

القا�ضي مبحكمة التمييز مبكة املكرمة �ضابقًا

خرية، ملا ت�صتمل عليه من  ونة االأ جملة العدل اإحدى املنارات التي اأخذت مكانها يف االآ

درا�صات علمية وتنظيمية.

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ/ حممد اإبراهيم بن عبداهلل الهوي�س

ع�ضو حمكمة التمييز بالريا�س �ضابقًا

جملة العدل اأدت دوراً كبرياً يف ن�صر البحوث ورفع الوعي العديل، وقد اأدى �صدورها 

جنليزية اإىل تو�صع انت�صارها، واملجلة -اإ�صافة اإىل ما �صبق- ت�صم ملحقاً اإعالمياً  باللغة االإ

امللحق م�صتقاًل  اأن ي�صدر هذا  والتقارير، وحبذا  خبار  والتعاميم واالأ نظمة  االأ بتغطية  يعنى 

براز اجلهود من خالله، بعيداً عن كونه داخل املجلة. الإ

٭ ف�ضيلة ال�ضيخ/ حممد بن م�ضاري املعمر.

املفت�س الق�ضائي وقا�ضي حمكمة التمييز بالريا�س �ضابقًا

قوية،  علمية  منابر  تاأ�صي�ض  م�صكورة  العدل  وزارة  بها  قامت  التي  الرائدة  عمال  االأ من 

منها  اهتماماً  والق�صاء،  الفقه  كتب  من  وغريها  الق�صائية)  و(املدونة  (العدل)  جملة  اإنها 

الق�صائي  العمل  واإثراء  وامل�صتجدات،  النوازل  يف  بالبحث  الهمم  و�صحذ  والراأي،  بالفكر 

�صيغ  وتطوير  العلمية  وتزيد احل�صيلة  املدارك  تعني  التي  واملعلومات  والدرا�صات  بالبحوث 

ثباتات والتوثيقات، وت�صاهم يف تطوير اإجراءات التقا�صي، وتوثق اأعمال الوزارة  حكام واالإ االأ

ومنا�صطها، وت�صاهم يف رفع الوعي الفقهي والق�صائي يف اأو�صاط املجتمع من خالل التوا�صل 

عالمي، فقد جنحت املجلة يف ا�صتقطاب الباحثني واملتخ�ص�صني، وال اأدل على جناحاتها  االإ

املتوا�صلة من ذلك االنت�صار الوا�صع يف  داخل اململكة وخارجها.
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٭  ف�ضيلة ال�ضيخ/ حممد بن عبداهلل بن حمفوظ بن معيذر

القا�ضي مبحكمة التمييز مبكة املكرمة �ضابقًا

املتتبع مل�صرية جملة العدل يجدها تركز على اجلانب الفقهي والق�صائي من خالل البحوث 

خر، لكن  املن�صورة، واأمتنى التوازن يف الن�صر من خالل هذين املو�صوعني، فكالهما مكمل لالآ

جرائي لتعم الفائدة من خربات الق�صاة ال�صلف للق�صاة  اأمتنى اأن يغلب اجلانب الق�صائي االإ

نظمة  اخللف، وتكون نربا�صاً يهتدي به القا�صي يف ممار�صته. كما ا�صرتعى نظري ن�صر االأ

تاريخ  على  ال�صْوء  اإلقاء  اأن  الكل.كما  منها  ي�صتفيد  والتي  اإليها  احلاجة  باأم�ض  نحن  التي 

الق�صاء واملحاكم فيه نوع من توثيق املعلومة للرجوع اإليها وقت احلاجة. واأطلب زيادة الرتكيز 

�صتئناف مقارنة بوزارة العدل واملحاكم. على وحماكم االإ على منا�صط جمل�ض الق�صاء االأ
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عرض إحصائي للمجلة للسنوات العشر املاضية:
241.100عدد الن�صخ املطبوعةباللغة العربية1

جنليزية2 1�.000عدد الن�صخ املطبوعة باللغة االإ

��عدد الدول التي ت�صلها املجلة3

40عدد اأعداد ال�صدورباللغة العربية4

2.400عددالن�صخ العربيةاملر�صلةللخارج من كل اإ�صدار5

جنليزيةاملر�صلةللخارج من كل اإ�صدار� 1.�00عددالن�صخ االإ

جنليزية7 �عدد اأعداد ال�صدورباللغة االإ

ربعني املا�صية بالعربية� عداد االأ 11.240عدد �صفحات االأ

جنليزية9 عداد الثمانية املا�صية باالإ 2.000عدد �صفحات االأ

عداد املا�صية باللغتني10 13.240عدد �صفحات االأ

�15عدد البحوث الواردة اإىل املجلة حتى نهاية �صوال1429هـ11

عداد الـ1240 �20عدد البحوث املن�صورة يف االأ

نظمة13 27عدد االأ

14عدد اللوائح وما يف حكمها14

40عدد امل�صت�صافني يف باب لقاء العدد15

40عدد املرتجم لهم يف باب من اأعالم الق�صاء�1

جرائية17 �صئلة االإ 120عدداإجابات االأ

�50عدد مو�صوعات �صدى العدل�1

2عددموظفي املجلة يف بداية�صنة191420

17عددموظفي املجلة بعد بلوغها العا�صرة20

نرتنت) خالل1428و1429هـ21 3�.500عدد زوار موقع املجلة التقريبي يف (االإ

50عدد زوار املوقع يوميا يقدر بـ22

31عدد الروابط الرئي�صة يف املوقع23

912عدد الروابط الفرعية حتى �صدور العدد2440

000.�عدد املعامالت التقريبي الواردة للمجلةخالل ال�صنوات الع�صر25

333.120عدد النقاط املا�صية�2
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قالوا عs املجلة :

 ádÉ°U C’ÉH É¡KƒëH äõ«“

�ضماحة ال�ضيخ / عبدالعزيز بن عبداهلل بن حممد اآل ال�ضيخ

فتاء  املفتي العام للمملكة ورئي�س هيئة كبار العلماء واإدارة البحوç العلمية والإ

كنت من املتابعني ل�صدور اأول عدد من جملة العدل يف حمرم �صنة 1420هـ، وكانت 

اإىل طرح علمي موؤ�صل  الق�صائي حينذاك بحاجة  بال�صلك  عالمية املحيطة  ال�صاحة االإ

نا�صج يرثي العمل الق�صائي والعلمي بالبحوث والدرا�صات واملعلومات التي تعني القا�صي 

الفقه  ن�صر  يف  وامل�صاهمة  العلمية  ح�صيلته  ــادة  وزي مداركه،  وتو�صيع  عمله  اأداء  على 

حكام على النوازل امل�صتجدة يف هذا الع�صر، وقد  �صالمي، وتن�صيط االجتهاد وتنزيل االأ االإ

كان هذا مع �صدور هذه املجلة وتتابع اأعدادها واإقبال الباحثني على ن�صر بحوثهم فيها، 

نظراً ملا اكت�صبته من �صمعة طيبة وحتكيم علمي ر�صني، واإخراج ق�صيب.

العلمي  املنهج  واتباع  وال�صمول  �صالة  باالأ املجلة  املن�صورة يف  البحوث  وبهذا متيزت 

املجتمع عموماً  ومواكبتها حلاجة  فيها،  املطروحة  الق�صايا  بتنوع  كما متيزت  ال�صليم،  

ورجال الق�صاء  واالدعاء واملحامني وطلبة العلم خ�صو�صاً.

ومما اأثرى املجلة واأك�صبها رونقاً وجماالً م�صاركة ثلة من الق�صاة اأ�صحاب اخلربة الطويلة 

والباع الوا�صعة يف الكتابة يف هذه املجلة، وهذا مما اأعطاها قوة وجودة يف الطرح.

مور التي ت�صر اخلاطر وت�صعد القارÇ �صعة انت�صار هذه املجلة وتزايد اأعداد طباعتها،  ومن االأ

فقد مت توزيعها داخل اململكة وخارجها باأعداد كبرية، وحر�صت اجلهات العلمية واملراكز البحثية يف 

اأكرث البلدان على اقتنائها والتوا�صل العملي مع اإدارتها. كما اأنه ح�صب علمي �صدر للمجلة يف العام 

جنليزية، وهذا �صيكون له مردود طيب و�صدى وا�صع باإذن اهلل. املا�صي عدد مرتجم باللغة االإ

ويف اخلتام اأ�صكر معايل وزير العدل الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ 

�صراف واأ�صرة التحرير  اأع�صاء هيئة االإ خوة امل�صايخ  �صراف على املجلة واالإ رئي�ض هيئة االإ

ال�صابقة منها والالحقة على هذا اجلهد املبارك والعمل اجلليل، واأ�صاأل اهلل اأن يبارك يف 

مني على  اجلهود وي�صدد اخلطى، واأن يجزي خادم احلرمني ال�صريفني و�صمو ويل عهده االأ

�صالمية  دعمهم للجهاز الق�صائي وحر�صهم على  تطويره والنه�صة به، وحتكيمهم لل�صريعة االإ

يف جميع مناحي احلياة، كما اأ�صاأله اأن يجعل اأعمالنا خال�صة لوجهه الكرمي، اإنه على كل 

جابة جدير، و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني. �صيء قدير، وباالإ
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معايل ال�ضيخ/ �ضالح بن عبدالعزيز بن حممد اآل ال�ضيخ 

ر�ضاد وقاف والدعوة والإ �ضالمية والأ وزير ال�ضوDون الإ

اإن املتابع مل�صرية التطور يف مرافق الق�صاء يلم�ض اجلهود املبذولة من امل�صوؤولني يف وزارة 

�صاليبه واإجراءات وتطوير قدرة الق�صاة.
العدل يف تطوير مرافقه والعمل على تطوير اأ

وجملة العدل ال�صادرة عن الــوزارة ثمرة ونتاج طيب لهذه اجلهود، فهي من املجالت 

البحثية العلمية ال�صرعية التي تعنى ب�صوؤون الفقه والق�صاء، وتوؤكد ا�صتمرار التوعية والتثقيف 

ر�صاد، وقد خط القائمون عليها لها اأهدافاً عند اإن�صائها راأيت حتقق الكثري منها وهلل  واالإ

احلمد، فقد كانت غنية بالبحوث الفقهية التي اأفادت الباحثني والدار�صني، وكانت م�صدراً 

ومرجعاً ثرياً للق�صاة والعاملني يف �صلك الق�صاء، كانت يف بدايتها -لقلة توزيعها- ح�صراً على 

�صاتذة الذين يعملون يف الكليات ال�صرعية ومن له اهتمامات بالدرا�صات الفقهية  الق�صاة واالأ

من باحثني وحمامني، ثم تو�صع انت�صارها وزداد ر�صيدها من القراء عقب �صدورها على موقع 

نرتنت«، فا�صتقطبت بانت�صارها املزيد من القراء، واكتمل  ليكرتونية العنكبوتية »االإ ال�صبكة االإ

حتقيق هدفها برفع م�صتوى الوعي الفقهي والق�صائي ال�صرعي، لي�ض يف اأو�صاط املجتمع 

ال�صعودي فح�صب، بل يف �صائر دول العامل، وك�صبت اأي�صاً  التوا�صل مع الباحثني واملهتمني 

على نطاق دويل وا�صع، وال �صيما اأنها بداأت منذ اأكرث من عام بال�صدور باللغة االإجنليزية، 

وتو�صع انت�صارها وو�صلت اأعدادها ملا يقرب من �صبعني دولة باللغتني العربية واالإجنليزية.

العا�صر على بدء  العام  اإمتام  ربعني«- نبارك لها  واملجلة -اإْذ حتتفل ب�صدور العدد »االأ

االنطالقة، ونخ�ض بالتقدير من يقومون على �صوؤون املجلة، واأمتنى اأن يواكب بلوnÆ عمر املجلة 

لهذا العقد من الزمن اإ�صدارl اإليكرتوين CD يحمل جميع اأعداد املجلة ب�صيغة فنية ت�صهل 

وكذلك  وجهد،  تكلفة  وباأقل  الفائدة  يعمم  ومبا  املعلومة  وا�صتخراج  االطالع  الباحثني  على 

تاحة الفر�صة  جنليزية وزيادة عدد �صفحاتها الإ م�صاعفة اأعداد الطباعة باللغتني العربية واالإ

كرب عدد من الباحثني يف امل�صاركة بالكتابة، وهذه مقرتحات اأعلم اأنها مل تغب عن اأذهان  الأ

واإبراز   والق�صائي  العديل  ال�صاأن  يف  الدائم  للتطوير  ي�صعون  والذين  املجلة  على   القائمني 

مكانة ور�صانة الق�صاء ال�صعودي ومواكبة تطلعات قيادة هذا البلد املبارك يف هذا ال�صياق.

وفق اهلل اجلميع و�صدد اخلطا لبلوÆ املاأمول والو�صول اإىل امل�صتوى املن�صود.
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معايل ال�ضيخ/ عبداهلل بن حممد بن عبداهلل ال�ضاملي

مان oون الدينية ب�ضلطنة عDوقاف وال�ضو وزير الأ

نرى اأن جملة »العدل« وقد بلغت عامها العا�صر، نرى اأنها اأدت خدمة جلى للق�صاة 

�صالمي. وقد  نظمة الق�صائية يف العاملني العربي واالإ وللجمهور وللمهتمني بتطوير االأ

والتوجيهي  ر�صادي  واالإ جهة،  من  واملو�صوعي  البحثي  الهدفني:  بني  املجلة  جمعت 

ن جملة »العدل« ك�صبت ثقة الق�صاة واملهتمني من الباحثني يف  من جهة اأخرى. والأ

ال�صوؤون الق�صائية واملحامني ال�صابقني واملتقدمني، واأنه ال غنى عنها، نرى ومن اأجل 

فكار وامل�صارات التالية:  اخلدمة والتجديد والتطوير اقرتاح االأ

1- الرتكيز اأكرث على البحوث املتعلقة ب�صخ�صية القا�صي، وموقعه من م�صادر 

اإ�صرتاتيجيات من خالله  بو�صع  الت�صريع ومن حميط االجتهاد، ويكون ذلك 

والقا�صي  �صالم،  االإ الق�صائية يف  املوؤ�ص�صة  تاأريخ  والقا�صي يف  الق�صاء  روؤية 

خرى قدمياً وحديثاً. · االأ والق�صاء لدى االأ

2- التو�صع يف اال�صتكتاب، لي�ض من جانب الق�صاة واملحامني فقط; بل من جانب 

املتوالية،  عداد  �صماء يف االأ االأ العلماء; فال تكرر  �صاتذة اجلامعيني، وكبار  االأ

وال  يجددون  وخمت�صني  جديدة،  مواهب  اكت�صاف  اإىل  اال�صتكتاب  وليوؤدي 

يرتددون.

ْرق املو�صوعات اجلديدة والتحديات التي يواجهها الق�صاء  n3- التنويع من خالل ط

�صهم وال�صندات،  نرتنت وم�صائل االأ يف ع�صر العوملة هذا. ومن ذلك التجارة باالإ

واحلراك االجتماعي والت�صريعي للجهاز الق�صائي.

الق�صاء  يف  مقارنة  بحوث  بع�صها  يف  ترتجم  باملجلة  جديدة  اأبــواب  افتتاح   -4

و�صالحيات القا�صي وطرائق عمله اإزاء الن�صو�ض والوقائع.

  Brill عن  ت�صدر  والق�صاء،  �صالمي  االإ الفقه  يف  متخ�ص�صة  جملة  هناك   -5

ا�صمها Islamic Low & Saciety  ومن امل�صتح�صن التعاقد معها لتبادل 

بحاث واال�صت�صارات. االأ

للقا�صي  عمدة  وجعلها  املجلة،  تطوير  اأجــل  من  اأقرتحه  اأن  راأيــت  ما  هذا 

واملحامي، �صائلني املوىل الكرمي التوفيق للجميع.
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ف�ضيلة ال�ضيخ/ عبداهلل بن عبدالعزيز ابن عقيل 

على �ضابقًا  رئي�س الهيئة الدائمة مبجل�س الق�ضاء الأ

�صادة بامل�صتوى الذي و�صلت اإليه املجلة، اإعداداً واإخراجاً،  مر- االإ اأود - اأول االأ

فاإنها قد �صدت ثغرة يفتقر اإليها الباحثون املتخ�ص�صون يف جمال الفقه والق�صاء 

واملحاماة، واأبرزت وجه اململكة العلمي يف هذا املجال.

اأما عن جماالت تطويرها وجعلها اأكرث بروزاً يف جمالها، فال يخفى عليكم اأن 

�صالمي  دn الفقه االإ tهمة العلماء ال حد لها، وجماالت  التطوير متعددة متجددة جتد

وتلبيته حلاجات النا�ض يف كل زمان ومكان، واإين يف هذا املجال اأقرتح ما يلي:

- و�صع ركن تلخ�ض فيه ر�صائل الدكتوراه واملاج�صتري التي لها اأثر يف التطبيق 

ال�صرعي املعا�صر، �صواء، اأكانت هذه الر�صائل اأجيزت من املعهد العايل للق�صاء 

اأم من غريه من اجلهات العلمية املعتربة داخل اململكة وخارجها.

مة املتجددة  - العناية بالبحوث التي حتوي جتديداً فقهياً اأ�صياًل يلبي حاجات االأ

لتحكيم �صرع اهلل يف املعامالت  واحلياة العامة.

نظمة، و�صبقها لهذه  �صالمية على غريها من القوانني واالأ - اإبراز تفوق ال�صريعة االإ

نظمة يف حتقيق العدل بني النا�ض من خالل املبادÇ والتطبيقات  القوانني واالأ

�صالمية  التي جاءت بها ال�صريعة االإ

قليمية والعاملية من ال�صريعة  - اإبراز ما اأخذته الد�صاتري والقوانني الُقْطرية واالإ

�صالمية من مبادÇ واأحكام. االإ

حكام يف اململكة العربية  ح�صائية التي تربز التطبيق ال�صرعي لالأ - اإبراز الدرا�صات االإ

�صالمية كليا اأو جزئياً. ال�صعودية وغريها من البلدان التي تطبق ال�صريعة االإ

مع  �صالمية  االإ ال�صريعة  التقا�صي يف  جرائية يف  االإ نظمة  واالأ اللوائح  مقارنة   -

خرى، عربية اأو غري عربية. غريها يف البلدان االأ

جنليزية والفرن�صية يف موقع املجلة  - ن�صر خال�صات ملا ين�صر يف املجلة باللغة االإ

ردية والرتكية واملالوية. �صالمي احلية كاالأ لكرتوين، وكذلك بلغات العامل االإ االإ

تطبق  التي  �صالمية  االإ البلدان  لت�صمل  واملقابالت  التحقيقات  دائــرة  تو�صيع   -

�صالمية كلياً اأو جزئياً، اأنظمة وق�صاة وباحثني. ال�صريعة االإ

- مطالبة الكتاب والباحثني بالرتكيز على الدرا�صات املقارنة فقها ونظاماً، لتكون 

البحوث �صاملة ملجاالت البحث امل�صتهدف.



5�

احلاكمة  الفقهية  وال�صوابط  القواعد  و�صرح  بجمع  املتعلقة  الدرا�صات  اإثراء   -

واملوؤثرة يف الق�صاء والتقا�صي ون�صرها والت�صجيع على ن�صرها، ويا حبذا اأن 

تكون على �صكل اأبحاث تن�صر مع كل عدد.

- تعميم الفائدة مبجلة العدل من خالل و�صعها على قاعدة معلومات على قر�ض مدمج 

مع فهر�صتها، مو�صوعاn واأدلة وقواعد و�صوابط فقهية وو�صعها على موقعي املجلة 

ووزارة العدل وتوزيعها على املهتمني والعلماء والباحثني والق�صاة واملحامني.

اإعداد دليل (مكتبة الق�صاء ال�صرعي، م�صادر وجماالت التطبيق) ون�صر الدليل مطبوعاً   -

لكروين. على قاعدة معلومات يف قر�ض مدمج وو�صعه على موقع وزارة العدل واملجلة االإ

هذا ما عنَّ يل كتابته ا�صتجابة لطلبكم، راجياً من اهلل يل ولكم وللعاملني معكم 

دوام التوفيق وال�صداد، و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد واآله و�صحبه اأجمعني.

 Iõ«ªàe IOÉÃ á«dó©dG áÑàµŸG äôKCG

معايل د. حممد بن عبدالكرË العي�ضى 

نائب رئي�س ديوان املظامل 

الق�صائية  املوؤ�ص�صة  عن  ت�صدر  حمكمة  عدلية  جملة  اأول  العدل  جملة  تعد 

يف اململكة العربية ال�صعودية، اأطلت على الو�صط الق�صائي مبادة متميزة، واأثرت 

املكتبة العدلية ببحوث ق�صائية جمعت بني النظرية والتطبيق، واأبرزت عظمة الفقه 

�صالمي وخ�صوبة مادته و�صاهمت يف ن�صر الثقافة العدلية باأ�صلوب ر�صني. االإ

اململة  العدل يف  الثقة واالعتبار �صدورها من وزارة  وزادها رتبة يف مدارج 

العرية ال�صعودية، وما يبذله معايل وزير العدل ال�صيخ الدكتور/ عبداهلل بن حممد 

باملظهر  وظهورها  تطويرها  �صبيل  يف  مباركة  جهود  من  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن 

الالئق وامل�صرف.

را�صد  بن  علي  الدكتور/  ال�صيخ  لف�صيلة  رئا�صة حتريرها  اإ�صناد  ذلك  ومن 

كادميي  الدبيان، وهو من الطالئع الق�صائية املتميزة التي جمعت بني العمل االأ

والق�صائي، فكان -بحمد اهلل- بركة على هذه املجلة.
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 معايل د.، م�ضطفى ت�ضيت�س 

رئي�س العلماء واملفتي العام يف البو�ضنة والهر�ضك 

اإن لكل �صيء اأ�صا�صاً، فالدين اأ�صا�صه حقيقة التوحيد، واملجتمع قوامه 

التوحيد  حقيقة  على  ركز  الذي  اهلل  كتاب  به  ي�صهد   ما  وهذا  العدل، 

واأثرها يف حياة النا�ض، وعلى  الت�صريعات القائمة على العدل، وقد اأمر 

   N   M   L   K اهلل تعاىل عباده بالعدل فقال عزَّ وجلَّ من قائل:   نث

   XW   V   U   T   S   R   Q   P   O
   ª    © مث النحل ( اآية 90). وقال اأي�صاً: نث   \   [   Z   Y
     »   º¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±    °   ¯   ®   ¬   «

¼   ½   ¾    ¿Æ   Å   Ä            Ã   Â     Á   À   مث     الن�صاء (اآية 85) .

فهذه املجلة تنطلق من حقيقة الدين التي حملها القلب لتحقق العدالة 

التي هي قوام املجتمع ال�صعيد.

اأ�صا�ض التوحيد الذي هو  واإن اململكة العربية ال�صعودية تعي�ض على 

�صالمية  احلق، والعدل الذي هو الق�صاء املن�صف الذي يحمي القيم االإ

�صيلة  التي  تنبثق من �صرعية اهلل امل�صدقة ملا جاء يف الكتب ال�صماوية  االأ

التي اأنزلها اهلل على اأنبيائه من الزبور والتوراة واالإجنيل.

وي�صرفني اأن اأعرب عن تهنئتي ال�صادقة لكم وجلميع القائمني على 

متمنياً  جهودكم،  يف  اهلل  فبارك  الكبري،  واملهني  العلمي  ال�صرح  هذا 

للمجلة دوام ال�صري على طريق احلق والعدل اللذين يحتاج اإليهما النا�ض 

يف وقتنا احلا�صر.

املجلة  اإخــراج هذه  اأعرب لكم عن �صكرنا اجلزيل على  ويف اخلتام 

واإهداء ن�صخ منها لنا يف البو�صنة والهر�صك، وفقنا اهلل جميعاً اإىل ما فيه 

اخلري والفالح، وتف�صلوا بقبول اأ�صمى اآيات التقدير واالحرتام.
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ن�ضاري د. حممد بن عبداهلل الأ

وكيل وزارة العدل امل�ضاعد ل�ضوDون العالقات الدولية بدولة الكويت 

العلمي  والبحث  الفكر  ومنابع  منابر  تقدمها  التي  تلك  تعادل  قيم  من  ما 

الفقهي والقانوين، جماهدة يف ذلك نحو اإ‰اء الوعي الثقايف واملعلوماتي عامة، 

والقانوين والعديل خا�صة

وال �صك يف اأن جملة العدل، باتت متثل اإحدى هذه ال�صور امل�صرقة للواقع وامل�صتقبل 

قليمي والدويل على ال�صواء. القانوين والعديل،  االإ

اأربعون عدداً، و�صنوات ع�صر، تنوعت فيها اأبحاث واأطروحات جملة العدل، بني الفقه 

 اإىل اإن�صاء بنية قانونية ومعلوماتية 
والق�صاء، مروراً بالنظم القانونية واالجتماعية، و�صوالً

قوية وغنية، تر�صد الباحث يف �صهولة وي�صر اإىل مراده العلمي والقانوين، من خالل اأبوابها 

جراءات الق�صائية، ق�صايا واأحكام،  القيمة والتي منها: اأبحاث املجلة، الر�صائل العلمية، االإ

�صدى العدل، لي�ض هذا فقط، بل اإن اأعداد املجلة اأ�صبحت متلك مقومات واآليات املرجعية 

العدلية للنظم القانونية والق�صائية املختلفة.

ومقاالت  بحاث   الأ وا�صعة،  ن�صر  م�صاحات  اأفــردت  اأعدادها،  من  والعديد  فالعديد 

�صالمي،  علماء الفقه وال�صريعة والقانون، تناولت يف طياتها جماالت �صتى، منها: الفقه االإ

واإجراءاته،  واأ�صاليبه  الق�صاء  والقانونية، تطوير  ال�صرعية  والتوثيقات  نابات  واالإ حكام  االأ

رهاب، وعوامل االنحراف  ن�صان وبخا�صة حقوق املراأة، اآليات  التعامل مع االإ اإعالء حقوق االإ

رهاب، االتفاقيات الدولية الق�صائية بني دول جمل�ض التعاون لدول  الفكري وعالقتها باالإ

ال�صمان  نظم  لكرتونية،  االإ والتعامالت  الوثائق  الفكرية،  امللكية  حقوق  العربية،  اخلليج 

مقا�صد  �صالمية،  االإ ال�صريعة  واملــراأة يف  الرجل  بني  امل�صاواة  حق  التحكيم،  االجتماعي، 

�صالمي، الق�صاء بالقرائن املعا�صرة، معايري تعيني الق�صاة، احلكم الق�صائي يف  الت�صريع االإ

لكرتوين  �صالمي، القر�صنة الدولية. وغري ذلك، واملجلة ت�صتخدم اأ�صاليب الن�صر االإ الفقه االإ

على  �صاعد  وهذا  جنليزية،  واالإ العربية  باللغتني  نرتنت،  االإ �صبكة  من خالل  واملعلوماتي 

تذليل عقبات البحث العلمي، التي عادة ما يجابهها الباحث القانوين والعديل. ويف هذه 

املنا�صبة، ي�صعدنا اأن نوؤكد للقائمن على هذه املجلة العلمية القيمة حر�ض الوزارة ورغبتها 

لكرتوين لوزارة العدل بدولة الكويت،  نحو تعزيز اأوا�صر التعاون امل�صتقبلي بني املوقع االإ

لكرتوين ملجلة العدل املوقرة. واملوقع االإ

إننا اإذ ن�صكر اإهتمامكم، وح�صن تعاونكم املثمر معنا، نتمنى لكم دوام التوفيق والتقدم  وا

والنجاح، داعني اهلل عزَّ وجلَّ اأن تظل جملة العدل على عهدنا بها دوماً.
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د. عبدامللك بن اأحمد بن حممد اآل ال�ضيخ 

امل�ضت�ضار وامل�ضرف العام على مكتب وزير العدل

احلياة  كبري يف  اأثر  من  �صوره  ب�صتى  عالم  لالإ ما  يخفى  ال 

عن  ت�صدر  التي  العدل  جملة  واإن  جماالتها،  بجميع  املعا�صرة 

عالم  وزارة العدل باململكة العربية ال�صعودية تعد اإحدى ركائز االإ

وما  العلمي،  والبحث  والق�صائي  العديل  ال�صاأن  يف  املتخ�ص�ض 

امللمو�ض يف  ثر  االأ له  به منذ �صدورها عام 1420هـــ كان  قامت 

الفقهي  الوعي  م�صتوى  ورفع  وق�صائية،  علمية  مرجعية  تكوين 

لكرتوين  عالمي واالإ والق�صائي للمهتمني به من خالل التوا�صل االإ

كالعمل  منها،  املــرجــوة  هـــداف  االأ مــن  جملة  وحتقيق  املتميز. 

إثــراء  وا ال�صمحة،  ال�صريعة  وتطبيق  �صالمي  االإ الفقه  ن�صر  على 

الق�صاء  اأ�صاليب  وتطوير  والدرا�صات،  بالبحث  الق�صائي  العمل 

�صهام يف معاجلة الكثري من امل�صكالت وال�صعوبات  واإجراءاته، واالإ

داري،  التي تواجهه، وتوثيق اأعمال واأن�صطة الوزارة وتطورها االإ

هداف  نظمة العدلية ولوائحها التنفيذية  وغريها من االأ ور�صد االأ

التي تخدم املهتمني بهذا ال�صاأن وكافة اأفراد املجتمع، عالوة على 

على  لها  موقع  واإيجاد  جنليزية،  واالإ العربية  باللغتني  �صدورها 

مع  يتما�صى   ــداً  رائ �صبقاً  يعد  وهــذا  اللغتني،  بتينك  نرتنت  االإ

لكرتونية،  مر - اأيدهم اهلل - للو�صول للحكومة االإ تطلعات والة االأ

املفتوح،  لكرتوين  االإ الن�صر  جمال  يف  العاملي  عالم  لالإ وم�صايرة 

وهذا مما جعل هذه املجلة املباركة حتظى باملكانة املرموقة يف 

عالمية املحلية والدولية، وما كان ذلك ليتم لوال توفيق  ال�صاحة االإ

وزير  معايل  راأ�صهم  وعلى  املجلة،  على  القائمني  جهود  ثم  اهلل 

�صراف على املجلة ال�صيخ الدكتور عبداهلل  العدل رئي�ض هيئة االإ

بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ -وفقه اهلل- ن�صاأل اهلل للجميع 

العون والتوفيق وال�صداد.
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اأ.د. نزيه كمال حماد

اأ�ضتاP الفقه واأ�ضوله  بجامعة اأم القرى �ضابقًا

اأزاهري رو�صها العاطر،  ول، وتفتحت  اأن اكتمل عقدها االأ بعد 

وتاألق جنمها يف �صماء العلم واملعرفة، واخلربة والتجربة، فاأ�صاءت 

�صبيل الفقه والت�صريع، ونهج االجتهاد والتجديد، وحوت اإىل  جانب 

فقهية  اأحكاماً  تنفيذية  لوائح  من  بها  يتعلق  وما  العدلية  نظمة  االأ

اجتهادية جلملة كبرية من النوازل والواقعات، وحلوالً �صرعية جلمع  

وفري من امل�صكالت امل�صتجدة، و�صوابط لكثري من العقود واملعامالت 

امل�صتحدثة، وفتاوى �صرعية ذات اأهمية يف م�صائل وق�صايا معا�صرة، 

املرونة  وبني  ال�صرعية،  بالن�صو�ض  والتم�صك  �صالة  االأ بني  جمعت 

امل�صتمدة من روح الت�صريع ومقا�صده العامة واخلا�صة، واجلدة التي 

»اإن اهلل يبعث لهذه  النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف قوله:  نوه بها 

مة على راأ�ض كل مئة �صنة من يجدد لها اأمر دينها« رواه اأبو داود  االأ

والطرباين واحلاكم والبيهقي وهو حديث �صحيح.

وجماع القول يف هذا امل�صروع العلمي الرائد اأنه علم نفي�ض 

 ، nرائع، وجهد قيم ميمون، وثمرة مباركة طيبة، زين م�صماه البديع

وم�صمونه الرائق الرفيع ا�صم »العدل« الذي به قامت ال�صموات 

   "    ! نث  ور�صوله  اأنبياءه  اهلل  بعث  اأجله  ومن  ر�ـــض،  واالأ

   *   )   (      '   &   %   $   #
+ مث    احلديد: 25 .

واهلل خري م�صوؤول اأن يجزي القائمني على املجلة خري املثوبة 

عباء اإ�صدارها 
واجلزاء، واأن يوفقهم اإىل اال�صتمرار يف النهو�ض باأ

املرموق  العلمي  م�صتواها  على  واملحافظة  مثل،  االأ الوجه  على 

اجلدير بالذكر بكل اإعجاب وتقدير.
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ملحo صور القرارات والتDويرات:
املو�صوع: ب�صاأن رغبة وزارة العدل ا�صدار

جملة ق�صائية دورية متخ�ص�صة.

عالم �ضاحب املعايل وزير الأ

بعد التحية:

ب�صاأن رغبة  باال�صار اىل خطابكم رقم م/و/8/1401 يف 96/6/8هـ 

وزارة العدل ا�صدار جملة ق�صائية دورية متخ�ص�صة. وطلبكم املوافقة على 

اآنف  بخطابكم  وردت  التي  واملربرات  �صباب  لالأ نظرا  املجلة  هذه  ا�صدار 

مر ثم تتحول اىل ن�صف  الذكر على اأن يكون �صدورها �صنوياً يف بادÇ االأ

�صنوية فيما بعد.

  نخربكم باأن ل مانع من Pلك. ودمتم.،،،

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم )2410(          وتاريخ 139�/4/3ه�

ان وزير العدل

بناء على ال�صالحيات املمنوحة له ، وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة 

�صدار  الإ امللحة  احلاجة  من  الق�صائي  العمل  ت�صتدعيه طبيعة  وما  العامة 

بحاث الفقهية والق�صائية  جملة علمية ق�صائية متخ�ص�صة تعني بن�صر االأ

والباحثون  منها  الق�صاة  ي�صتفيد  التي  الهامة  والق�صايا  الوزارة  واأنظمة 

على وحمكمة التمييز،  وا�صتخال�ض املبادÇ التي يقررها جمل�ض الق�صاء االأ

وبناء على موافقة املقام ال�صامي رقم م/و/1665 قي 1396/7/16هـ وبعد 

االطالع على قرارنا رقم 1215 يف 1397/4/14هـ 

يقرر ما يلي :

اأوالً/ املوافقة على اإ�صدار جملة دورية للوزارة ت�صمى جملة الفقه والق�صاء.

�صراف على هذه املجلة برئا�صتنا وع�صوية كل  ثانياً/ ت�صكل جلنة تتوىل االأ

الوزارة  وكيل  وف�صيلة  الق�صائية  لل�صئون  الوزارة  وكيل  ف�صيلة  من 

دارية وف�صيلة رئي�ض التفتي�ض الق�صائي وف�صيلة  لل�صئون املالية واالإ

وكيل وزارة العدل امل�صاعد لل�صئون الق�صائية وع�صو ميثل جمل�ض 

الوثائق ويتوىل  اإدارة  البحوث ومدير  اإدارة  على ومدير  االأ الق�صاء 

�صكرتارية هذه اللجنة رئي�ض حترير املجلة.

ثالثا/  ي�صتعان عند احلاجة باأع�صاء اآخرين من اجلهات التالية:

ال�صريعة بجامعة  ، كلية  التمييز  على ، حمكمة  الق�صاء االأ جمل�ض   

مام حممد بن �صعود ، املعهد العايل للق�صاء. االإ

باأع�صاء من  التكاليف املرتتبة على اال�صتعانة  رابعاً/ تتحمل وزارة العدل 

يتوىل  غيابنا  نظمة ويف حالة  واالأ اللوائح  تقرره  ملا  خارجها طبقاً 

ع�صاء �صناً. رئا�صة اللجنة اأكرب االأ

نفاذه والعمل مبوجبه. خام�صاً/ يبلغ هذا القرار ملن يلزم الإ

                             وزي������������������ر الع���������������������������دل

اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ
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قرار وزاري رقم )2215(          وتاريخ  1397/4/24ه�

ان وزير العدل

امل�صلحة  ماتقت�صيه  على  وبناء   .. له  املمنوحة  ال�صالحيات  على  بناء 

ا�صدار  اىل  امللحة  احلاجة  من  الق�صائي  العمل  ومات�صتدعيه طبيعة  العامة 

والق�صائية  الفقهية  االبحاث  بن�صر  تعني  متخ�ص�صة  ق�صائية  علمية  جملة 

والباحثني  منها  الق�صاة  ي�صتفيد  التي  الهامة  والق�صايا  الوزارة  وانظمة 

وا�صتخال�ض املبادÇ التي يقررها جمل�ض الق�صاء االعلى وحمكمة التمييز.. 

لنا  املبلغ  ال�صامي رقم 16207/5 يف 96/6/19هـ  املقام  وبناء على موافقة 

بخطاب معايل وزير االعالم رقم م/و/1665 يف 96/7/16هـ..

نقرر مايلي :-

اوال/ املوافقة على ا�صدار جملة دورية للوزارة ت�صمى (جملة الفقة والق�صاء).

وكيل  �صعادة  برئا�صة  املجله  هذه  على  اال�صراف  تتوىل  جلنة  ت�صكل  ثانياً/ 

وكيل  �صعادة  من  كل  تتوىل  خنني  بن  �صالح  بن  را�صد  ال�صيخ  الوزارة 

الوزارة ل�صئون املالية واالدارية ال�صيخ حمد بن حممد الفريان و�صعادة 

وكيل الوزارة امل�صاعد لل�صئون القانونية ال�صيخ �صعود بن �صعد الدريب .. 

وممثال من جمل�ض الق�صاء االعلى ال�صيخ فهد بن عبدالعزيز الفار�ض.. 

الدحيان..  �صليمان  ال�صيخ  هو  والوثائق  البحوث  مكتب  عن  وممثال 

وال�صيخ حممد بن معمر مندوبا عن التفتي�ض الق�صائي..

ثالثا/ تر�صد املبالغ الالزمة لهذه املجلة للعام املايل 98/97 هـ..

رابعا/ يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذة .. وهلل املوفق..

                              وزي������������������ر الع���������������������������دل

اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ

قرار  رقم )415(          وتاريخ �140�/1/2ه�

ان وزير العدل

بناء على ال�صالحيات املمنوحة له / وبعد االطالع على قرارنا رقم 2410 وتاريخ 

1398/4/3هـ. الذي جاء فيه انه بناء على مات�صتدعيه طبيعة العمل الق�صائي من 

احلاجة امللحة ال�صدار جملة علمية ق�صائية تخ�ص�صية تعنى بن�صر االبحاث الفقهية 

من  ال�صادرة  الهامة   Çاملباد ذات  الق�صائية  والقرارات  الوزارة  وانظمه  والق�صائيه 

جمل�ض الق�صاء االعلى وحمكمة التمييز . الخ

وما ت�صمنه القرار امل�صار اليه من ت�صكيل جلنة اال�صراف على ا�صدار املجله. وبناء 

وبناء  املجلة  وتاريخ 1396/6/29 على  ال�صامي رقم 16207/5  املقام  على موافقة 

على خطابنا رقم 822/�ض/ع يف 1403/11/19 ب�صان انابتنا وكيل الوزارة لل�صئون 

الق�صائية يف رئا�صة جلنة اال�صراف.  

وبناء على ماتقدم يقرر مايلي/

اوالً/ املوافقه على ا�صدار جملة دورية با�صم جملة الفقه والق�صاء.

ثانياً/ ت�صكيل جلنة اال�صراف على هذه املجلة بال�صكل التايل.

1- منا نحن .رئي�صاً.

2- وكيل الوزارة لل�صئون الق�صائية نائباً للرئي�ض.

3- وكيل الوزارة ووكيل الوزارة لل�صئون املاليه واالدارية، ورئي�ض حترير املجلة- اع�صاء.

ن�صرها  يتقرر  التي  للبحوث  امل�صتحقة  التكاليف  العدل  وزارة  تتحمل  ثالثاً/ 

باملجلة طبقاً ملا تقرره اللوائح واالنظمه.

رابعاً/ تفوي�ض وكيل الوزارة لل�صئون الق�صائية بال�صرف فيما يخت�ض بالبند 

املتخ�ص�ض للمجلة ح�صب االنظمه املالية املتبعه.

خام�صاً/ يبلغ هذا القرار ملن يلزم النفاذه.

                              وزي������������������ر الع���������������������������دل

اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ
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خادم احلرمني ال�ضريفني                                اأيد√ اهلل تعا¤ 

امللك فهد بن عبد العزيز اآل �ضعود

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد، 

فاإ�ضارة اإ¤ برقينا اإ¤ مقامكم الكرË.. رقم �45 وتاريخ/140�/4ه�

: Ëاأرفع اإ¤ املقام ال�ضامي الكر

ن�صان  االإ فيها  تتجاذب  والتي   .. بالذات   .. الراهنة  الظروف  ويف  اأنه 

�صالمي .. تيارات �صالة م�صلة .. ترفع �صعارات  امل�صلم .. يف عاملنا العربي واالإ

�صالم ، ت�صتهدف الت�صكيك وزلزلة القناعات، مبا عليه  اإ�صالمية، يرباأ منها االإ

�صالم ، وحر�ض على ن�صرة عقيدة  مملكتنا املوؤمنة .. من تطبيق �صامل لالإ

�صالمية يف العامل .. وخادمة احلرمني ال�صريفني. التوحيد، ون�صر الدعوة االإ

يف هذا الوقت بالذات . . واأكرث من اأي وقت م�صى ، ت�صتد احلاجة اإىل 

اإ�صدار جملة (الفقه والق�صاء) التي تربز للعامل كله .. القاعدة التي يقوم 

وىل والرائدة .. يف تطبيق  عليها كيان مملكتنا الكبري .. باعتبارها الدولة االأ

�صالمية ، يف الع�صور احلديثة ، على اأ�صا�ض التوحيد اخلال�ض  ..  ال�صريعة االإ

وتركز ال�صوء على مدى مت�صكنا بعقيدتنا املنقذة .. وتعر�ض ‰اذج متاألقة 

لق�صائنا العادل ، ومدى التزامنا باأحكامه .. ملكاً وحكومة و�صعباً ..

علمائنا  اإىل  ت�صل جملتنا  اأن  على   .. تعاىل  اهلل  مب�صيئة  و�صنحر�ض 

�صالمي لتبدد ال�صبهات .. وتدح�ض  ومفكرينا ومثقفينا .. يف عاملنا العربي واالإ

بلج. ال�صالالت واالفرتاءات بنور احلق االأ

�صالمية و�صائر الدول يف العامل  واإذا كانت وزارت العدل يف الدول العربية واالإ

.. ت�صدر جمالت فقهية وق�صائية .. تربز قوانينها واأنظمتها .. فقهها وق�صاءها 

وقبلة  �صالم،  االإ مهد  ويف   .. هنا  فاإننا   .. �صا�صية  االأ عقائدها  اأ�صا�ض  على   .  .

امل�صلمني، وقبلة امل�صلمني .. حيث احلرمان ال�صريفان .. مهوى اأفئدة امل�صلمني .. 

�صالم التي  اأوىل منها جميعها باإ�صدار جملة فقهية ق�صائية .. تعر�ض �صريعة االإ

اأنزلها اهلل على ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم .. يف هذه البالد املقد�صة، ون�صتكتب 

�صالمي ..  لها .. كبار علمائنا وق�صائنا ومفكرينا .. يف اململكة .. وكل العامل االإ

وتليق مبكانتنا .. ومبوقعنا .. املتميزين .. عند امل�صلمني يف كل مكان.

لذلك وتقديراً من املقام ال�صامي الكرمي لهذا كله .. فقد جاءت املوافقة 

ال�صامية على اإ�صدار هذه املجلة برقم 16207/5 وتاريخ 1396/6/29هـ .

ومل يبق اإال اأن يتف�صل خادم احلرمني ال�صريفني .. باإهداء هذه املجلة 

مر على من يلزم .. بتخ�صي�ض االعتماد املايل  �صالمي .. باالأ اإىل العامل االإ

املنا�صب لهذه املجلة، لت�صدر ف�صلية .. اأ�صوة مبثيالتها التي ت�صدرها وزارة 

العدل العربية واململكة ع�صو يف جمل�ض وزراء العدل العرب.

وبذلك ، ت�صيفون حفظكم اهلل .. مثوبة جليلة .. اإىل ميزان ح�صناتكم .. 

�صالمية اإىل العامل كله .. يف �صفائها و�صموها وحيويتها  وتقدمون ال�صريعة االإ

املتجددة من خالل هذه املجلة التي تتلهف لها قلوب الكثريين من املحبني 

ل�صريعة اهلل.

�ضالم واأهله .. ون�ضركم بالدين .. ون�ضر الدين بكم .. حفظكم اهلل Pخرًا لالإ

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،                 

                          وزي������������������ر الع���������������������������دل

اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ
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قرار رقم )1594(          يف 22/�/1413ه� 

اإن وزير العدل

بناء على ال�صالحيات املمنوحة له. وعلى مقت�صيات امل�صلحة العامة. 

مر ال�صامي الكرمي رقم 16207/5 يف 1396/6/29هـ املت�صمن  وبناء على االأ

وعلى  والق�صاء).  الفقه  : (جملة  با�صم  الوزارة جملة  اإ�صدار  على  املوافقة 

قرارات الوزارة رقم 2215يف 1397/4/14هـ ورقم 2410 يف 1398/4/3هـ 

ورقم 415 يف 1408/1/26هـ .

‰ائية والعلمية من ال�صري  وبناء على ماتهدف اإليه الوزارة يف خططها االإ

�صالمية . بالعمل الق�صائي اإىل اأف�صل امل�صتويات على هدى ال�صريعة االإ

يقرر مايلي:-

اأوالً/ العمل على اإ�صدار (جملة الفقه والق�صاء) ابتداًء من اأول عام 1414هـ.

ثانياً/ يكون اإ�صدار فعلياً مبعدل اأربعة اأعداد يف كل عام هجري.

ثالثاً/ ترتبط هذه املجلة بنا مبا�صرة.

�صراف منا – م�صرفاً عاماً – وع�صوية كل من: رابعاً/ توؤلف جلنة االإ

على. 1. ف�صيلة ال�صيخ / غنيم بن مبارك الغنيم - ع�صو جمل�ض الق�صاء االأ

2.  =  =  / غيهب بن حممد الغيهب - ع�صو حمكمة التمييز بالريا�ض.

3.  =  =  / �صعود بن �صعد بن دريب - وكيل الوزارة لل�صوؤون الق�صائية.

4.  =  =  / حممد بن اإبراهيم الهوي�ض - املفت�ض الق�صائي.

5.  =  =  / �صالح اجلاراهلل - الباحث ال�صرعي.

6.  =  =  / حممد بن عبداهلل املحيميد - امل�صت�صار ال�صرعي مبكتبنا.

خام�صاً/ يتوىل التحرير كل من:

داري. �صتاذ عبدالعزيز بن عبدالكرمي العي�صى - املفت�ض االإ 1. �صكرتري التحرير االأ

�صتاذ حممد عبدالعزيز املهيزع - امل�صت�صار بالوزارة. 2. حمرر: االأ

�صتاذ عبدالرحمن ق�صاب - من اإدارة املجلة. 3. حمرر: االأ

نفقات  يغطي  ما  توفري  على  العمل  بالوزارة  املخت�صة  اجلهة  على  �صاد�صاً/ 

املجلة يف كل عام مايل.

�صابعاً/ على كل جهة م�صوؤولة بالوزارة متابعة واإنفاذ ما يردها ب�صاأن ت�صيري 

دارية واملالية. عمل املجلة من املتطلبات االإ

ثامــناً/ يعترب قرارنا هذا �صاري املفعول حتى نهاية عام 1414هـ. ويتجدد كل 

عام تلقائياً مامل يرد عليه تعديل بقرار منا.

نفاذه. تا�صعاً/ يبلغ هذا القرار ملن يلزم الإ

واهلل املوفق .،،،

                              وزي������������������ر الع���������������������������دل

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ
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قرار رقم )2�14(          يف 10/�/1415ه�

اإن وزير العدل 

بناء على ال�صالحية املمنوحة، وبناء على مقت�صيات امل�صلحة العامة، 

مر ال�صامي الكرمي رقم 16207/5 يف 1496/6/29هـ املت�صمن  وبناء على االأ

املوافقة على اإ�صدار الوزارة جملة با�صم »جملة الفقه والق�صاء« وبناء على 

قرارات الوزارة رقم 2215 يف 1397/4/14هـ ورقم 2410 يف 1398/4/3هـ  

ورقم 415 يف 1408/1/26هـ ورقم 1594 يف 1413/8/22هـ .

وبناء على ما تهدف اإليه الوزارة يف خططها اال‰ائية والعلمية من ال�صري 

�صالمية. بالعمل الق�صائي اإىل اأف�صل امل�صتويات على هدي ال�صريعة االإ

يقرر ما يلي:ـ

اأوالً/ العمل على اإ�صدار جملة الفقه والق�صاء.

ثانياً/ يكون اإ�صدارها فعلياً مبعدل اأربعة اأعداد يف كل عام هجري.

ثالثاً/ ترتبط هذه املجلة بنا مبا�صرة.

�صراف منا ـ م�صرف عام ـ وع�صوية كل من :ـ رابعاً/ توؤلف جلنة االإ

على. 1. ف�صيلة ال�صيخ غنيم بن مبارك الغنيم - ع�صو جمل�ض الق�صاء االأ

2. ف�صيلة ال�صيخ غيهب بن حممد الغيهب - ع�صو حمكمة التمييز بالريا�ض.

3. ف�صيلة ال�صيخ �صعود بن �صعد بن دريب - وكيل الوزارة لل�صئون الق�صائية.

4. ف�صيلة ال�صيخ حممد بن اإبراهيم الهوي�ض - املفت�ض الق�صائي.

5. ف�صيلة ال�صيخ عبداهلل بن �صالح احلديثي - وكيل الوزارة امل�صاعد لل�صئون الق�صائية.

6. ف�صيلة ال�صيخ �صالح اجلار اهلل - امل�صت�صار ال�صرعي مبكتبنا.

7. ف�صيلة ال�صيخ حممد بن عبداهلل املحيميد - امل�صت�صار ال�صرعي مبكتبنا.

خام�صاً/ يتوىل التحرير كل من :ـ

1. �صكرتري التحرير اال�صتاذ عبدالعزيز عبدالكرمي العي�صى - املفت�ض االداري.

2. حمرر: اال�صتاذ حمد بن حمود احلو�صان - مدير العالقات العامة واالعالم.

3. حمرر: اال�صتاذ عبدالرحمن ق�صاب - من ادارة املجلة.

�صاد�صاً/ على اجلهة املخت�صة بالوزارة العمل على توفري ما يغطي نفقات 

املجلة يف كل عام مايل.

�صابعاً/ على كل جهة م�صئولة بالوزارة متابعة واإنفاذ ما يردها ب�صاأن ت�صيري 

دارية واملالية. عمل املجلة من املتطلبات االإ

ويتجدد  عام 1415هـ  نهاية  املفعول حتى  �صاري  قرارنا هذا  يتعرب  ثامناً/ 

تلقائياً مامل يرد عليه تعديل بقرار منا.

نفاذه. تا�صعاً/ يبلغ هذا القرار ملن يلزم الإ

واهلل املوفق ،،،

                            وزي������������������ر الع���������������������������دل

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ
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قرار وزاري رقم )�4�0(          وتاريخ  1419/9/22ه�

ان وزير العدل

امل�صلحة  مقت�صيات  على  وبناء  له  املمنوحة  ال�صالحيات  على  بناء 

 16207/5 رقم  الكرمي  ال�صامي  املقام  موافقة  على  االطالع  وبعد  العامة 

وتاريخ 1969/6/29هـ على قيام وزارة العدل با�صدار جملة ق�صائية دورية 

م/1665/6  رقم  االعالم  وزير  معايل  بخطاب  للوزارة  واملبلغ  متخ�ص�صة 

وتاريخ 1396/7/16هـ. 

1397/4/14هـ  يف   1215 رقم  الوزارة  قرارات  على  االطالع  وبعد 

ورقم2410 يف 1389/4/3هـ ورقم 410 يف 1408/1/26هـ ورقم 1594 يف 

1413/8/22هـ ورقم 28142 يف 1415/6/10هـ.

وبعد االطالع على م�صروع الالئحة التنظيمية للمجلة املقدم من �صعادة 

مدير عام ال�صئون االدارية بالوزارة.

يقرر مايلي:-

�صخ�صيتها  لها  تكون   ( العدل  ( جملة  ت�صمى  العدل جملة  وزارة  تن�صاأ يف   .1

املعنوية ومقرها يكون يف املقر الرئي�صي للوزارة بالريا�ض.

2. املوافقة على الئحة املجلة بال�صيغة امللحقة بهذا القرار.

نفاذه. 3. يبلغ هذا القرار ملن يلزم الإ

                                وزي������������������ر الع���������������������������دل

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ

قرار  رقم )415(          وتاريخ �140�/1/2ه�

ان وزير العدل امل�ضرف العام على جملة العدل 

بعد اطالع على املواد 8 ، 13 ، 14 من الئحة املجلة ال�صادرة بقرار معاليه 

رقم 4608 وتاريخ 1419/9/22هـ

يقرر مايلي :-

1. تكليف ف�صيلة القا�صي باملحكمة ال�صرعية مبكة املكرمة واملندوب حالياً للعمل 

املجلة0 لتحرير  رئي�صاً  بالعمل  الدبيان  را�صد  بن  علي  الدكتور/  وزارة  يف 

2. يتوىل ف�صيلة القيام باملهام واالخت�صا�صات الواردة يف املادة (14) من الالئحة0

3. على ف�صيلة التن�صيق مع اجلهة املنفذة وفق بنود العقد واتخاذ التدابري الالزمة 

اهلل0 مب�صيئة  القادم  حمــرم  �صهر  خــالل  املجلة  من  ول  االأ العدد  �ــصــدار  الإ

�صل يف مركز الوثائق بالوزارة. 4. يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه ويحفظ االأ

                               وزي������������������ر الع���������������������������دل

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ
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قرار  رقم )4��7(          وتاريخ  1422/5/23ه�

ان وزير العدل

وتاريخ   4608 رقم  لقرارنا  واإحلاقاً  نظاماً  له  املخولة  ال�صالحيات  على  بناء 

طالع على الئحة املجلة بال�صيغة  1419/9/22هـ اخلا�ض باإن�صاء (جملة العدل) وبعد االإ

1419/12/18هـ  وتاريخ   5630 رقم  قرارنا  وعلى  الذكر  اآنف  القرار  بهذا  امللحقة 

لتحرير  رئي�صاً  بالعمل  الدبيان  را�صد  بن  علي  الدكتور/  ف�صيلة  تكليف  املت�صمن 

على بهيئته العامة رقم 20  جملة العدل وبعد االطالع على قرار جمل�ض الق�صاء االأ

وتاريخ 1422/5/2هـ املت�صمن ندب ف�صيلته اإىل جمل�ض الوزراء وبعد االطالع على 

القرارات املحددة لل�صالحيات املخولة لكل من اأ�صحاب الف�صيلة وكيل الوزارة ووكيل 

الوزارة لل�صئون الق�صائية ووكيل الوزارة امل�صاعد لل�صئون الق�صائية و�صعادة مدير عام 

بتاريخ  الوزارة  دارية واملالية وعلى ما عر�صه علينا ف�صيلة وكيل  لل�صئون االإ الوزارة 

وتركيز  االخت�صا�صات  حتديد  يف  منا  ورغبة  املجلة  ارتباط  حول  1422/3/28هـ 

داري بالوزارة وملقت�صيات امل�صلحة العامة ..  امل�صئوليات باجلهاز االإ

يقرر ما يلي :-

اأوالً / يكون ارتباط املجلة بف�صيلة وكيل الوزارة امل�صاعد لل�صئون الق�صائية.

ثانياً/ يكلف ف�صيلة وكيل الوزارة امل�صاعد لل�صئون الق�صائية برئا�صة حترير 

املجلة ملدة �صنة.

ثالثـاً/ يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدروه.

رابعاً/ يبلغ هذا القرار ملن يلزم للعمل مبقت�صاه .. واهلل املوفق.

                                وزي������������������ر الع���������������������������دل

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ

قرار  رقم )929(          وتاريخ �/1425/2ه�

ان وزير العدل 

بناء على ال�صالحيات املخولة له نظاماً.

وبعد االطالع على الئحة جملة العدل ال�صادرة بقرارنا رقم 4608 وتاريخ  

22/ 9 / 1419هـ وعلى قرارنا رقم 4667 و تاريخ  23/  1422/5هـ القا�صي 

املجلة  حترير  برئا�صة  الق�صائية  لل�صئون  امل�صاعد  الوكيل  ف�صيلة  بتكليف 

وملقت�صيات م�صلحة العمل.

يقرر مايلي:-

اوالً / اإلغاء القرار رقم 4667 وتاريخ 1422/5/23هـ.

ثانياً/ ترتبط جملة العدل بنا مبا�صرة.

املجلة  لتحرير  رئي�صاً  الدبيان  را�صد  بن  على  الدكتور/  ف�صيلة  يكلف  ثالثاً/ 

وممار�صة املهام واالخت�صا�صات امل�صار اليها باملواد (18-17-14-13) 

من الئحة املجلة.

رابعاً/ ي�صري هذا القرار اعتباراً من تاريخ �صدوره وعلى اجلهات املخت�صة 

اعتماد موجبه.

                               وزي������������������ر الع���������������������������دل

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ
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خامتة:

التقرير هو اأحد العنا�صر الفعالة يف تقومي العمل واإبراز اإيجابياته والتب�صري يف معاجلة 

�صلبياته وبيان العوائق وطرح النتائج والتو�صيات والتخطيط الإجناز يتطلع اإليه م�صئول اجلهة 

دارة.  ويعك�ض اأداء االإ

ولقد ت�صمن هذا التقرير عنا�صر عدة تعرب عن م�صرية املجلة منذ �صدورها حتى اأكملت 

راء والتو�صيات التي ناأمل اأن حتقق الهدف املن�صود.  �صنواتها الع�صر، خمتتماً ببع�ض االآ

ن يوفقنا  اإىل ما 
متمنني اأن يكون يف هذا التقرير املتوا�صع الفائدةُ املرجوة والنافعة، واأ

فيه اخلري وال�صالح.

و�ضلى اهلل على نبينا و�ضيدنا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني
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