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الـمقــدمــــــــــــــــــــــة
على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

نبياء و�سيد املر�سلني وعلى اآله واأ�سحابه ومن  اأ�سرف الأ

تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين اأما بعد:

فاإنَّ من اأعظم ما ت�ستقيم به احلياة ويحلو به العي�ش 

وحفظ  النا�ش  بني  العدل  اإقامة  الدنيا  به  وت�ستنري 

 ، ال�سمحة  ال�سريعة  مقا�سد  اأهم  من  وهو  حقوقهم 

الطغيان  واإزالة  الظلم  ورفع  العدل  دين  هو  �سالم  فالإ

الظلم على  العدل وقد حرم  واهلل �سبحانه وتعاىل هو 

احلديث  يف  جاء  كما  حمرمًا  عباده  بني  وجعله  نف�سه 

نف�سي  على  الظلم  حرمت  اإين  عبادي  »يا  القد�سي: 

. 
)�(

وجعلته بينكم حمرمًا فال تظاملوا ...« 

للنا�ش  تبني  اأن  دولة  كل  على  لزامًا  كان  هنا  من 

رغيد  بعي�ش  لينعموا  والنظامية  الق�سائية  حقوقهم 

)�( رواه م�سلم من حديث اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه .
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وليطماأنوا اإىل حقوقهم وليوؤدوا ، واجباتهم وحكومتنا 

الر�سيدة بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده 

اأ�سدَّ احلر�ش يت�سح ذلك  مني يحر�سون على ذلك  الأ

وما  العدل  وزير  معايل  وتوجهات  جهود  خالل  من 

الق�سائي  الوعي  تنمية  يف  يهم  مبا  الوزارة  ت�سدره 

لعموم املجتمع .

اأراه منا�سبًا و�سروريًا  ال�سل�سلة �ساأبرز ما  ويف هذه 

نظمة  بالأ والتعريف  الق�سائي  التثقيف  جانب  يف 

ويجعلها  بها  ينفع  ان  وجل  عز  اهلل  �سائاًل  والتعليمات 

خال�سة لوجهه الكرمي .

معي  اأ�سهم  من  لكل  �سكري جلزيل  اقدم   .. ختامًا 

اأو  املعلومة  اأو  بالراأي  �سواء  الورقات  هذه  ا�سدار  يف 

املتابعة، واأ�ساأل اهلل للجميع التوفيق وال�سداد . 

حممد بن ابراهيم ال�صايغ

       حمرم 1430هـ



�

املقصود بالثقافة القضائية:
�صدار: نق�صد بالثقافة الق�صائية يف هذا الإ

حكام  والأ واملبادئ  القيم  ت�سمل  معلومات  اأنها 

واإدراكها  معرفتها  الفرد  على  ينبغي  التي  نظمة  والأ

وهي  واجباته  اأداء  من  وليتمكن  حقوقه  اإىل  للو�سول 

تتكون من عن�سرين اأ�سا�سني.

خالل  من  الفرد  يكت�سبها  �سحيحة  معرفة  ول/  الأ

حكام  والأ والتعليمات  نظمة  الأ على  ال�سامل  الطالع 

الق�سائية اأو من خالل التخ�س�ش يف اجلانب الق�سائي 

والبحث يف اأحكامه واأنظمته.

ال�سحيح  ال�سلوك  على  الرتبية  خالل  من  الثاين/ 

�سالم واأحكامه. املن�سجم مع تعاليم الإ

وباجلملة فاإنه ميكن القول اأن :  الثقافة الق�صائية 

�صالح وعتاد ي�صتخدمه الفرد الواعي يف مواجهة تغريات 

. 
)�(

الواقع ومتطلبات احلياة املتجددة واملختلفة

في�سل  اأ/  و  ال�سويدان  حممد  طارق  د/  الثقافة:  �سناعة  كتاب  من  ال�ستفادة  متت   )�(

با�سراحيل بت�سرف.
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أهمية الثقافة القضائية:
للمجتمع يف  الق�صائية  الثقافة  اأهمية  تتلخ�ص 

تية : النقاط الآ

1/ التقليل من اجلرائم :

 ت�ساهم الثقافة الق�سائية يف التقليل من معدل ارتفاع 

اأو  اأيًا كانت تلك اجلرمية حقوقية  اجلرمية يف املجتمع 

نَّ الوعي الثقايف الق�سائي �سيمكن الفرد ذكرًا  جنائية لأ

له  ما  وياأخذ  وواجباته  حقوقه  معرفة  من  اأنثى  اأو  كان 

طار  اأي خمالف لهذا الإ اأنَّ  اإىل  اإ�سافة  فيوؤدي ما عليه 

حني يكون على علم بالعقوبة التي �ستقع عليه فاإنه �سيفكر 

قدام على جرميته ، وكلنا يعلم اأثر  مرات ومرات قبل الإ

 يف قتل مهرب املخدرات وكيف 
)�(

فتوى هيئة كبار العلماء 

اأ�سهمت يف التقليل من جرائم تهريب وترويج املخدرات 

، فاملهرب حينما يدرك اأن القتل ينتظره يف حال القب�ش 

عليه فلن يقدم ب�سهولة على فعلته.

)�( انظر :قرار هيئة كبار العلماء رقم ��8 يف �407/6/�6هـ.
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2/ اخت�صار الوقت واجلهد :

للثقافة الق�سائية دور يف واجلهد على املراجع بحيث 

يكون ابتداء على دراية ومعرفة باجلهة الق�سائية املعنية 

اأو  خ�سم  على  دعوى  كانت  �سواًء  مو�سوعه  يف  بالنظر 

له  اإجراء  اأي  اأو  منزل  اأو  ر�ش  لأ واإفراغ  بيع  اأو  وكالة 

لي�ست موحدة  العدل  فالدوائر  �سلة باملحاكم وكتابات 

الخت�سا�ش فهناك املحاكم باأنواعها ) العامة والتجارية 

وهناك  واجلزائية(  والعمالية  ال�سخ�سية  حوال  والأ

وىل املخت�سة باإثبات واإفراغ العقارات  كتابات العدل الأ

وبع�ش التوثيقات وكتابات العدل الثانية املخت�سة باإثبات 

. 
)4(

خرى ثباتات الأ الوكالت ال�سرعية وبع�ش الإ

نظمة العدلية مثل نظام املرافعات  كذلك احلال يف الأ

مواد  حددت  فقد  اجلزائية  جراءات  الإ ونظام  ال�سرعية 

واملكاين  للق�سايا  النوعي  الخت�سا�ش  نظمة  الأ هذه 

املواطن  على  مردودة  له  �سيكون  بها  والعلم  للمتنازعني 

وتاريخ   78/� الرقم  ذي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التنفيذية  واآليته  الق�ساء  نظام   )4(

�4�8/9/�9هـ، املادة التا�سعة.
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ومتكني له من الو�سول اإىل حقه باأ�سهل الطرق واأي�سرها.

3/ حفظ احلقوق :

عمال  للثقافة الق�سائية دور كبري يف م�ساعدة رجل الأ

والتاجر يف حفظ حقه من ال�سياع.

مبادئ  نظامية  مواد  خالل  من  جليًا  ذلك  يتبني 

بعني  واأخذها  عمال  الأ رجل  بها  اهتم  اإذا  �سرعية 

العتبار عند التعامل مع عمالئه و�سياغة العقود وو�سع 

البنود وكتابة ال�سروط ف�سيكون لها اأثر كبري يف �سمان 

احلقوق وتوفري اجلهود.

وهنا اأ�سرب مثاًل ب�سيطًا قد يخفى على الكثري من 

عمال والتجار عند �سياغة عقودهم ، فالكثري  رجال الأ

كثرية  اأماكن  ويف  متعددون  عمالء  لها  ال�سركات  من 

والعميل  ال�سركة  بني  خالف  ين�ساأ  وقد  عديدة  ومدن 

ال�سرعية  والقاعدة   ، عليه  اإقامة دعوى  ي�ستدعي  مما 

اأن الدعوى تقام يف بلد املدعى عليه لكن ميكن لل�سركة 

عند �سياغة العقد اأن ت�سع �سرطًا باأنه يف حالة اخلالف 
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فاإن العميل ملزم باحل�سور للتحاكم يف البلد الذي تقع 

على  ال�سرعية  املرافعات  نظام  ن�ش  وقد  ال�سركة  فيه 

 ون�ش على ذلك مفتي الديار ال�سعودية 
)�(

اإمكانية ذلك 

ال�سيخ حممد بن اإبراهيم رحمه اهلل حيث قال: »هذا 

. 
)6(

ال�سرط اإذا التزم به العميل فاإنه يلزمه احل�سور« 

حكام ال�صرعية: 4/ فهم الأ

حكام  لالأ النا�ش  فهم  ت�ساهم يف  الق�سائية  الثقافة 

ال�سرعية التي ت�سدر من الق�ساة ول تاأخذهم العاطفة 

يف تف�سريها ، خ�سو�سًا تلك الق�سايا التي تاأخذ بعدًا 

البع�ش  يتناولها  العام  للراأي  ق�سية  وت�سبح  اإعالميًا 

دون معرفة ودراية ، فالثقافة الق�سائية حت�سن املجتمع 

وحر�سهم  الق�ساة  فهم  يف  الت�سكيك  يريد  من  �سد 

واجتهادهم يف اأحكامهم.

ق�سايا  النا�ش  يتداول  املجال�ش  من  الكثري  ففي 

واأحكامًا �سرعية وحوادث عينية وكل يديل بدلوه دون 

)�( نظام املرافعات ال�سرعية ، طبعة وزارة العدل �ش��، املادة �0/�4

)6( فتاوى ال�سيخ حممد بن اإبراهيم ج��/ �ش��8.
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فهم اأو معرفة بال�سرع اأو النظام والكثري من النا�ش ل 

يفرق بني الق�سا�ش والتعزيز ول يعرف �سروط اإقامة 

بع�ش  يف  العلم  اأهل  كالم  على  يقف  ومل  ال�سرقة  حد 

امل�سائل التي يتداولها الإعالم ويعطي فيها اآراء مغلوطة 

بالن�سب  التكافوؤ  لعدم  الزوجني  بني  التفريق  كم�ساألة 

ملجرد  الزوجني  بني  فرق  القا�سي  اأن  البع�ش  ويظن 

القا�سي  اأن  يعلم  ول  ال�سلف  حد  لأ قول  اأو  فقيه  كالم 

حتكمه حال نظر الق�سية اأمور كثرية وينظر خالل ذلك 

خذ بالقول  للم�سالح واملفا�سد وقد تقت�سي امل�سلحة الأ

املرجوح عن القول الراجح يف حالت معينة .

5/التنمية والتطوير :

الثقافة الق�سائية لها دور كبري يف التنمية والتطوير 

على  يقدم  الذي  جنبي  الأ امل�ستثمر  جذب  خالل  من 

امل�ساريع ال�سخمة داخل اململكة دون تخوف من �سياع 

حقوقه لو�سوح الطريقة يف التقا�سي و�سهولة الو�سول 

اأو اخل�سام  للجهة املعنية بالتحاكم يف حالة اخلالف 
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وكذلك احلال بالن�سبة للم�ستثمر املحلي .

6/ �صهولة التحاكم :

وتريح  التحاكم  �سهولة  يف  الق�سائية  الثقافة  ت�ساهم 

جراءات التي قد تعطل  القا�سي واملحكمة من الكثري من الإ

العمل وتوؤخره ، فاملراجع حينما يتوفر على ثقافة ق�سائية 

ومعرفة بكيفية التقا�سي ومكان رفع دعواه �سيخت�سر على 

املحكمة الكثري من الوقت ، فمثاًل هناك نظام املرافعات 

ال�سرعية ي�سرح كيفية رفع الدعوى و�سروطها وما ينبغي 

 والهتمام بذلك 
)7(

على املدعي ذكره يف �سحيفة الدعوى 

الو�سول  �سهولة  يف  كبري  دور  له  �سيكون  عليه  والإطالع 

للمدعى عليه والف�سل يف الدعوى .

7/ بعث الراحة والطماأنينة:

الثقافة الق�سائية تبعث الطماأنينة والراحة يف نفو�ش 

القا�سي  اأن  تيقنوا  اأو  اأدركوا  اإذا  التخا�سم  النا�ش عند 

الكتاب  �سلطان  اإل  عليه  �سلطان  ل  عمله  يف  م�ستقل 

)7( نظام املرافعات ال�سرعية ، املادة التا�سعة والثالثون.
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وال�سنة واأن املحاكم واللجان املعنية هي التي تف�سل يف 

اأو  التدخل  كان  اأيًا  حد  لأ ولي�ش  واخل�سومات  النزاعات 

احلكم اأو التاأثري على القا�سي اأو اأحد اخل�سمني بدون 

وجه حق ويف هذا ال�سدد نذكر اأنه قد اأعلن ذلك �سراحة 

امللك عبدالعزيز –رحمه اهلل- موؤ�س�ش البالد حيث قال: 

حكام  »عادة الدعاوى يف املحكمة ال�سرعية ت�سري �سمن الأ

النا�ش  حد من  باأنه ل يجوز لأ وتعلن احلكومة  ال�سرعية 

كائنًا من كان اأن ينظر يف �ساأن ق�سية من الق�سايا التي 

فيها واحلكومة ترغب  للنظر  ال�سرعية  للمحكمة  قدمت 

ليجري  الق�ساء  اأمام  يخت�سمان  املتخا�سمني  ترى  اأن 

 
)8(

مراوغة« ول  حماباة  بغري  الق�سايا  يف  ال�سرع  حكم 

وكذلك مما يبعث يف النفو�ش الراحة والطماأنينة والثقة 

فهناك  التقا�سي  بدرجات  املعرفة  احلقوق  �سياع  بعدم 

واأعلى  ال�ستئناف  حماكم  منها  واأعلى  ابتدائية  حماكم 

�سيكون له  اإدراك ذلك  اأن  العليا ول �سك  منها املحكمة 

ثر يف بيان احلر�ش على حتقيق العدل للجميع. الأ

)8( جريدة اأم القرى، العدد »�« يف �9/�/���4هـ.
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8/ عالج الظواهر الجتماعية ال�صلبية :

عالج  يف  برز  والأ هم  الأ الدور  الق�سائية  للثقافة 

تنت�سر يف جمتمعنا وحتتاج  التي  الظواهر الجتماعية 

بدقة  للجميع  وتعطي  الخت�سا�ش  اإىل حلول من ذوي 

مدى خطورة تلك امل�سكلة واأثرها.

اأذهان  توؤرق  التي  الطالق  م�سكلة  املثال  �سبيل  فعلى 

املخت�سني والغيورين والتي تنت�سر ب�سكل كبري كيف ي�ستطيع 

 ، امل�سكلة  هذه  ظهور  مدى  معرفة  الدار�ش  اأو  املخت�ش 

العمل  على  الطالع  خالل  من  وبدقة  ذلك  ي�ستطيع  اأنه 

الإح�سائي التي ت�سدره وزارة العدل ب�سكل �سنوي تف�سل 

فيه بيانات الزواج والطالق يف خمتلف مناطق اململكة .

حني  امل�سكلة  بهذه  املعنيون  يكتبه  ما  ذلك  يوؤكد 

الكتاب  يف  ترد  التي  الإح�ساءات  تلك  اإىل  ي�ستندون 

الإح�سائي ال�سنوي للوزارة .

�صالح : 9/ت�صريع عجلة الإ

�سالح  الإ عجلة  ت�سريع  يف  دور  الق�سائية  للثقافة 
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على  ال�سريفني  احلرمني  خادم  رايتها  رفع  التي 

ن الثقافة الق�سائية وجه من  م�ستوى الفرد واملجتمع لأ

رفع  يف  �سي�ساهم  بها  والوعي  والتقدم  التح�سر  اأوجه 

درجة احل�ش بامل�سوؤولية اإما من خالل معرفة احلقوق 

والواجبات اأو من خالل اإدراك العقوبات التي �ستطبق 

بكل من ي�سعى لعرقلة تقدم املجتمع ومنائه وعلى �سبيل 

 
)9(

العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  املثال 

اأو  اأو يهرب  حيث بني العقوبات بدقة لكل من يتعاطى 

ي نوع من اأنواع املخدرات  يروج اأو ي�ساعد على ذلك لأ

املحظورة واملمنوعة ول �سك اأن الطالع على مثل هذا 

له  ت�سول  من  لكل  والزجر  الردع  �سي�ساهم يف  النظام 

نف�سه العبث باأمن و�سحة املواطنني.

جهود الوزارة في تنمية الثقافة القضائية:
بذلت وزارة العدل جهدًا طيبًا يف جمال ن�سر الثقافة 

)9( نظام مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية �سدر باملر�سوم امللكي، ذي الرقم )م/ �9( 

يف �4�6/7/8هـ.



1�

الق�سائية ورفع الوعي باأعمال املحاكم وكتابات العدل 

وذلك بعدة و�سائل منها :

اأ/ اإ�صدارات الوزارة واأهمها:

1/ جملة العدل:

الوزارة وهي  اإ�سدارات  اأهم  تعترب جملة العدل من 

ن واحد واأربعون عددًا  جملة ربع �سنوية �سدر منها حتى الآ

ول  نرتنت( و�سدور العدد الأ واأن�ساأت لها موقعًا على )الإ

مة تعنى ب�سوؤون الفقه  يف حمرم عام �4�0هـ وهي حمكَّ

وحتتوي  املتخ�س�سة  العلمية  البحوث  وتن�سر  والق�ساء 

على عدة اأق�سام اإ�سافة اإىل البحوث املتخ�س�سة منها 

يف باب ) ق�سايا واأحكام ( يقوم القا�سي م�سدر احلكم 

للحكم وكذلك )باب  اإ�سداره  ب�سرح م�سبباته وطريقة 

جراءات الق�سائية ( وباب ) لقاء العدد ( وباب عن  الإ

) اأعالم الق�ساء ( و )�سدى العدل( وهو مو�سوعة تعنى 

بالتوعية الق�سائية وتلقى ال�سوء على منا�سط الوزارة 

واإجنازاتها فاملجلة بحق تعد نقلة نوعية للوزارة وخدمة 
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جليلة للق�ساة وللمهتمني بالفقه والق�ساء ، وقد خل�ش 

معايل الوزير اأهم اأهداف اإ�سدار املجلة بالتايل:

يف  �سهام  والإ �سالمي،  الإ الفقه  ن�سر  على  العمل   -�

تن�سيط الجتهاد الفقهي.

بالبحوث  الق�سائي  العمل  اإثراء  على  العمل   -�

اأداء  يف  القا�سي  تعني  التي  واملعلومات  والدرا�سات 

عمله، وتو�سيع مداركه، وتزيد من ح�سيلته العلمية.

�- العمل على تطوير الق�ساء ب�سكل دائم.

�سحاب الف�سيلة الق�ساة، وكتاب  نتاج العلمي لأ 4- ن�سر الإ

دارات التابعة لوزارة العدل. العدل، والعاملني يف الإ

خرى. �- التعريف مبنا�سط الوزارة واجلهات الق�سائية الأ

حكام الق�سائية التي فيها اإبداع فقهي. 6- العناية بن�سر الأ

اأو�ساط  يف  والفقهي  الق�سائي  الوعي  بن�سر  العناية   -7

جابة  املجتمع ال�سعودي من خالل التوا�سل الإعالمي والإ

.
)�0(

على ال�ستف�سارات ذات الطابع العمومي

ول �ش�6 بت�سرف ب�سيط. )�0( جملة العدل، العدد الأ
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حكام الق�صائية: 2/ مدونة الأ

الق�سائية  حكام  الأ من  جمموعة  اختيار  يتم  وفيها 

املتنوعة املكت�سبة للقطعية ال�سادرة عن املحاكم وت�سنيفها 

ون�سرها عرب جملدات متتابعة وعلى اأقرا�ش مدجمة.

وهي  ال�ساأن  بهذا  تعنى  اإدارة  الوزارة  يف  اأن�ساأت  وقد 

حكام معنية برتتيب واإخراج  دارة العامة لتدوين ون�سر الأ الإ

اللجنة  اأع�ساء  اإجماع  بعد  النهائية  ب�سورتها  حكام  الأ

العلمية الدائمة املكونة من ثالثة ق�ساة من ذوي اخلربة.

باإر�سالها  اإما  و�سيلتني:  باإحدى  حكام  الأ ويتم جلب 

يف  منهم  اإ�سهامًا  الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  قبل  من 

يقومون  دارة حيث  الإ باحثي  اأو عن طريق  العمل  هذا 

واختيار  ال�سجالت  على  والطالع  املحاكم  بزيارة 

حكام املطابقة للمعايري املعتربة يف التدوين. الأ

ومن اأهم اأهداف املدونة ما يلي:

�سالمي وقواعده. �- امل�ساهمة يف خدمة الفقه الإ
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بغية  �سالمية  الإ لل�سريعة  ال�سليم  التطبيق  تاأ�سيل   -�

تقريب الجتهاد يف الوقائع املماثلة.

�- اإثراء العمل الق�سائي واإعانة العاملني فيه على تلم�ش 

حكام املوافقة للقواعد ال�سرعية. الأ

4- م�ساعدة املخت�سني واملهتمني لال�ستئنا�ش باأحكام 

الق�ساء باإي�سال الوقائع الق�سائية اإليهم.

�- ب�سط وعر�ش خمرجات الق�ساء للعموم بغية ن�سر 

الوعي الق�سائي.

حكام املدونة على نوعني: وقد جاءت الأ

على. ول: القرارات ال�سادرة عن جمل�ش الق�ساء الأ الأ

املحاكم  عن  ال�سادرة  النهائية  حكام  الأ الثاين: 

املكت�سبة للقطعية التي �سدرت من املحاكم وروعي اأن 

تي: يتم ن�سرها وفقًا للت�سنيف الآ

نهائية مثل: الو�سية والوقف. �/ الق�سايا الإ

حوال ال�سخ�سية مثل: احل�سانة واخللع. �/ ق�سايا الأ
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�/ الق�سايا اجلزائية مثل: التعزيز واحلدود.

جارة. 4/ الق�سايا احلقوقية مثل:البيع والإ

ن ثالثة اأعداد من املدونة جاء املجلد  و�سدر حتى الآ

فيه  ذكر  ول  الأ ق�سمني  على  �سفحات    404 يف   ول  الأ

الثاين  والق�سم  على  الأ الق�ساء  ملجل�ش  قرارات  ت�سعة 

ما ذكر يف  على  منوعة  وثالثون حكمًا  ت�سعة  فيه  ذكر 

��8 �سفحة  الت�سنيف ال�سابق وجاء املجلد الثاين يف 

الت�سنيف  على  نهائيًا  حكمًا  واأربعون  اثنان  فيه  ذكر 

على. ال�سابق منها قرارين ملجل�ش الق�ساء الأ

ب�سيط  مبلخ�ش  تكون  حكام  الأ عر�ش  وطريقة 

جابة وما مت يف  للدعوى واحلكم ثم عر�ش الدعوى والإ

تداول الق�سية ون�ش احلكم دون تدخل اإل بحذف اأ�سماء 

املتخا�سمني وما يلزم حذفه من عبارات واألفاظ.

دارة  وتعترب املدونة ب�سورتها احلالية وما تقوم به الإ

حكام لبنة قوية يف �سبيل ن�سر  العامة لتدوين ون�سر الأ

الوعي الق�سائي بني النا�ش عمومًا وهو بحق جهد م�سكور 
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ومدى  الق�ساة  اإبراز جهود  �سي�ساهم يف  وعمل مربور 

اجتهادهم يف حتقيق العدل والو�سول اإىل احلق.

3/ الت�صنيف املو�صوعي لتعاميم الوزارة :

وهو عبارة عن جمع لتعاميم الوزارة منذ عام ���4هـ 

م�سنفة  جملدات  اأربع  يف  �0/��/�4�8هـ  حتى 

بجدية حيث يحوي املجلد  حرف الأ مو�سوعيًا بح�سب الأ

بار  لف مبو�سوع الآ ول على املو�سوعات من حرف الأ الأ

حتى حرف التاء مبو�سوع التعزيز ويحوي املجلد الثاين 

حرف  حتى  التعليم  مبو�سوع  التاء  حرف  تكملة  على 

منية ويحوي  ال�ساد مبو�سوع ال�سيانة والحتياطات الأ

ال�ساد  حرف  من  املو�سوعات  على  الثالث  املجلد 

مبو�سوع ال�سرر حتى حرف الهاء مبو�سوع هيئة النظر 

الثالثة  للمجلدات  فهار�ش  على  الرابع  املجلد  ويحوي 

كل جملد على حدة م�سار يف الفهر�ش اإىل رقم التعميم 

البحث  ال�سفحة وميكن  املو�سوع ثم رقم  والتاريخ ثم 

عن اأي تعميم اإما بالرقم اأو البحث يف املو�سوع.
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من  �سدر  ملا  دقيقًا  حفظًا  يعترب  �سدار  الإ وهذا 

الوزارة من تعاميم وتعليمات وقد مت و�سع هذه املجلدات 

على قر�ش حا�سوبي مدمج لت�سهيل عملية البحث عن 

التعاميم.

نظمة واللوائح: 4/ الأ

نظمة واللوائح  وهو عبارة عن جملد يحتوي على الأ

ما  على  يحوي  حيث  العدل  وكتابة  الق�ساء  يف  املهمة 

يقارب اأربعة وع�سرين نظامًا من اأنظمة ولوائح الق�ساء 

نظمة  الأ بع�ش  ل�سدور  ن  الآ به  معمول  غري  بع�سها 

التفتي�ش  ولئحة  ال�سرعية  املرافعات  كنظام  النا�سخة 

جراءات  الإ ونظام  العدل  كتاب  ولئحة  الق�سائي 

نظمة التي �سدرت لحقًا وقد  اجلزائية وغريها من الأ

طبع هذا الكتاب يف عام �4�0هـ يف طبعته الثانية.

5/ كتاب ك�صاف القناع :

ال�سيخ  للعالمة  قناع  الإ عن  القناع  ك�ساف  كتاب 

بتحقيقه  الوزارة  قامت  البهوتي  يون�ش  بن  من�سور 
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بهذا  معنية  جلنة  خ�س�ست  حيث  وتخريجه  وتوثيقه 

طبعة  يف  جملدًا  ع�سر  خم�سة  ن  الآ حتى  منه  و�سدر 

قناع  الإ فاخرة وب�سورة رائعة حيث مت فرز مادة منت 

عن الك�ساف وجعل بني قو�سني وبحروف بارزة.

و�سبب اختيار هذا الكتاب والهتمام به ملا يتمتع به 

من مكانة عالية عند فقهاء احلنابلة ولكونه من اأ�سمل 

نه يعترب من  كتب احلنابلة يف امل�سائل والفروع وكذلك لأ

اأحكامهم  يف  البلد  هذا  يف  للق�ساة  الرئي�سية  املراجع 

الق�سائية  الهيئة  قرار  ت�سمنه  ح�سبمًا  واأق�سيتهم 

ال�سادر يف ال�سابع من �سهر حمرم لعام ��47هـ.

نظمة الق�صائية: 6/ طباعة الأ

تقوم الوزارة بعد �سدور املوافقة على اأي نظام يخ�ش 

املرفق الق�سائي بطباعته حيث قامت الوزارة بطباعة 

ال�سرعية  املرافعات  نظام  منها  نظمة  الأ من  الكثري 

وغريها  املحاماة  ونظام  اجلزائية  جراءات  الإ ونظام 

نظمة واللوائح. من الأ
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الق�سائية  الثقافة  ن�سر  يف  ت�سهم  الطباعة  وهذه 

نظمة والتعليمات. وزيادة الوعي بالأ

نرتنت(: ب/ موقع الوزارة على )الإ

www.moj.gov.sa

هذا املوقع على ال�سبكة العنكبوتية يعد بحق مو�سوعة 

ثقافية ق�سائية نظامية.

البحث  روابط  من  الكثري  على  املوقع  هذا  يحتوي 

املتنوعة واملختلفة التي ت�ساعد الباحث واملتخ�س�ش يف 

طريقة  باأ�سهل  للمعلومة  الو�سول  اإىل  والق�ساء  الفقه 

بحاث  الأ من  الكثري  حتميل  اإمكانية  مع  جمهود  واأقل 

واملواد املعرو�سة واملوجودة يف املوقع ومن اأهم روابط 

البحث يف املوقع ما يلي:

كتابات  باأعمال  تعريف  وفيه  العدل  كتابات  رابط   /�

الثانية  العدل  كتابات  واأعمال  وىل  الأ العدل 

واخت�سا�سات كل منهما.
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�سدارات وفيه تعريف باأهم اإ�سدارات الوزارة. �/ رابط الإ

العديد من املو�سوعات  اإدارة املحاماة وفيه  �/ رابط 

كنظام املحاماة واأ�سماء املحامني امل�سرح لهم.

نظمة الق�سائية  نظمة واللوائح وفيه عدد من الأ 4/ رابط الأ

وطباعتها  ت�سفحها  وميكن  العالقة  ذات  نظمة  والأ

كنظام  الإجنليزية  لللغة  ترجم  قد  بع�سها  وكذلك 

جراءات اجلزائية. املرافعات ال�سرعية ونظام الإ

�/ رابط جملة العدل حيث ميكن عن طريقه الو�سول 

بحاث  الأ على  والطالع  املجلة  اأعداد  ي عدد من  لأ

املن�سورة، كما ميكن البحث بالكلمة عن اأي مو�سوع 

وبحث ن�سر يف املجلة وميكن طباعة املجلة اأو بع�سًا 

منها كما ميكن التوا�سل مع اأ�سرة املجلة عرب الربيد 

.SMS لكرتوين ور�سائل الإ

حكام الق�سائية حيث يعر�ش جميع  6/ رابط مدونة الأ

ح�سب  البحث  وميكن  املدونة  يف  املن�سورة  حكام  الأ

الت�سنيف املو�سوعي بكل ي�سر و�سهولة.
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�سئلة  �سئلة والردود حيث ي�ستقبل املوقع الأ 7/ رابط الأ

�سكالت ويتم الرد عليها ون�سرها يف نف�ش املوقع  والإ

لال�ستفادة منها.

نكحة وفيه كل ما يخ�ش املاأذونني  8/ رابط ماأذوين الأ

من اأنظمة وتعاميم اإ�سافة اإىل ذكر اأ�سماء املاأذونني 

يزور  �سخ�ش  فاأي  وقراها  اململكة  يف خمتلف مدن 

نكحة ميكن اأن  املوقع وي�سغط على رابط ماأذوين الأ

يدخل املدينة التي ي�سكن فيها واحلي ثم �سيخرج له 

ا�سم املاأذون ورقم هاتفه اجلوال.

للمحاكم  هاتفي  دليل  وفيه  الوزارة  ديوان  رابط   /9

ال�سرعية يف اململكة وكذلك كتابات العدل.

باأي  الت�سال  ميكن  اأعاله  ذكر  ما  جلميع  اإ�سافة 

من�سوب من من�سوبي الوزارة عن طريق اإر�سال ر�سالة 

بريد الكرتونية ابتداًء من معايل الوزير مرورًا بالوكالء 

دارات يف الوزارة وانتهاًء بروؤ�ساء املحاكم  ومديري الإ

ومدراء الفروع يف اأنحاء اململكة.
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واإن من يت�سفح هذا املوقع يلم�ش التطوير امل�ستمر يف 

الوزارة والتقدم نحو ن�سر الوعي الثقايف الق�سائي وال�سعي 

ي�سال املعلومة للنا�ش باأ�سهل الطرق واأي�سرها. لإ

ج/ الربنامج املرئي »يف رحاب العدل«.

قامت  خرى  الأ الإعالمية  الو�سائل  مع  »تكاماًل 

باإعداد برنامج  والن�سر  عالم  الإ باإدارة  الوزارة ممثلة 

القناة  ال�سعودي،  التلفزيون  يف  عر�سه  مت  اأ�سبوعي 

مائة  على  وذلك  العدل(  رحال  )يف  بعنوان  وىل،  لأ

وع�سرين حلقة اأ�سبوعية، وا�ستعر�ش هذا الربنامج يف 

نخبة  وا�ست�ساف  الوزارة،  اجنازات  الثالثني  دقائقه 

حكام  بالأ التعريف  بهدف  واملخت�سني  الق�ساة  من 

العدلية  نظمة  الأ على  ال�سوء  وت�سليط  الق�سائية، 

اجلديدة. يذكر اأن الربنامج قد لقى �سدى طيبًا بني 

م�ساهدة  وميكن  الثالث،  دوراته  يف  املهتمني  اأو�ساط 

لكرتوين وذلك  الإ الوزارة  الربنامج عرب موقع  حلقات 

بالدخول على رابط )مرئيات(« .
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د/ الهاتف التفاعلي:

اأعدته  يل  الآ للرد  هاتفيًا  رقمًا  الوزارة  خ�س�ست 

مبركز  ممثلة  يل  الآ باحلا�سب  العامة  دارة  الإ وطورته 

�����0�40 ميكن من   : هو  الهاتف  ورقم  اخلدمات 

تي: خالله ال�ستف�سار عن الآ

�/ املعامالت الواردة للوزارة.

�/ الوكالت ال�سادرة من مدينة الريا�ش وال�ستف�سار عنها.

نكحة يف مدينة الريا�ش واأرقام هواتفهم  �/ ماأذوين الأ

واأماكن تواجدهم بذكر ا�سم احلي واجلهة.

النا�ش  مع  للتوا�سل  طريقة  التفاعلي  الرقم  وهذا 

و�سبيل للتطوير والتثقيف وهو جهد مبارك من الوزارة 

ولعله يعمم على جميع املناطق.

هـ/ املوؤمترات والندوات:

دورية  موؤمترات  بتنظيم  وت�سارك  الوزارة  تقوم 

ومناق�سة  ق�سائية  مبو�سوعات  ُتعنى  متكررة  وندوات 
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ما  اأهم  على  ال�سوء  وت�سليط  وامل�ستجدات  نظمة  الأ

يحتاجه النا�ش يف �سبيل احل�سول على حقوقهم وحتقيق 

العدل بينهم وزيادة احل�ش الق�سائي لديهم من خالل 

من  والندوات  املوؤمترات  هذه  مثل  يف  طرحه  يتم  ما 

اأبحاث متخ�س�سة فقهية وق�سائية ونظامية.

م�ستويات  على  املوؤمترات  من  العديد  اأقيمت  وقد 

وندوة  العدلية  نظمة  بالأ التعريف  موؤمتر  مثل  عالية 

ال�سلح والتحكيم حيث طرح فيها الكثري من املو�سوعات 

مبا  الق�سائية  ال�ساحة  اأثرت  التي  القيمة  بحاث  والأ

يتعلق بهذا املو�سوع.

املوؤمترات  هذه  على  يطلع  اأن  للباحث  وميكن 

والندوات وما طرح فيها من خالل زيارة موقع الوزارة 

لكرتوين وي�سغط على رابط منا�سبات الوزارة . الإ

و/ البيانات ال�صحفية التو�صيحية والردود:

�سحفية  بيانات  باإ�سدار  ال�سرورة  عند  الوزارة  تقوم 

عالم اأو الرد على  تو�سيحية حول ق�سايا معينة يتداولها الإ
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و اإجراء معني وتو�سيح 
مقال يتناول الق�ساة اأو كتاب العدل اأ

ما قد ي�سكل على الكثري اأو ي�سعب فهمها واإدراكه.

منها  الكثري  يحويه  وملا  والردود  البيانات  هذه  ومثل 

املتلقي  لدى  الق�سائية  املعلومات  ترثي  ق�سائية  لغة  من 

والقارئ حتى اإن كثريًا من هذه البيانات والردود تكون 

رفع  هذا  ويف  جمال�سهم  يف  النا�ش  بني  للنقا�ش  حمورًا 

على  الطالع  وميكن  الق�سائي  والوعي  احل�ش  لدرجة 

لكرتوين  الإ الوزارة  موقع  بت�سفح  الردود  من  الكثري 

وال�سغط على رابط ردود اإعالمية لتظهر اأمامك الردود 

وتواريخها التي �سدرت من الوزارة ممثلة باإدارة الإعالم 

والن�سر وهذه الردود يف غالبها اإي�ساح ملا اأ�سكل وت�سوير 

للم�سائل بعبارة مب�سطة وا�سحة يفهمها اجلميع.

ح/ الن�صرة العدلية :

والن�سر  الإعالم  اإدارة  من  ت�سدر  ف�سلية  ن�سرة  وهي 

خر لعام  بالوزارة و�سدر منها العدد الول  يف جمادى الآ

�4�9هـ ويطرح يف هذه الن�سرة اأهم اأخبار الوزارة واجلديد 
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عمال وبع�ش املقالت املتخ�س�سة التي  �سدارات والأ من الإ

من �ساأنها ت�سوير وتو�سيح ما تقوم به الوزارة من جهود 

جبارة يف �سبيل ن�سر الوعي والثقافة الق�سائية.

موقع  الن�سرة عن طريق  هذه  على  الطالع  وميكن 

لكرتوين. الوزارة الإ

ط/ هاتف املعلومات:

يهتم   )8001244412( جماين  رقم  عن  عبارة  وهو 

باإي�سال بع�ش املعلومات التي يحتاجها املراجع للدوائر 

ال�سرعية فيطلب من املت�سل ال�سغط على اأرقام حمددة 

للو�سول اإىل املعلومة �سواًء عن املحاكم اأو كتابات العدل 

اأو ديوان الوزارة والهدف من هذه اخلدمة هو تعريف 

املراجع بخدمات الوزارة واجلهات املنا�سبة لها وت�سهيل 

املهمة على املواطنني.

ي/ جهود الوزارة يف التحكيم:

بعد اأن �سدر نظام التحكيم ا�ست�سعرت وزارة العدل 
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عداد  بالإ املبادرة  اإىل  و�سعت  معه  وتفاعلت  اأهميته 

فاأن�ساأت  املجال  هذا  يف  بدورها  لال�سطالح  املتكامل 

اخلربة  �سوؤون  باأعمال  يتعلق  ما  بكل  تخت�ش  اإدارة 

فاعلية يف  بكل  امل�ساركة  على  كما حر�ست  والتحكيم، 

داخل  بالتحكيم  املتعلقة  والندوات  املوؤمترات  جميع 

وخارج اململكة.

الذين  اململكة  داخل  باملحكمني  قوائم  واأ�سدرت 

ميكن لهم القيام بالتحكيم يف الق�سايا املختلفة.

التحكيم  بعنوان  كتيب  بطباعة  الوزارة  قامت  وقد 

معلومات واإجراءات من اإعداد جلنة قيد املحكيم عام 

�4�6هـ اأبرزت فيه اأهم ما يجب معرفته عن التحكيم 

نبذة  مع  املحكمني  قيد  و�سروط  ونظام  معنى  من 

خمت�سرة عن جهود والوزارة يف هذا اجلانب.

العديد  �ساركت  املجال  هذا  يف  جهودها  اطار  ويف 

وخارج  داخل  املتخ�س�سة  والندوات  املوؤمترات  من 

الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  ممثلوها  وقدم  اململكة 
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يف  التحكيم  مكانة  ت�سمنت  عرو�سًا  واملخت�سني 

والرعاية  الهتمام  جمال  يف  الوزارة  وجهود  �سالم  الإ

له، كما عقدت الوزارة عددًا من اللقاءات التي جمعت 

عموم املكمني يف اململكة مبعايل الوزير وكبار امل�سئولني 

ويف ، ويف اطار رعاية الوزارة للتحكيم ان�ساأت اللجنة 

كبار  من  مميزة  نخبة  ت�سم  للتحكيم  ال�ست�سارية 

املحكمني يف اململكة وتعمل على امداد الوزارة بالراأي 

وامل�سورة لكل ما فيه تطوير جمال التحكيم ومن�سوبيه. 
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اخلــاتـمـــــــة
فقد تبني لنا بعد هذا العر�ش املب�سط اأهمية الثقافة 

و�سبيل  والتقدم  التح�سر  على  عالمة  واأنها  الق�سائية 

للطريق  وقطع  والواجبات  احلقوق  اأداء  اإىل  للو�سول 

اأمام املغر�سني الذين ي�سككون يف الق�ساء والق�ساة.

كما تبني لنا اجلهود امل�سكورة التي تقوم بها الوزارة 

خالل  من  الق�سائي  الثقايف  الوعي  ن�سر  �سبيل  يف 

اجلهود  من  وغريها  لكرتوين  الإ واملوقع  �سدارات  الإ

التي تخفى على الكثري.

ونحن نطمح بالكثري والكثري يف �سبيل وعي و�سناعة 

ت�ساهم يف رقي املجتمع وحتافظ على  ثقافية ق�سائية 

اإل  اإليه حقوقه، ولن يتم ذلك  ن�سان وتو�سل  الإ كرامة 

نحو  امل�سرتكة  بامل�سوؤلية  ح�سا�ش  والإ اجلميع  بتكاتف 

حتقيق العدل ورفع الظلم.
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