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 نظَام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي
 .هـ42/9/9734في  901توج هذا الِنظام بالتصديق العالي رقم 

 .هـ94/4/9734بتاريخ  9271ونشر بأم القرى العدد 
 يسمى هذا الِنظام بنظَام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي وتحديد اختصاصه ويحتوي على األبواب اآلتية

 رئاسة القضاء
 م الشرعيةتفتيش احملاك

 قضاة احملاكم الشرعية
 كتاب احملاكم الشرعية

 احملاضرة

 كتاب العدل
 دوائر بيت املال

 مواد عمومية

 الباب األول

 تتكون رئاسة القضاء حسب وضعيتها احلاضرة من رئيس القضاة واملعاون األول واملعاون الثاين وأربعة أعضاء  1- 
 .وديوان رئاسة القضاة احملتوي على عدة أقسام

 اختصاصه –رئيس القضاة : الفصل األول 

 

هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحبة الرقابة التامة على احملاكم وكتاب العدل من الوجهة الشرعية وبيوت املال ودوائر  - 2
 تفتيش احملاكم الشرعية وعلى أعماهلا وواجباهتا وصالحياهتا وموظفيها على اختالف أنواعها واليت هي املسئول األول
واملرجع الوحيد للدوائر املذكورة من كافة النواحي الشرعية واإلدارية طبقًا لألنظمة املختصة هبا واملرجع جلميع خمابرات 
الدوائر املذكورة والواسطة يف تبليغ مجيع األوامر والتعليمات والنظم الصادرة من اجلهات املختصة إىل الدوائر املذكورة 

يم موازنتها واملرجع لتدقيق األحكام الشرعية واإلفتاء وحماكمة قضاة احملاكم وصاحبة وتوجيهها التوجه املطلوب وتنظ
 .النظر والتحقيق يف مجيع الشكاوى اليت ترفع يف حق الدوائر املذكورة وموظفيها واملسئولة عن مراقبة موظفي هذه الدوائر

 .وعة واملرشدون برئاسة القضاةيرتبط مجيع موظفي اهليئات الدينية وهيئات األمر باملعروف واملطا -3

 .األئمة واملؤذنون يكونون مرتبطني برئاسة القضاة ولو كانوا يف موازنة األوقاف -4

وفصلهم وترقيهم  4و3و2من حق هيئة رئاسة القضاة تعيني موظفي الدوائر املذكورة يف املواد السابقة رقم  -5
 .ذلك ملقام النيابة لصدور األوامر باملوافقة عليه وإحالتهم لالستيداع وجمازاهتم وتنظيم موازناهتم ورفع

تصديق شهادات إعفاء طلبة العلم األجانب من رسم اإلقامة هو من اختصاص رئيس القضاة أو من يعهد إليه  -6
 .ذلك

مجيع املدرسني الرمسيني يف املساجد يكون تعيينهم وفصلهم وتنقالهتم وإجازاهتم وغري ذلك من اختصاص رئاسة  -7
ضاة يف حدود نظَام املوظفني العام ومن حقها مراقبة الدروس اليت يلقوهنا حبيث ال يقرر فيها ما خيالف العقيدة الق

ويتناىف مع الشرع الشريف واملدرسون غري الرمسيني يكون التصريح هلم بالتدريس من قبلها ومن اختصاصها املراقبة على 
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وعليها منعهم التدريس عند حدوث ما . تناىف مع الشرع الشريفدروسهم حبيث ال يقرر فيها ما خيالف العقيدة وي
 ( .5)  يستوجب ذلك مع مراعاة ما جاء يف املادة رقم

ال حيق ألي دائرة من الدوائر املرتبطة برئاسة القضاة املخابرة بغري واسطتها يف مجيع معامالهتا إال يف األمور اليت  -8
وجود يف منطقة الدائرة املذكورة ويف االستفسارات عن املعامالت املتعلقة تقضي الضرورة مبخابرة احلاكم اإلداري امل

باألمور الشرعية من الدوائر املوجودة يف منطقة تلك الدوائر كاالستفسارات املتعلقة باالستحكامات واملخاطبات وغري 
 .ذلك مما نص عليه تنظيم األعمال اإلدارية يف الدوائر الشرعية

لق باملصاحل احلكومية واالستفتاءات املقدمة من األشخاص يف املسائل اليت ال نزاع وال تؤول إىل اإلفتاء فيما يتع -9
 .املنازعة واحملاكمة وله إحالة ذلك إىل من فيه الكفاءة من القضاء والعلماء حسبما تدعو إليه احلاجة

يق األحكام وكافة ما هو من يقوم رئيس القضاة برتؤس هيئة التدقيقات الشرعية واالشرتاك معها يف تدق -01
 .اختصاصها

يقوم رئيس القضاة بالنظر يف مجيع األمور اليت حتال إليه من املراجع العليا ألخذ رأيه فيها وله إحالة ذلك إىل  -00
 .اهليئة

من أعمال رئيس القضاة التوقيع يف مجيع القرارات واملخابرات وكل ما يصدر من معامالت باسم رئيس القضاة  -02
  .املعامالت الصادرة يف مسوداهتا احملفوظة باملكتب للرجوع إليها عند احلاجة يف

 املعاون األول لرئيس القضاة: الفصل الثاين 

يف حالة وجود رئيس القضاة باإلدارة يقوم املعاون األول مبساعدته يف األعمال املنوطة به عالوة على اشرتاكه يف  -03
 .لرئيس يكون اختصاصه وصالحيته كصالحية واختصاص رئيس القضاةتدقيق األحكام ، ويف حالة غياب ا

 الفصل الثالث
 المعاون الثاني

يف حالة وجود املعاون األول يقوم مبساعدته يف األعمال املنوطة به عالوة على اشرتاكه يف تدقيق األحكام ويف  -04
 .حالة غياب املعاون األول يقوم املعاون الثاين مكانه

 صالحيتها –أعضاء الهيئة 

تدقيق األحكام الشرعية املعروضة على رئاسة القضاة اليت مل يقنع هبا احملكوم عليه واألحكام اليت نصت النظم  -05
 .والتعليمات على تدقيقها من قبل رئاسة القضاة كاحلكم على بيت املال واألوصياء وناظر الوقف وما ماثل ذلك

 .الصادرة من حماكم العاصمة تدقيق أحكام اجلنح واحلدود والتعزيرات -06

 .تدقيق أحكام القطع والقتل والرجم الصادرة من بقية احملاكم -07

التصديق على شهادات حمرتيف التوكيل بعد التحقق من استحقاق الطالب هلا ومطابقتها بنظمها املوضوعة  -08
 .ورفضها عند عدم استيفاء ذلك

 .صكوك الصادرة من كتاب العدل وإصدار القرارات يف ذلكالنظر والتدقيق يف الشكاوى املقدمة ضد ال -09

من تنظيم األعمال اإلدارية يف الدوائر الشرعية فيما إذا ( 55)النظر والتدقيق يف األحكام اليت نصت عليها املادة  -21
الزم يف وقع االختالف بني أكرب قاض يف البلد الذي صدر فيه احلكم والقاضي الذي أصدر احلكم وإصدار القرار ال

 .ذلك
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حماكمة قضاة احملاكم الشرعية والنظر والتحقيق يف مجيع الشكاوى اليت ترفع ضد موظفي الدوائر املرتبطة برئاسة  -20
 .القضاة عند إحالة ذلك إليها من رئيس القضاة وإصدار القرار الالزم يف ذلك حسب األصول

ن نقاط تتعلق بذلك احلكم فعلى اهليئة أن تقرر ما إذا ظهر لدى تدقيق األحكام لزوم االستيضاح من حاكم ع -22
 .يلزم حنو ذلك ويقوم الرئيس بتنفيذه

على اهليئة بيان مستندها يف نقض األحكام والقرارات الصادرة منها ضد املعامالت املعروضة عليها مع ذكر  -23
 .النص الشرعي والتعليمات اليت تستند عليها واإلشارة إىل صحيفة النص

عرض على اهليئة صك حيتوي على حكم فأكثر فعليها أن تدقق مجيع األحكام املذكورة يف الصك وإعطاء إذا  -24
قرارها حنو كل حكم منها بالتصديق أو النقض وال جيوز إمهال بعض األحكام املذكورة بالصك من غري إعطاء قرار 

 .بنقضها أو تصديقها

- : ول فاألول مع تقدمي ما يأيتيكون تدقيق األحكام الشرعية حبسب ورودها األ -25
 .األحكام املتعلقة باملسجونني( أ

 .األحكام الصادرة يف اجلنح والتعزيرات واحلدود( ب

األحكام املتعلقة بالزوجني كفسخ النكاح وثبوت الطالق واخللع واالنقياد للزوج والنشوز وكذا األحكام املرفوعة من ( ج
 .احملاكم املستعجلة

قة بالنفقات املالية كنفقة زوجة على زوجها ونفقة الصغار على من ترتبت عليهم وبأجرة احلضانة األحكام املتعل( د
 .وأجرة الرضاع وتسليم الصغري والصغرية إىل احلاضنة وحفظ املرأة عن احملرم وضم الولد إىل الويل

ديق أو النقض أو ما يوجب إذا رأت اهليئة إرجاء النظر يف تدقيق حكم من األحكام لعدم وضوح ما يوجب التص -26
البحث العميق واملراجعات أو لتدقيق حساباته ومراجعة مناسخاته فعليها أن تصدر قراراً بتأخري النظر موضحة األسباب 
القاضية بذلك معينة األجل الذي يعاد النظر فيه على شرط أن ال تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد وحيفظ القرار بعد 

 .التوقيع يف املكتب

العضو الذي خيالف األكثرية يكلف بتحرير خمالفته وذكر مستنده الشرعي وإثبات ذلك يف نسخة القرارات اليت  -27
حتفظ يف املكتب موقعًا على ذلك إذا كان يراد تظهري صك برأي األغلبية ، أما بقية املعامالت اليت ليست بصكوك 

 .فيحرر خمالفته حلفظها مع صورة القرار

ت اهليئة وضبطها وحفظ الِنظام فيها من اختصاص الرئيس وله عند حصول شغب أو جدل غري إدارة جلسا -28
 .الئق بأصول البحث توقيف اجللسة وإسكات من يلزم والسماح ملن يلزم بالكالم وعلى اهليئة إطاعته يف ذلك

 .ال يسمح ألحد ما حبضور جلسات اهليئة أثناء البحث من غري موظفي الدائرة -29

انعقدت اجللسة فليس ألحد من األعضاء االنصراف قبل إغالقها وإذا كان ذلك ضرورياً فال بد من استئذان  إذا -31
وليس ألحد األعضاء التخلف عن احلضور يف الوقت الرمسي عن املركز  .الرئيس وإذا حتقق عذره عند الرئيس مسح له

 .الرمسي وإذا اضطر إىل ذلك فعليه أن يشعر الرئيس بذلك قبل حلول الوقت

إذا كان ألحد أعضاء اهليئة حكم معروض للتدقيق أو ألصله أو لفرعه أو زوجته أو كان احلكم جيلب نفعًا له   -30
كمستحق يف وقف وما شاكل ذلك فال يشرتك يف تدقيقه وال حيضر اجللسات فيه وليس له االطالع على ما يقرر يف 

 .ذلك
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 بواسطة رئيس اهليئة أو رئيس الكتاب وليس ألعضاء اهليئة التدخل يف ال جيوز اتصال اهليئة مبكتب الرئاسة إال -32
 .شئون املكتب

 ديوان رئاسة القضاة

 

يتألف ديوان رئاسة القضاة من مدير الديوان وسكرتريي الرئاسة وأقسام الديوان وهي احملاسبة وقسم القضايا  -33
 .وقسم التحرير واملستودع وامللفات

سئول عن تنظيم معامالت الديوان وليس ألحد من أعضاء اهليئة وموظفي الدائرة التدخل يف مدير الديوان هو امل -34
 .شئون الديوان أو االطالع على شئ من املعامالت عن غري طريق مدير الديوان

لى أن مدير الديوان بتسليم املعامالت وعرضها على رئيس القضاة وأخذ تعليماته وأوامره عليها وتوزيع األعمال ع -35
موظفي الديوان حبسب اختصاصهم وعرض معامالت التدقيق على اهليئة والتوقيع على الصور وختمها وتصحيح 
التحريرات الصادرة ومالحظة األوامر والتعليمات وإلفات نظر املوظفني إىل إتباعها ومراقبة أعمال الكتاب واملوظفني 

 .يئة وتسليم املتفرقة وصرفهاوتأمني حفظ األوامر والتعليمات وحفظ مسودات قرارات اهل

ليس ألحد من أعضاء اهليئة وموظفي اإلدارة أن يستصحب شيئًا من املعامالت إىل خارج الدائرة إال إذا دعت  -36
 .الضرورة إىل ذلك فيكون بإذن من رئيس القضاة واطالع مدير الديوان

 تفتيش المحاكم الشرعية: الباب الثاني 

 

 .يتألف من مفتش عام ومفتشني وكتاب حسب احلاجة واللزوم تفتيش احملاكم الشرعية -37

 ( اختصاصاته وصالحيته –مفتش احملاكم العام ) 
 .تفتيش عموم احملاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت املال من الوجهة الشرعية واإلدارية -38

 القضايا فيها والتحقيق من يقوم املفتش العام بالتفتيش على عموم احملاكم وكتاب العدل وبيوت املال وسري -39
مطابقتها لألوامر واألنظمة أو عدمها وتعقيب قضايا املسجونني للحق العام واملسجونني الذين يتغيب من تسبب يف 
سجنهم أو ميتنع عن احلضور إىل احملكمة لإلضرار هبم وذلك بأن حيث احملكمة املختصة بالنظر يف أمرهم وعليه مواالة 

 .وجدة والطائف واملدينةالتفتيش يف العاصمة 

يراقب عموم الضبوط ودفاتر وقيود كتاب العدل وبيوت املال واحملاكم الشرعية ومجيع قيودها وجداول جلساهتا  -41
وجلوهبا والتحقيق من مطابقة جمرياهتا لألوامر والنظم وعما إذا كان هبا قصور أو خلل يوجب املسئولية أو يكون سبباً يف 

على احملاكم وكتاب العدل وبيوت املال متكينه من ذلك وتقدمي كل مساعدة أو إرشاد ميكنه من ضياع حقوق الرعية و 
 .الوقوف على احلقائق وإجابته عن كل ما يسأل عنه ورفع تقارير منه لرئاسة القضاة مبا يظهر له

ختلفهم والتبليغ عن  مراقبة دوام موظفي احملاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت املال هبا والتحقيق عن أسباب -40
 .املتخلف منهم يومياً إىل رئاسة القضاة

يعني يف كل من احملكمة الكربى مبكة وحمكمة جدة وحمكمة املدينة وحمكمة الطائف الشرعية كاتب خاص لقيد  -42
ملعرفة ما وصلت  الدعاوى احلقوقية واجلنائية وجمرياهتا يف دفاترها املختصة واالتصال بكتاب الضبوط يومياً ألخذ إفاداهتم

إليه كل قضية مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا مع تنظيم كشف بالقضايا املتأخرة من األشهر السابقة 
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وتسليمها لرئيس الكتاب رمسيًا يف آخر كل شهر لبعثها إىل املفتش وعلى احملكمة بعث الكشف املذكور يف حينه إىل 
 .املفتش

فوعة إليه من احملاكم وإبداء مالحظاته عليها وبعد إمتام ما يلزم باملخابرة مع احملاكم تدقيق الكشوف الشهرية املر  -43
أو غري ذلك يرفع النتيجة لرئاسة القضاة كما أن عليه تعقيب احملاكم وحثها يف رفع الكشوف إليه شهرياً وحض القضاة 

 .على إجناز القضايا املتأخرة بأسرع وقت ممكن

 .ياً لرئاسة القضاة مبا يظهر له يف احملاكم وموظفيها من قصور أو إمهال أو غري ذلكاملبادرة بالعرض رمس -44

التفتيش على احملاكم وكتاب العدل وبيوت املال يف امللحقات كلما قضت الضرورة واملصلحة ذلك على أن ال  -45
 .يقل عن مرة يف كل ستة أشهر

 .ةالتحقيق يف الشكاوى احملولة إليه من رئاسة القضا -46

جيب أن يكون التفتيش يف احملاكم وكتاب العدل وبيوت املال بصفة فجائية واملخابرات اليت جتري يف شأن  -47
التفتيش بني املفتش ورئيس الدائرة جيب أن تكون خطية وإذا أراد املفتش إجراء حتقيق مع أحد املوظفني فيكون باطالع 

 .املفتش وذلك املوظف خطية موقعاً عليهارئيس الدائرة وتكون أسئلة واألجوبة الواقعة بني 

جيب على املفتش أن ال يتعرض السري الشرعي يف املرافعات وأن يكون يف سلوكه مع أرباب املعامالت كسلوك  -48
القضاة معهم ومىت الحظ املفتش خروج قاضي أثناء سريه يف القضية من القضايا عن الصدد خروجاً خيشى منه تطويل 

 .ن يرفع عن ذلك لرئاسة القضاة ويبني وجهة نظرهاملرافعة فعليه أ

 .جيب على املفتش أن يرفع إىل رئاسة القضاة بياناً أسبوعياً بأعماله يف حبر األسبوع -49

 مكتب إدارة التفتيش

 

يقوم مكتب التفتيش بقيد األوراق الواردة والصادرة وحفظها وتبييضها وترتيب األوراق احملفوظة حبيث يسهل  -51
 .ا يف حمافظة خاصة هبا مرتبة يف خزائن خمصوصة وعليه القيام بكل ما يعهد به إليه املفتشتناوهل

 قضاة المحاكم الشرعية: الباب الثالث 

 

 : تعين كلمة القضاة يف الِنظام ما يأيت -50

 .رئيس احملكمة وهذا اللقب يطلق على القاضي األول لكل حمكمة فيها نائبان فأكثر( أ

 .لقب يطلب على احلاكم الشرعي لكل حمكمة فيها قاض واحد وقاض ونائبقاض وهذا ال( ب

 .املعاون ، كل حمكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب األول معاون رئيس احملكمة( ج

 .نائب القاضي وهو القاضي الثاين والثالث يف كل حمكمة فيها قاضيان فأكثر( د
الذي يفصل يف قضايا اجلنح والتعزيرات اليت ال قطع فيها ويف الدعاوى املالية  هو القاضي: قاضي املستعجلة األوىل ( هـ

اليت ال تزيد على ثالثة آالف وثالمثائة قرش سعودي وفيما عدا ذلك من الصالحيات املخولة له طبق نظَام املرافعات 
 .الشرعية

 .يتعلق هبا يف كل بلدة فيها مستعجلتان هو القاضي الذي ينظر يف أمور البادية وما: قاضي املستعجلة الثانية ( و
 .قاضي املستعجلة فقط هذا اللقب يكون للحاكم الشرعي يف كل بلدة ليس فيها مستعجلتان وفيها قاضي( ز
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 اختصاصه وصالحيته –رئيس المحكمة الكبرى : الفصل األول 

 

المية السمحة وإثبات األهلة وكل ما النظر يف مجيع القضايا واملخاصمات واملعامالت وفق أحكام الشريعة اإلس -52
نصت عليه األوامر والتعليمات الصادرة من جاللة امللك املعظم أو نائبه ، املوضح فيها اختصاص الرئيس املذكور 

  .واملبلغة إىل احملكمة املذكورة مما هو خارج عن اختصاص احملاكم املستعجلة وكتاب العدل

ايا الواردة إىل احملكمة والصادرة منها واملسئول عن مجيع موظفي احملكمة من هو املرجع جلميع املعامالت والقض -53
أعضاء وكتبة ورئيسهم وموظفي بيت املال من الوجهة الشرعية وال يصدر أي أمر كان من أحد منهم إال بعد إطالعه 

 .وأمره
 .نظم املبلغة للمحكمةمراقبة أعمال مجيع املوظفني املذكورين وهو املسئول عن تطبيق التعليمات وال -54

النظر يف مجيع الدعاوى اليت ترد احملكمة وتقسيمها على قضاة احملكمة تقسيمًا عاداًل مبا فيهم الرئيس املذكور  -55
 .لينظر كل منهم يف قسمه على حدته

توقيع اخلتم يف السجل على كافة املعامالت اليت تسجل بسجل احملكمة سواء كانت صادرة حتت توقيعه أو حتت  -56
 .أحد نواب احملكمة

التصديق على كافة الصكوك الصادرة من نواب احملكمة خبتمه وختم احملكمة بعبارة تفيد أن اخلتم الذي على  -57
 .الصك هو ختم نائب احملكمة

 .اخلتم على مجيع الصور املخرجة من السجل خبتمه وختم احملكمة الرمسي -58

كرات الصادرة من احملكمة واإلجابة عن مجيع املخابرات الواردة إىل احملكمة التوقيع على مجيع التحريرات واملذ  -59
 .والتوقيع على مسودات التحريرات واملخابرات اليت تصدر من احملكمة

إحالة مجيع املعامالت الرمسية الواردة على احملكمة والدعاوى إىل رئيس الكتاب ليجري إحالتها إىل جهاهتا  -61
 .الهتااملختصة وإمتام معام

 .إحالة الصكوك إىل املسجل عن طريق رئيس الكتاب لتسجيلها -60

سؤال احملكوم عليه عن قناعته باحلكم الصادر منه أو عدمها بعد احلكم فوراً ويكون جواب احملكوم عليه خطيًا  -62
 .يف الضبط حتت توقيعه وتصديق القاضي

وك مبا تقتضيه املعامالت الصادرة لديه ولدى غريه األمر على املسجل بالشرح على هوامش السجالت والصك -63
من القضاة أو لدى كاتب العدل باالنتقاالت وغريها كانتقال العقار من ملك شخص إىل آخر بيع أو هبة أو وقف أو  
كاعرتاف احملكوم له بتسلم ما حكم له به لديها أو لدى املذكورين أعاله واخلتم على ذلك يف السجل والصك خبتمه 

 .رئيس الكتاب واملسجل وختم

الشرح على الصكوك الصادرة لدى غريه من القضاة أو كتاب العدل باملعامالت اليت جرت لديه املتعلقة بتلك  -64
 .الصكوك وإشعار اجلهات الصادرة منها بالتهميش على سجالهتا مبا وقع مبحكمته يف ذلك

لقضايا املنظورة لديه من كوهنا صاحلة االستناد ومل يطرأ عليها التثبت من الصكوك واملستندات املربزة أثناء مرافعة ا -65
 .ما يوجب إلغاء مفعوهلا من انتقال ووقف وغري ذلك والتحقق من كوهنا خالية من شبهة التزوير
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حفظ اخلتم الرمسي العائد للمحكمة الشرعية الذي خيتم به يف الصكوك جبانب ختم القاضي وخيتم به يف  -66
  .هاالسجالت وغري 

االشرتاك مع نواب احملكمة حسب التعليمات اخلاصة بذلك يف األحكام اليت تصدر بالقتل أو القطع طبق الوجه  -67
 .الشرعي وترؤس اجللسات اليت تعقد لذلك

التوقيع يف الضبط على كل ما يقع لديه من دعوى املدعي وجواب املدعى عليه والبينات وحلف اإلميان وإفادات  -68
 .غري ذلكالطرفني و 

إعطاء الرخص ملأذوين عقود األنكحة بعد إجراء ما تقضي به األوامر والتعليمات املوضوعة لذلك واملبلغة إىل  -69
 .احملكمة وتقدمي كشف بأمساء املأذونني إىل رئاسة القضاة

على شهادة التوكيل ، إعطاء شهادات حمرتيف التوكيل طبق التعليمات املوضوعة هلا واملبلغة إىل احملكمة وأن يوقع  -71
 .واهليئة اليت تتوىل إعطاء الشهادة حملرتيف التوكيل تكون حتت رئاسة رئيس احملكمة

إذا قدم أحد عريضة بطلب إخراج صورة من السجل ، فعلى القاضي إحالتها إىل املسجل للبحث عن الصورة  -70
دت وبعد اطالعه على السجل والتحقق من املطلوبة يف السجالت عن طريق املكتب وعرض سجل الصورة عليه إذا وج

 .استحقاق الطالب هلا ، يأمر املسجل بإخراجها وتعطى له

 .التوقيع على العبارات اليت حترر يف أول السجالت وآخرها بعدد صحفها ووثائقها بعد التحقق من ذلك -72

 .اخلتم خبتم احملكمة على صحف سجالهتا وضبوطها فوق رقم الصحائف -73

 .م على مجيع اهلوامش اليت تقع يف السجل واخلرجات وكذا رئيس الكتاب واملسجلاخلت -74

إذا صدق احلكم أو نقض وأعيد للمحكمة الصادر منها فعليها أواًل إحالته إىل حاكمه لإلحاطة مبا ظهر به  -75
على احملكوم له الصك يسلم لصاحبه طبق ما تقضيه النظم والتعليمات وليس من اختصاص القاضي تنفيذ احلكم بل 

 .مراجعة دوائر التنفيذ لتنفيذه إذا شاء

ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة يف السجل مل تكن صادرة منه أو من نواب احملكمة وال يسمح  -76
بذلك أصاًل وإذا تويف قاض صدرت منه أحكام يف ضبوطها أو نظمت صكوكها ومل تسجل ال يسوغ لرئيس احملكمة 

ه أن يسجلها بعد أن يتحقق لديه صحة احلكم بإقرار املتحاكمني أو بينة تشهد بوقوع احلكم من القاضي تسجيلها ول
 .املتوىف أو مل ينكر اخلصمان وقوع ذلك

إذا تويف قاض ومل خيتم الوثائق اليت جرت لديه يف سجالهتا بعد تسجيلها فليس للقاضي اجلديد ختمها خبتم  -77
ق عليها يف السجل بعبارة تدل على ذلك بعد مراجعة الضبط والتثبت التام من صحة الوثائق القاضي املتوىف وله التصدي

 .ووقوعها وحينئذ تكون الوثائق املذكورة معموالً هبا

 صالحيته واختصاصه –القاضي 

 .صالحية القاضي يف امللحقات كصالحية رئيس احملكمة يف مجيع مواده املنصوص عليها يف هذا الِنظام -78

 معاون رئيس المحكمة ونوابها: صل الثاني الف

 

 : صالحية واختصاص معاون رئيس احملكمة كما يلي -79

 عند غياب رئيس احملكمة عن الدائرة يكون اختصاصه كاختصاص رئيس احملكمة وصالحيته كصالحية رئيس ( أ
 .احملكمة
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 .اب احملكمة الشرعيةعند حضور رئيس احملكمة يكون اختصاص املعاون املذكور نفس اختصاص نو ( ب

 -: يكون اختصاص وصالحية نواب احملكمة الشرعية الكربى ما يأيت -81
النظر يف مجيع الدعاوى واملعامالت احملولة إىل النائب من القاضي وإصدار حكم فيها مبفرده ومراجعة صك احلكم ( أ

 .القضية قبل تبييض الصك واألمر بتنظيمهبعد التبييض وتقدميه للرئيس إلحالته إىل املسجل للتسجيل ومراجعة مسودة 
 .التوجه عند الضرورة لسماع اإلقرارات والبيانات على عني املشهود عليه وحتليف اإلميان بعد إخبار الرئيس( ب
 68التوقيع على ما جيري لديه بالضبط من دعوى املدعي وجواب املدعى عليه وغري ذلك كما نص عليه يف املادة ( ج

 .بيض وعلى سجله إذا سجلوعلى الصك إذا 
االشرتاك مع بقية قضاة احملكمة يف رؤية دعاوى القطع والقتل والرجم حسبما نصت عليه التعليمات املوضوعة ( د

 .لذلك
 نائب القاضي

 

 .اختصاصه وصالحيته كاختصاص وصالحية نواب احملكمة -80

 المحاكم المستعجلة: الفصل الثالث 

 صه وصالحيتهاختصا –قاضي المستعجلة األولى 

 

النظر يف مجيع الدعاوى املالية اليت ال تزيد عن ثالثة آالف وثالمثائة قرش سعودي والنظر يف قضايا اجلنح  -82
والتعزيرات الشرعية واحلدود اليت ال قطع فيها وفق أحكام الشريعة الغراء ويف كل ما خولت له األوامر والتعليمات النظر 

ا يف موضعها مما هو خارج عن اختصاص احملاكم الكربى واملستعجلة الثانية وكاتب فيه املوضوعة له املنصوص عليه
  .العدل

 اختصاصه وصالحيته –قاضي المستعجلة الثانية 

 

النظر يف أمور البادية وما يتعلق هبا ويف كل ما خولت له األوامر والتعليمات النظر فيه حسبما نص عليها يف  -83
  .صاص احملاكم الكربى واملستعجلة األوىل وكتاب العدلمواضعها مما هو خارج عن اخت

 اختصاصه وصالحيته –قاضي المستعجلة 

 

النظر يف قضايا اجلنح والتعزيرات واحلدود اليت ال قطع فيها ويف القضايا املالية اليت ال تزيد على ثالثة آالف  -84
مر والتعليمات املوضوعة له النظر فيه حسبما هو وثالمثائة قرش سعودي ويف دعاوى البادية ويف كل ما خولت له األوا

 .منصوص عليها يف مواضعها مما هو خارج عن اختصاص احملاكم الشرعية الكربى وكتاب العدل

كل بلدة ليس فيها قاضي مستعجلة يقوم قاضي البلدة جبميع أعمال واختصاصات احملاكم املستعجلة إضافة إىل  -85
 .أعماله

 
 

 
 ب المحاكم الشرعيةكتا: الباب الرابع 
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 اختصاصه وصالحيته -رئيس الكتاب أو الكاتب األول : الفصل األول 

 

إدارة أعمال احملكمة الكتابية واملرجع لعموم الكتبة واحملضرين والفراشني وموظفي بيت املال واملسئول يف الدرجة  -86
املراجعات الواقعة منهم املختصة بعموم موظفي  الثانية عن أعماهلم بعد رئيس احملكمة وهو املرجع ألرباب املعامالت يف

 .احملكمة

 .تسلم املعامالت الواردة إىل احملكمة وفض ما كان منها مظروفاً وإحالته إىل مقيد األوراق إلجراء الالزم حنوها -87
 .عرض كافة املعامالت على رئيس احملكمة ألخذ تعليماته وأوامره عليها والقيام بتنفيذ ذلك -88

 .الة املعامالت إىل موظفي احملكمة حبسب اختصاصهم ليجري كل منهم الالزم فيهاإح -89

حترير األجوبة واخلطابات اليت تصدر من احملكمة وعرضها على الرئيس ألخذ توقيعه على الصورة مث عرضها  -91
 .مبيضة ألخذ توقيعه عليها

 .هالتوقيع بظهر الصكوك حتت عبارة تدل على أن الصك منظم بعلم -90

 .اخلتم يف السجل على مجيع املعامالت اليت ترصد به مع احلاكم واملسجل -92

 .ختم كل الصكوك املخرجة من السجل مبا يدل على أن لديه علماً بإخراجها -93

التوقيع على صور املعامالت واملخابرات اليت تقضي الضرورة بنسخها كصور املذكرات واألوامر وغري ذلك حتت  -94
 .على أن الصور مطابقة لألصل واخلتم عليها باخلتم اخلاص بقلم احملكمةعبارة تدل 

تصحيح مجيع املسودات والتحريرات الصادرة من احملكمة ومالحظة األوامر والتعليمات والنظم املبلغة إىل احملكمة  -95
احملكمة وتبليغها إىل كل  والفات نظر عموم موظفي احملكمة إىل إتباعها والسري مبوجبها وعرضها عند الطلب على قضاة

قضاة احملكمة وعلى كل كاتب ضبط كل قاض من قضاة احملكمة نسخ األوامر اليت هلا تعلق باملرافعات وحفظها لدى 
 .حاكم القضية مبحفظة خاصة

حفظ أكليشيه احملكمة واخلتم الرمسي اخلاص باملكتب وهو املسئول عنهما واخلتم هبما يف املعامالت اليت تدعو  -96
 .احلاجة إىل ختمها

إدارة مكتب احملكمة بعموم أوراقه وملفاته وحمفوظاته وهو املسئول األول عن ذلك وليس ألحد موظفي احملكمة  -97
 .التدخل يف ذلك واالطالع على شيء من غري طريق رئيس الكتاب ما عدا رئيس احملكمة فله ذلك

ملعامالت معه إىل خارج احملكمة إال إذا دعت عدم السماح ألي موظف من موظفي احملكمة باستصحاب ا -98
 .الضرورة إىل ذلك بإطالع رئيس الكتاب وإذن رئيس احملكمة

 .إلصاق الطوابع اليت خيتم عليها القاضي يف الصك حسب نظَام الطوابع -99

إىل رئيس مراقبة سري الكتبة واحملضرين وعموم موظفي احملكمة وإذا ظهر له منهم ما يوجب الرفع عرض ذلك  -011
احملكمة الختاذ ما يلزم يف ذلك وعلى عموم موظفي احملكمة ما عدا القضاة إطاعة رئيس الكتاب فيم يأمر به مما هو 

 .ضمن اختصاصه طبق نظَام املوظفني العام

 
 

القيام بعمل شهادات التوكيل وإجازات مأذوين األنكحة واختاذ دفاتر لذلك ورصد الشهادات واإلجازات هبذه  -010
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الدفاتر مبلء مجيع حقوهلا وأخذ توقيع اجملاز له على تسلم اإلجازة والشهادة وله أن يعهد بذلك إىل أحد كتاب احملكمة 
 .ويكون هو املسئول عن ذلك حتت إشرافه

حفظ األوامر والتعليمات والنظم الواردة إىل احملكمة لديه وهو املسئول عنها واالمر على موظفي احملكمة  -012
 . غ كل منهم بتسجيلها يف سجل خمصوص وحفظ ذلك السجل لديهحبسب فرا 

عمل فهرست جبميع األوامر والتعليمات واألنظمة املبلغة إىل احملكمة لسهولة الرجوع إليها وحفظ الفهرس  -013
 .املذكور لديه وله أن يعهد إىل أحد كتبة احملكمة بعمل ذلك

 .سجالت مع القاضي واملسجلالتوقيع على مجيع اهلوامش اليت جتري يف ال -014

القيام مبا يلزم للدائرة من حرب وورق وأقالم وما شاكل ذلك من كل ما هو من خصائص املتفرقة وهو الذي  -015
 .يتسلم املتفرقة واملسئول عن صرفها

 .التصديق على صورة الضبوط اليت ترفع مع الصكوك للتدقيق بعد التحقق من أن الصورة مطابقة ألصلها -016

التوقيع واخلتم يف أول السجل وآخره على العبارة اليت حترر من قبل املسجل مبا يدل على عدد الصحف ووثائق  -017
 .السجل مع القاضي واملسجل

 اختصاصه وصالحيته –كاتب الضبط : الفصل الثاني 

 

ى احلاكم من ابتداء ضبط مجيع الدعاوى واملرافعات واإلقرارات واإلهناءات وما ماثلها من كل ما ينظر لد -018
 .املعاملة حىت انتهائها ومجيع ما يرتتب على ذلك من تنظيم صك وغري ذلك

 .حفظ أوراق املعامالت اليت حتال إليه وترتيبها والعناية هبا واإلجابة عما تلزم اإلجابة عليه -019

أو حيك فيها فيما يضبطه  رصد الدعاوى واإلهناءات وما شاكلها يف الضبط خبط واضح وال جيوز له أن ميسح -001
وال أن حيرر شيئًا بني األسطر وإذا دعت الضرورة إىل شيء من ذلك فيشطب عليه بصورة ميكن معها قراءة ما شطب 

 .عليه وأخذ توقيع من كانت اإلفادة منسوبة إليه على ذلك

عليه وتالوته ورصد كل ما تالوة دعوى املدعي على املدعى عليه حبضور احلاكم والطرفني ورصد جواب املدعى  -000
 .تدعو احلاجة إليه من طلب بينة أو شهادة شهود أو حكم من كل ما هو من متعلقات املرافعة

أخذ توقيع املرتافعني وشهودمها وكل من تصدر منه إفادات رصدت بالضبط وكذلك أخذ توقيع احلاكم على  -002
ختمه يف حمل توقيعه وإن مل يكن له ختم فيوضع إهبامه بداًل  ذلك يف الضبط وإذا كان من يراد أخذ توقيعه أمياً فيؤخذ

 .من اخلتم ويشهد على ذلك شاهدان

أعاله على كل خرجة وهامش ممن ينسب إليه ذلك مع توقيع ( 002)أخذ التوقيع بالصفة املشروحة يف املادة  -003
 .احلاكم على ذلك

ده عبارته أو تغيري أقواله وجيب أن يكون سلوكه مع الشهود  عدم تلقني أحد اخلصوم أو التعبري عنه فيما ال تفي -004
كذلك وإذا دعت احلاجة إىل معرفة شيء من الشهود أو اخلصوم أو غريهم يكون ذلك كتابيًا يف الضبط حتت توقيع 

 .احلاكم

 .عدم أخذ إفادة املرتافعني أو الشهود بالضبط عند غياب احلاكم -005
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الضبط بعد انتهاء املعاملة وعرضه على احلاكم الحالته إىل املسجل بواسطة رئيس  اإلسراع يف تنظيم الصك من -006
الكتاب على أن يكون تنظيم الصك طبق القواعد العربية خمتصراً اختصاراً غري خمل وأن يكون الصك خاليًا من املسح 

 .واحلك وما شاكل ذلك

ا والتحقق من كوهنا خالية من شبهة التزوير وإذا الحظ تسلم املستندات اليت يقضي سري املرافعة االستناد عليه -007
 .ذلك عرضه على احلاكم الشرعي وأخذ خالصتها أو إدراجها عينًا حسبما تقتضيه املرافعة بعد أمر احلاكم بذلك

الشرح على الصكوك اليت أصبح مفعوهلا ملغيًا لصدور الصك من احملكمة مكتسب للقطعية أو غري قابل  -008
ا تضمنته املعاملة األخرية بعد أمر احلاكم له بذلك وأخذ توقيعه على الشرح وأمره بإحالته للشرح على هامش للتمييز مب

 .سجل الصكوك امللغاة بذلك

املبادرة بإخبار مقيد األوراق بكل دعوى تضبط لديه يف يومها وتقدمي كل املعلومات عنها حسبما يقتضيه دفرت  -009
 .الدعاوى احلقوقية واجلنائية

الذهاب مع احلاكم لضبط اخلصومات من حتليف خمدرة أو مساع شهادة على عني املشهود به وإجراء معاملة  -021
 .استحكام أو غري ذلك

حترير أوراق جلب اخلصوم وتقدميها لرئيس الكتاب خلتمها خبتم قلم احملكمة وإيداعها إىل احملضر املختص  -020
 .وهو املسئول عنهاوعند عودهتا يقوم حبفظها لديه . بذلك

 .القيام بتحرير الكشوف الشهرية من دفرت الدعاوى احلقوقية واجلنائية -022

إذا كان يف احملكمة حاكمان فأكثر فعلى كاتب الضبط نسخ صور األوامر املبلغة إىل احملكمة لتبقى لدى  -023
 .القاضي كمجموعة من األوامر لديه للرجوع إليها

 .صد كل قضية يف الفهرست أوالً فأول وإن تأخر عن ذلك جيازىعمل فهرست للضبوط ور  -024

 .القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب -025

 اختصاصه وصالحيته –معاون كاتب الضبط : الفصل الثالث 

 

 .اختصاصاته كاختصاص كاتب الضبط وعليه مساعدته يف مجيع أعماله -026

 .ه يف كل أعمالهصالحيته كصالحية كاتب الضبط ومساعدت -027

 .القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب أو كاتب الضبط من األعمال -028

 اختصاصه وصالحيته –مقيد األوراق : الفصل الرابع 

 

القيام بقيد كل معاملة ترد إىل احملكمة يف دفرت األساس وملء حقول الدفرت مبا وضعت له مث وضع رقم الدفرت  -029
 .الت وتاريخ قيدهااألساس على املعام

 .القيام بقيد مجيع املعامالت الصادرة من احملكمة يف دفرت الصادرة وملء حقول الدفرت مبا وضعت له031

القيام مبلء حقول دفرت األساس بوضع عدد وتاريخ املعاملة اليت صدرت عن احملكمة واجلهة اليت تودع إليها  -030
 .املعاملة حبقوهلا يف دفرت األساس

 
 

 .القيام بقيد املعامالت اليت حتال إىل موظفي احملكمة من القلم بدفرت خمصوص وملء مجيع حقوله مبا وضعت له -032
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القيام بقيد الصكوك اليت حتال إىل املسجل لتسجيلها بالدفرت املخصص هلا وملء حقول ذلك الدفرت وأخذ  -033
 .تواقيع املسجل على كل صك تسلمه

اوى احلقوقية واجلنائية من قيود املعامالت لديه ومن إفادات كتبة الضبط يوميًا وعليه أن القيام مبلء دفرت الدع -034
 .يسأهلم عما مت ، وهم مكلفون بإجابته عن كل ما يسأل عنه

 .القيام بتسليم الصكوك ألرباهبا بعد قيدها يف الدفرت املخصص هلا وأخذ توقيع املتسلم على التسلم -035

 .رة من احملكمة قبل إجراء قيودها والتوقيع عليها من القاضيعدم صدور أي خماب -036

للشخص الذي يطلبها إذا ( بنمر املعامالت)إعطاء التذكرة الدالة على إيداع املعامالت إىل الدوائر املعرب عنها  -037
 .كانت له عالقة بذلك بعد ختمها خبتم قلم احملكمة مراعياً ما يلزم يف ذلك حسب األوامر الصادرة

القيام حبفظ مجيع الدفاتر املتعلقة به كدفرت األساس والصادرات ودفرت الدعاوى احلقوقية وبقية الدفاتر املختصة  -038
 .وهو املسؤول عنها

القيام بقيد الصكوك اليت ترسل لكاتب العدل للتسجيل يف الدفرت املختص هبا وملء حقوله مبا وضعت له  -039
 .العدل بتسليمها وتكليف املراسل بأخذ توقيع كاتب

 اختصاصه وصالحياته –املبيض : الفصل اخلامس 

 .القيام بنسخ مجيع املخابرات اليت تصدر من احملكمة وكل ما يتعلق بذلك بالقلم أو اآللة الكاتبة -041

 .القيام مبساعدة مقيد األوراق يف مجيع ما هو داخل يف صالحيته وموضح يف مواده -040

 .د به إليه رئيس الكتاب من األعمالالقيام بكل ما يعه -042

 اختصاصه وصالحيته –المسجل : الفصل السادس 

 

 .تسجيل مجيع الصكوك اليت حتال إليه من القاضي يف السجل -043

 .تسلم مجيع الصكوك اليت حتال إليه من قلم احملكمة الشرعية بتوقيعه -044

حرفيًا من غري زيادة وال نقص وال حك وال مسح القيام بتسجيل كل صك حيال إليه بالسجل املخصوص به  -045
وإذا دعت الضرورة إىل الشطب فإن كاتب اجلملة املشطوبة مكررة ضرب عليها خبط مستقيم ميكن معه قراءة اجلملة 
املضروبة وحتصر بني قوسني وتوضع عليه عالمة يوضع مثلها يف هامش السجل حماذيًا للسطر الذي وقعت فيه العبارة 

إن اجلملة املضروبة تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا وأنه جرى ) ويشرح يف هامش السجل حتت املعاملة املذكورة املضروبة 
وإن كان الشطب يف السجل على مجلة يراد إبداهلا بغريها كأن كتبت سهوًا أو غلطًا أو ( الضرب عليها ألهنا مكررة

قوسني وتوضع عليها عالمة يوضع مثلها هبامش السجل  متقدماً فيضرب عليها أيضاً بالصفة املذكورة أعاله وحتصر بني
ويف احلاالت  (إن اجلملة املضروبة عليها تبتدئ بكذا كتبت سهواً وصواهبا كذا ويذكر الصواب ) ويكتب حتت العالمة

 .املذكورة جيري اخلتم حتت ما شرح على هامش السجل من القاضي ورئيس الكتاب واملسجل

 . أوله إىل آخره واضعاً على كل صفحة رقمها املتسلسلترقيم دفرت السجل من  -146

تقدمي دفرت السجل للقاضي ليختم خبتم احملكمة على كل صفحة من صفحاته فوق رقم صحائف السجل  -147
 . املتسلسل

كتابة عبارة يف أول السجل وآخره تقيد بأن عدد صحائف دفرت السجل كذا تبتدئ من صحيفة كذا وتنتهي  -148
 .ا ويوقع على العبارة املذكورة من القاضي ورئيس الكتاب واملسجلبصحيفة كذ
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وضع عدد مسلسل يف السجل للوثائق اليت تسجل فيه عقب الفراغ من التسجيل فورًا وكلما فرغ من تسجيل  -149
صك وضع بظهره رقم التسلسل للوثائق اليت سجلت يف السجل ورقم صحيفة السجل وعدد جلده وتاريخ الصك 

ويوقع حتت هذه ( سجل هذا الصك املؤرخ يف كذا بعدد كذا وصحيفة كذا بالسجل من جلد كذا) هذا نصها بعبارة 
  ( .مسجل)العبارة خبتمه أو إمضائه حتت لقب 

القيام بعمل فهرست حيتوي على مخسة حقول أحدها لرقم صحيفة السجل والثاين للرقم املسجل به الصك يف  -051
 .ويذكر حكم فالن على فالن ومعاملة فالن ، حقل لإليضاحات وحقل لتاريخ الصك السجل والثالث ملوضوع الصك

 .املبادرة بقيد كل صك جيري تسجيله بالسجل يف فهرست ذلك السجل بال توان -050

إذا امتأل السجل بالوثائق وأُريد الشروع يف استعمال سجل آخر فيجب على املسجل أن يشرح يف السجل  -052
بارة تفيد بعدد املعامالت اليت سجلت يف هذا السجل وإهنا تبتدئ من عدد كذا وتنتهي بعدد كذا، الذي امتأل ، بع

 .ويشرح هذه العبارة يف أول السجل وآخره ويوقع عليها يف املوضعني من رئيس احملكمة ورئيس الكتاب واملسجل

ملعاملة اليت جرت لديه ويوقع رئيس القيام بتقدمي السجل يوميًا لقضاة احملكمة ليوقع كل منهم على سجل ا -053
احملكمة على مجيع املعامالت املسجلة بالسجل يوميًا وكذا رئيس الكتاب واملسجل ، وال جيوز للمسجل أن يؤخر هذا 

 .عن يومه أصاًل ويكون مسئواًل إذا أمهل ذلك

كتاب احملكمة بأمر رئيس مقابلة الصك الذي يسجله بالسجل على سجله بعد تسجيله فوراً مع كاتبه أو أحد   -054
الكتاب ، وبعد املقابلة يوقع يف ظهر الصك حتت عبارة تفيد حصول املقابلة ، ويوقع عليها هو والكاتب أو املقابل 

كما أنه يتعني على املسجل أن يوقع يف السجل بذيل املعاملة املسجل مع املقابلة حتت " مسجل ومقابل"حتت لقب 
له إعادة الصك لقلم احملكمة بدون مقابلته أصاًل وتوقيعه هو من قابل على صك وال جيوز " مسجل ومقابل"لقب 

 .وسجله

إذا تقدم أحد إىل احملكمة بطلب صورة السجل وأحيل الطلب إىل املسجل فعلى املسجل مراجعة السجالت  -055
الع عليه فإذا رأى بدقة وإخبار رئيس الكتاب كتابيًا بوجودها يف السجل وعرض السجل على رئيس احملكمة لالط

استحقاق الطلب للصورة شرعًا أمر املسجل بإخراجها ، وعلى املسجل حينئذ املبادرة بنسخها من سجلها على الورق 
الذي حيضره له طالب الصورة وبعد نسخها يقابلها حرفياً بالصفة املتقدمة سابقاً ويظهر الصورة املخرجة بعبارة تفيد أهنا 

ىل رقم وصحيفة وجلد وتاريخ سجلها ويقابلها بالصفة املتقدمة ويوقع يف الصك فقط حتت منسوخة من أصلها ويشري إ
 .مث يودعها إىل قلم احملكمة ليجري إجياهبا" مقابل"ويوقع املقابل حتت لقب " مسجل"لقب 

 .من مواد صالحية القاضي( 82)الشرح على هوامش السجالت حسب أمر القاضـي مبا نوه عنه يف املـادة  -056

إعادة الصكوك اليت يسجلها والصور اليت خيرجها من السجل إىل قلم احملكمة بعد قيدها يف الدفرت املخصوص  -057
 .إليداعها وأخذ توقيع املستلم يف الدفرت على ذلك

القيام بتسجيل الصكوك املودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودها إليه األول فاألول وال يقدم متأخراً عن متقدم  -058
 .ما دعت احلاجة والضرورة إليه ويكون ذلك بأمر القاضي ورئيس الكتاب أال

احملافظة على عموم السجالت وصيانتها من كل عبث وعدم اطالع أحد ما عليها أو متكينها من التوصل إليها  -059
 .ظة به بالكليةوعدم إفشاء ما تضمنته السجالت إىل أحد ما وعدم إخراجها من احملكمة الشرعية أو مستودعها احملفو 

املبادرة بإخبار رئيس الكتاب أو القاضي حتريريًا مبا حتتاجه السجالت من جتديد أو ترميم أو غري ذلك كلما  -061
 .دعت احلاجة إىل ذلك
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 اختصاصه وصالحيته -كاتب السجل : الفصل السابع 

 

 .ابهالقيام مبساعدة املسجل يف مجيع األعمال املكلف هبا وحيل حمله مدة غي -060

مقابلة الصكوك املسجلة على السجل مع املسجل والتوقيع عليها ويف السجل حتت لقب مقابل ويكون مسئواًل  -062
 .ومؤاخذاً فيما إذا ظهر عدم صحة املقابلة

 .القيام باألعمال اليت يعهد هبا إليه رئيس الكتاب واملسجل -063

 اختصاصه وصالحيته –مأمور اإلضبارات : الفصل الثامن 

 

حفظ مجيع املخابرات اليت تصدر من احملكمة حتت توقيع القاضي مبحفظتها اخلاصة ومجيع املعامالت اليت  -064
 .يؤشر عليها من قلم احملكمة باحلفظ

البحث عن األوراق احملفوظة وإحضارها عند طلب القاضي أو رئيس الكتاب وإجابة القاضي أو النواب أو  -065
 .موضوع املعاملة ومقرها رئيس الكتاب عند السؤال عن

 .حفظ مجيع الدفاتر اليت مت تسديدها وانتهت القيود منها -066

 .تنظيم مجيع حمفوظات احملكمة الشرعية من دفاتر وأوراق رمسية حسب األصول املتخذة وهو املسئول عن ذلك -067

 الباب الخامس

 اختصاصه وصالحيته –رئيس المحضرين : الفصل األول 

 

 .جع لعموم احملضرين وعليهم إطاعته فيما يأمرهم به فيما يتعلق باألعمال الرمسيةهو املر  -068

تلقي اجلواب من رئيس الكتاب أو املوظف املخصص لذلك وتلقي األوراق الصادرة إىل خارج احملكمة وتوزيعها  -069
 .على احملضرين توزيعاً عاداًل ليقوموا جبلب األخصام وإيداع األوراق

 .لقرب من غرفة القاضي إلدخال أرباب املصاحل بطلب القاضي واحملافظة على نظَام املراجعنيحضوره با -071

 اختصاصه وصالحيته –المحضر : الفصل الثاني 
 

 .جلب اخلصوم وإحضار كل من ترغب احملكمة يف إحضاره -070

دة اجللب إىل احملكمة موقعًا القيام بإبالغ أوراق اجللوب إىل األخصام واخذ توقيعهم على تبليغهم ذلك وإعا -072
من اجمللوب وإذا أفاد احملضر بأنه مل يعثر على الشخص املراد جلبه فال بد للمحكمة من التحقق عن إفادته هذه وتعترب 

 .الشخص اجمللوب مل يصله التبليغ وال يسوغ للمحضر ترك ورقة اجللب عند أحد ال يبلغ اجللب للمجلوب

ة احلاكم أو الكاتب عند احلاجة مستصحبًا دفرت الضبط وأوراق املعاملة وكل ما الذهاب يف اخلصوصات صحب -073
 .يلزم يف اخلصوص ويقوم بنقل ذلك وحفظه إىل رجوعه إىل احملكمة

 .القيام بإحضار وجلب من تريد احملكمة إحضاره -074

 .ضاة عند احلاجة والطلبالقيام باحملافظة على النظَام عند مراجعات أرباب املصاحل وإدخاهلم على الق -075

 القيام مبا يلزم من حجز الرتكات وما ماثلها وعقد بيعها والذهاب بصحبة املأمور املختص لذلك وإجابة  -076
 .طلب املأمور فيما يأمره به مما هو عائد حلجز الرتكة أو بيعها عندما تدعو احلاجة لذلك
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 كتاب العدل: الباب السادس 

 

لحقة بالدوائر الشرعية ضمن صالحيتها املمنوحة يف نظَامها املخصوص وتتألف من كاتب دائرة كاتب العدل م -077
 .العدل رئيساً ومعاون وكتبة حسب احلاجة واللزوم

 الفصل األول
 اختصاصه وصالحيته –كاتب العدل 

 

صص له مع النظر يف اإلقرارات وكل ما نصت عليه التعليمات اخلاصة بكتاب العدل وضبطه يف الدفرت املخ -078
مراعاة ما قضى به النظَام من أخذ توقيع املتعاقدين وغري ذلك كمعرفني وما شاكل ذلك والتوقيع يف الدفرت الذي حصل 

 .به اإلقرار املذكور مبا يدل على أن ذلك حصل لديه وبإجازته

مذهب األمام أمحد إال ما  إصدار الصكوك املتعلقة باإلقرارات والعقود املذكورة وتنظيمها تنظيمًا شرعيًا وفقا -079
نصت عليه التعليمات واألوامر بأن يكون تنظيمه على مذهب خمصوص والتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذايت وختم 

 .الدائرة الرمسية جبانب توقيعه

إحالة الصكوك اليت تصدر لديه إىل املسجل بتسجيلها بالسجل حرفيًا وبعد مطابقتها منه ومن املسجل عليه  -081
 .ن يوقع يف سجل املعاملة املذكورة هو واملسجلأ

السري يف معامالته طبق نظَام كتاب العدل املبلغ إليهم حبينه وعدم إمهال شيء منه وهو مسئول حال خمالفته  -080
 .ذلك

ال جيوز لكاتب العدل أن يسجل معاملة أو تقريرًا خيالف الوجه الشرعي وإذا صدر ذلك منه فيكون مسئواًل  -082
 .ذلك عن

على كاتب العدل أال يعرب عن أحد املتعاقدين أو غريمها من أرباب املعامالت مبا ال تفيده عباراته وال أن يغري  -083
 .أقواله وأن يكون سلوكه مع أرباب املعامالت كسلوك القضاة معهم

ميسح أو حيك  على كاتب العدل أن يرصد اإلقرارات والعقود وما عطف على ذلك خبط واضح وليس له أن -084
فيما يضبه وال أن حيرر شيئاً بني األسطر وإذا دعت الضرورة إىل شئ من ذلك فيضرب عليه بصورة ميكن معها قراءة ما 

 .ضرب عليه ويشري يف هامش الضبط إىل ذلك كتابة حسب األصول ويأخذ توقيع الطرفني على ذلك حبضور املعرفني

ت الواردة إىل دائرة كتاب العدل والصادرة واملسئول عن مجيع موظفي كاتب العدل هو املرجع جلميع املعامال -085
الدائرة املذكورة وال يصدر أي أمر كان من أحد منهم إال بعد اطالعه وأمره وعليه مراقبتهم وهو املسئول عن تطبيق 

 .التعليمات والنظم املبلغة إىل دائرته

ن سجلها لطالبها إذا حتققت صفة استحقاقه شرعًا فإذا على كاتب العدل إعطاء الصور املطلوب إخراجها م -086
 .استكملت شرائطها األصولية يوقع عليها بتوقيعه وختم الدائرة الرمسي

على كاتب العدل إعطاء الصور املطلوب إخراجها من سجلها لطالبها إذا مجع املخابرات الواردة إىل الدائرة  -087
 .ات اليت تصدر من دائرتهوالتوقيع على مسودات التحريرات واملخاطب

األمر على املسجل بالشرح على هوامش السجالت والصكوك مبا تقتضيه املعامالت الصادرة لديه أو لدى غريه  -088
من كتاب العدل والقضاة باالنتقاالت وغريها كانتقال العقار من ملك شخص إىل آخر ببيع أو هبة أو وقف وما 
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والصك خبتم الدائرة الرمسي والتوقيع عليهما بتوقيعه وتوقيع املسجل بعد شاكل ذلك واخلتم على ذلك يف السجل 
 .املقابلة

الشرح على الصكوك الصادرة لدى غريه من كتاب العدل والقضاة باملعامالت اليت جرت لديه املتعلقة بتلك  -089
لك ببعث الصك املشروح الصكوك وإشعار اجلهات الصادرة منها بالتهميش على سجالهتا مبا وقع لديه وأن يكون ذ

عليه يف دفرت خمصوص وأن يأخذ توقيع املتسلم للصك على ذلك ، وعلى الدائرة املبعوث إليها الصك املذكور إعادته 
 .إليه بعد إجراء معاملته فإذا أعيد إليه يسلمه لصاحبه بعد أخذ توقيعه على التسلم يف الدفرت لذلك

زة من املتعاقدين أو أحد الطرفني املستند إليها يف اإلقرار من كوهنا صاحلة التثبت من الصكوك واملستندات املرب  -091
لالستناد إليها ومل يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعوهلا من انتقال كوقف وغري ذلك والتحقق من كوهنا خالية من شبهة 

ومل يظهر له فيه ما يوجب خدش الصك التزوير وإذا كان الصك املربز لديه واملراد االستناد عليه صادرًا من غري دائرته 
املذكور من تزوير فعليه أن يبعث به مع مذكرة رمسية إىل الدائرة الصادر منها الصك املذكور لالستفسار منها عما إذا  
كان الصك ساريًا مفعوله أو طرأ عليه ما يوجب بطالنه وعلى الدائرة الصادر منها الصك البحث والتحري يف 

ن الصك حبثًا دقيقًا عميقًا فإذا ظهر هلا أن مفعول الصك يبقى على حاله أفادت كاتب العدل السجالت والقيود ع
 .بذلك مبذكرة رمسية

حفظ اخلتم الرمسي لدائرة كاتب العدل الذي خيتم به الصكوك جبانب توقيعه لديه وحفظ اخلتم الرمسي اخلاص  -090
 .بعنوان الدائرة املعرب عنه باألكليشة لديه أيضاً 

 .اخلتم على مجيع اهلوامش اليت تقع يف السجل واخلرجات من قبله ومن قبل املسجل وتوقيعهما على ذلك -092

ليس لكاتب العدل أن يسجل أو يأمر بتسجيل صك أو معاملة يف السجل مل تكن صادرة منه أو من معاونه  -093
خللفه تسجيلها وعليه إحضار  وإذا تويف كاتب عدل صدرت منه معامالت نظمت صكوكًا ومل تسجل فال يسوغ

الطرفني ومعرفيهم وشهودهم ومستنداهتم واستعادة تالوة املعاملة عليهم ثانيًا وبعد حتقق ذلك لديه ومصادقة الطرفني 
على ذلك ومطابقة املعاملة للوجه الشرعي والتعليمات املوضوعة لذلك حيرر عبارة تفيد أن الطرفني أيدا ما وقع لدى 

على ذلك السجل وصكه وضبطه، أما إذا تناكر الطرفان أو كان أحدمها غائبًا أو متوفيًا فله إفهام  سلفه لديه وخيتم
صاحب املعاملة بإثبات ما جرى لدى سلفه يف احملكمة املختصة والشرح على املعاملة مبا يفيد أن سلفه تويف قبل إمتامها 

 .ت يف السجل ومل خيتم عليها يف سجلها سلفه املتويففأصبحت ال مفعول هلا ، وكذلك احلال يف املعامالت اليت سجل

الذهاب يف اخلصومات لضبط إقرار ومصادقة من ال يتمكن من احلضور إىل دائرة كاتب العدل كمخدرة أو 094
مريض ويف هذه احلالة عليه التحقق التام والبحث العميق عن هوية املقر ممن يعرفونه املعرفة الشرعية من أقارب وجريان 

 .صاً إذا كان املقر امرأةخصو 

ليس لكاتب العدل أن يضبط إقراراً ليس من اختصاصه كإقرار بإنشاء وقف وما شاكل ذلك ، ولو كان ذلك  -095
اإلقرار ملحقًا من املقر بإقرار لدى كاتب العدل له حق النظر فيه كمن أوصى لدى كاتب العدل وأراد اإلقرار بإيقاف 

 .قفية العقار وإذا فعل فال اعتبار لعمله يف الوقفية ويكون مسئوالً عن ذلكعقار فليس له ضبط اإلقرار بو 
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ليس لكاتب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم معاملة يف غري البلد الداخل يف اختصاصه فإذا فعل ذلك يف  -096
يضمنها مرتكب  بلد غري داخل يف اختصاصه كان ما أجراه غري معترب ويصبح صكه كوثيقة عادية ومصاريف الصك

 .املخالفة من كتاب العدل

على كاتب العدل املبادرة واإلسراع يف إجابة الطلبات املقدمة لضبط إقرار مريض خيشى وفاته بأن حيضر إىل  -097
داره مستصحبًا معه شخصني من عدول أهل احمللة ويطلب من أهل املريض حضور أقاربه فإذا حصل ذلك حتقق 

فإذا كان هو ممن يصح ضبط إقراره شرعاً فيما يريد اإلقرار به ضبط إقراره حبضور اجلميع بعد  حبضور اجلميع عن املريض
تعريف ذاته من املعرفني وأخذ توقيع من كان حاضرًا على ذلك بصفة شهود حمضر ، وأما إذا مل يكن املريض حبالة 

ى عدم متكنه من ضبط إقراره ملا ظهر من يصح معه ضبط إقراره فال جيوز له ضبط إقراره وعليه عمل حمضر مبا يدل عل
 .حالته اليت ال ختول القواعد الشرعية ضط إقراره ويأخذ توقيع اجلميع على ذلك بصفة شهود حمضر

على كاتب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب املعامالت بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغري ذلك وعارض  -098
ة أن يطلب يف احلال من املعارض ما لديه من صكوك أو حجج معتربة تؤيد طلبه يف ذلك الغري وطلب توقيف املعامل

من توقيف املعاملة فإن أبرز له صكًا أو كانت هناك حماكمة جارية يف خصوص املعاملة املراد بيعها أو رهنها أو غري 
كر فعلى كاتب العدل إمتام ذلك فعلى كاتب العدل التوقف عن إجراء املعاملة وأما إذا كان املعارض ليس لديه ما ذ 

 .املعاملة وتنظيمها وتسليمها لصاحبها وإفهام املعارض مبراجعة اجلهة املختصة

على كاتب العدل اختاذ دفرت على حسب األصول لتسليم الصكوك الصادرة منه واليت متت إجراءاهتا إىل  -099
 .أصحاهبا وأخذ توقيعهم على تسلمها يف الدفرت املخصص لذلك

اتب العدل أن يعهد إىل معاونه بالقيام مبا هو موضح أعاله مما هو من صالحيته وعليه القيام بذلك ما عدا لك -211
 .التصديق على اإلقرارات الصادرة من الطرفني فال تكون إال لديه بالذات وموقعة منه

 
 معاون كاتب العدل: الفصل الثاني 

 

من الدوائر ويكون مسئواًل عن كل ما جيري حتت تصرفه خالل يقوم املعاون بشئون كاتب العدل طيلة غيابه  -210
 .غياب كاتب العدل

القيام بضبط اإلقرارات يف ضبوطها بعد تصحيحها من كاتب العدل ومساعدة كاتب العدل يف مجيع ما هو  -212
 .من صالحيته

 مسجل الصكوك ومقيد األوراق: الفصل الثالث 

 

 .ية مسجل الصكوك ومقيد األوراق باحملاكم الشرعيةاختصاصه وصالحيته كاختصاص وصالح -213

 اختصاصه وصالحيته –املبيض : الفصل الرابع 

تبيض الصكوك ومجيع احملررات الصادرة وكل ما يلزم نسخه يف الدائرة وحترير الكشوف ألية جهة كانت خبط  -214
 .مجيل ، وصالحيته واختصاصه كاختصاص وصالحية املبيض باحملاكم الشرعية
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 .القيام بكل ما يعهد به إليه كاتب العدل أو معاونه ضمن صالحياهتما -215

 دوائر بيت المال: الباب السابع 

 

بيت املال هو الدائرة املختصة بقيد الوفيات من أهايل وجماورين وطرحى وحجاج وإعطاء الرخص بدفنهم  -216
لغياب الذين ال وكيل هلم والقصار الذين ال وضبط تركاهتم وتقسيمها وتسليمها طبق الوجه الشرعي وحفظ أموال ا

وصي هلم إىل غري ذلك من كل ما نصت عليه التعليمات والنظم املوضوعة لذلك وتتشكل هذه الدائرة من كتبة 
 -: وموظفني حسب احلاجة واللزوم، وجيب أن تتخذ فيها الدفاتر والسجالت اآلتية

 .دفرت قيد وفيات األهايل اجملاورين( أ
 .يد وفيات احلجاجدفرت ق( ب
 .دفرت قيد وفيات احلجاج مبين وعرفات والطرق( ج
 .دفرت قيد وفيات الفقراء الذين جيهزون من بني املال ويسمى بدفرت الطرحى( د
دفرت اجلوازات ، وهذا الدفرت يقيد فيه األشياء اليت تسلم للورثة واألوصياء حني احلجز واألشياء اليت تسلم ملأمور ( هـ

 .كاجملوهرات والسندات واحلجاج وما شاكل ذلكبيت املال  
 .دفرت حترير الرتكات اليت تباع باملزاد العلين أو تثمن على الورثة( و
دفرت حماسبة شيخ الداللني ، وهذا الدفرت يقيد فيه جمموع الرتكة وما هو طرف الورثة واألوصياء منها واحلمالة وداللة ( ز

 .الدالل اليت حسمت منها
ارات مركز بيت املال ، وهذا الدفرت يرصد به مجيع ما يسلم للورثة واألوصياء حتت ختمهم وختم رئيس دفرت إقر ( ح

 .احملكمة
 .دفرت أساس لقيد األوراق الرمسية الواردة ملركز بيت املال( ط
 .دفرت الصادرات إليداع األوراق الرمسية الواردة ملركز بيت املال( ي
لدفرت يقيد به مجيع الرتكات والنقد اليت ترد ملركز بيت املال ما عدا تركات احلجاج ألن دفرت الوارد للصندوق ، وهذا ا( ك

 .هلا دفرتاً خمصوصاً 
 .دفرت املنصرف للصندوق ، يقيد به كل ما يصرف من الصندوق ما عدا تركات احلجاج فقط( ل
 .حدةدفرت لقيد مجيع احلجاج اليت تسلم للورثة واألوصياء والقناصل كل قسم على ( م
دفرت رصد مجيع األجر املسلمة خلدمة الشرشورة من تركات الطرحى ويؤخذ فيه توقيع كل واحد منهم على ما ( ن

 .تسلمه

 .دفرت رصد مجيع كشوفات الرتكات اليت تودع لصندوق األمانات بوزارة املالية( س
 .دفرت قيد عموم الديون على الرتكات من حني إقامة الدعوى هبا( ع
 .مجيع مسودات املذكرات الصادرة من مركز بيت املال دفرت قيد( ف
سندات رمسية لقبض الرتكات واإلجارات واللقطات واألمانات اليت ترد ملركز بيت املال من الدائرة الرمسية تعطى ( ص

 .للمسلم ، والسند له قسيم حمفوظات املركز
وىف من احلجاج موضح هبا اسم املتوىف وتاريخ فصلة مطبوعة تعطى ملشائخ اجلاوى واملطوفني عند ختم رخصة املت( ق

 .وفاته وتابعيته وتكليفه بإرجاعها مع تركة املتوىف لتسجيل املراجعة هبا
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فصلة مطبوعة موضح هبا اسم احلاج وتابعيته ورقم حمضر خملفاته واسم شيخه توضع باطن خملفاته اليت تسلم ملركز ( ر
 .بيت املال لتسهيل املراجعة هبا

 .رمسية مطبوعة لقيد وفيات احلجاج الشهرية حسب النظَام اخلاص هبا كشوفات( ش
 .كشوفات رمسية مطبوعة لقيد تركات احلجاج هبا املسلمة للقناصل( ت

 اختصاصه وصالحياته –مأمور بيت المال : الفصل األول 

 

كات وحفظ أموال هو املرجع جلميع أعمال بيت املال من قيد الوفيات وإعطاء الرخص بدفنهم وضبط الرت  -217
الغيب والقصار ومن ال وارث هلم واملرجع لعموم موظفي بيت املال وهو املسئول عن أعماهلم واملكلف بالقيام بتنفيذ 

 .النظم والتعليمات املوضوعة لدائرة بيت املال

 .بكل دقة والعناية بتطبيقها وتنفيذها( 217)مراقبة األعمال املختصة ببيت املال واملوضحة يف املادة  -218

 .األمر على املوظف املختص بدائرته بإلغاء احلجوزات على الرتكات عند االقتضاء حب النظَام املخصوص -219
مساع الدعوى املقامة عليه حبكم وظيفته وإعطاء اجلواب عليها وإجراء املرافعة يف ذلك حىت صدور احلكم ماعدا  -201

 .تركات احلجاج األجانب

يع األحكام الصادرة عليه وال حيق له تنفيذ أي حكم إال بعد التصديق عليه من رئاسة االعرتاض على مج -200
 .القضاة

قبض ما هو عائد لوظيفته من تركات وأمانات وجموهرات وعقارات وغري ذلك وحفظها يف مواضعها اخلاصة  -202
 .ات اخلاصةوصرف ما يلزم صرفه وتسليمه إىل مستحقيه من ورثة وأوصياء وغري ذلك وفق التعليم

 .هو املسئول عن الصندوق وارداً وصادراً وعن كل ما قبضه مما هو عائد لوظيفته -203

 .التوقيع على املذكرات الصادرة على مسوداهتا احملفوظة وعلى مجيع أعمال الدائرة اليت حتتاج إىل توقيعه -204

ااًل من أحدهم أجرى يف حقه ما يلزم طبق مراقبة عموم موظفي بيت املال وأعماهلم وإذا رأى قصورًا أو إمه -205
 .نظَام املوظفني العام

مأمور بيت مال مكة هو املرجع لعموم مراكز بيت املال يف امللحقات فيما يتعلق برتكات احلجاج فقط طبق  -206
 .األوامر والتعليمات اخلاصة بذلك

ا يف مجيع أعماله وخمابراته إىل أي جهة عن مأمور بيت املال مرتبط باحملكمة الشرعية يف اجلهة اليت هو فيه -207
طريقها ، وأما من جهة الرسوم واجلبايات اليت تستحصل عن طريقه فمرجعه وزارة املالية حسب التعليمات املختصة 

 .هبذا

 .جيب أن يكون عموم مأموري بيت املال مكلفني طبق النظَام املايل -208

 اختصاصه وصالحياته -معاون مأمور بيت المال 
 

يقوم بأعمال مأمور بيت املال عند غيابه وهو املسئول عن ذلك ومساعدته يف عموم األعمال حال حضوره ما  -209
 .عدا الصندوق فهو من اختصاص املأمور بذاته
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 .حترير املسودات للمذكرات الرمسية الصادرة من مركز بيت املال -221

ألوصياء وبيان ما خيص كل واحد منهم ويكون ذلك بأمر مأمور تقسيم تركات األهايل واجملاورين على الورثة وا -220
 .بيت املال وعلمه

 .القيام مبا يلزم استيفاؤه على تركات احلجاج اليت تسلم للورثة واألوصياء والقناصل -222

 .احملافظة على اإلضبارات اليت هبا األوراق الرمسية واملستودعات -223

 يته واختصاصهصالح -كاتب الصندوق : الفصل الثالث 

 

 ( ك، و،ل)قيد مجيع ما يرد للصندوق بدفرت الواردة وقيد مجيع ما يصرف بدفرت املنصرف املوضحني بالفقرة  -224
 ( .216)ة من املاد

 ( .216)من املادة ( ط)قيد مجيع األوراق الرمسية الواردة ملركز بيت املال بدفرت األساس املوضح بالفقرة  -225

 .216من املادة ( ع)ون على الرتكات مبركز بيت املال بدفرته املخصوص املوضح بالفقرة قيد مجيع الدي -226

قيد مجيع الرتكات واإلجارات واللقطات واألمانات الواردة ملركز بيت املال بالسندات الرمسية املوضحة بالفقرة  -227
 .216من املادة ( ص)

 .(216)من املادة ( ح)الفقرة رصـد إقرارات املركز بدفرتها اخلاص املـوضحة ب -228

القيام بأي عمل من أعمال املركز يأمره به مأمور بيت املال أو معاونه ضمن الصالحية وعدم خمالفتهما يف  -229
ذلك وال يسوغ له عمل أي شيء من أعمال املركز خالف أعماله املوضحة إال بعد االستئذان من مأمور بيت املال أو 

 .معاونه

 اختصاصه وصالحيته -الكاتب الثاني : الفصل الرابع 

 

القيام باحلجز وحترير الرتكات وما عطف على ذلك من كل ما هو موضح يف صالحيته طبق القرارات واألوامر  -231
 .الصادرة يف ذلك

وتاريخ  00/5/50يف  79القيام حبجز مجيع تركات األهايل واجملاورين حسب قراري جملس الشورى رقم  -230
04/2/52. 

 ( .216)من املادة ( و)حترير عموم تركات األهايل واجملاورين بدفرته املوضح بالفقرة  -232

 .تسلم تركات احلجاج عموماً حسب نظَام املتوفني من احلجاج وتسليمها ملأمور بيت املال -233

دها أواًل بدفرت حماسبة قبض أمثان الرتكات اليت تباع باملزاد العلين من املشرتي وتسليمها ملأمور بيت املال لقي -234
 ( .216)من املادة ( ز)شيخ الداللني املوضـح بالفقرة 

 ( .216)من املادة ( ن)قيد مجيع األجر اليت تسلم خلدمة الشرشورة بدفرتها اخلاص هبا املوضح بالفقرة  -235

ات وعدم خمالفتها يف القيام بأي عمل من أعمال املركز يأمره به مأمور بيت املال أو معاونه ضمن الصالحي -236
ذلك وال يسوغ له عمل أي شيء من أعمال املركز خالف أعماله املوضحة إال بعد االستئذان من مأمور بيت املال أو 

 .معاونه يف ذلك
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 اختصاصه وصالحيته -المبيض : الفصل الخامس 
 

 .ذلكالقيام جبميع التحريرات الصادرة عن مركز بيت املال والكشوفات وما عطف على  -237

 القيام بقيد الوفيات من األهايل واجملاورين والطرحى واحلجاج كل منهم بالدفرت اخلاص به املوضح به بالفقرة  -238
 ( .216)من املادة ( د)

 .تبييض الكشوف الشهرية بوفيات احلجاج والطرحى والواردات ملركز بيت املال -239

 .جاج اليت تسلم للقناصلتبييض الكشوف النهائية املوضح هبا تركات احل -241

رصد الكشوفات النهائية املوضح هبا تركات احلجاج املسلمة للقناصل والورثة واألوصياء بدفرتها املوضح بالفقرة  -240
 ( .216)من املادة ( م)

 ( .216)من املادة ( س)رصد كشوفات الرتكات املسلمة لصندوق األمانة بدفرتها املوضح بالفقرة  -242

 ( .216)من املادة ( ف)يع مسودات املذكرات الصادرة من مركز بيت املال يف دفرتها املوضح بالفقرة رصد مج -243
 .تبييض مجيع املذكرات الرمسية والكشوفات الصادرة من مركز بيت املال -244

هما يف ذلك القيام بأي عمل من أعمال املركز يأمر به مأمور بيت املال أو معاونه ضمن الصالحية وعدم خمالفت -245
وال يسوغ له عمل أي شيء من أعمال املركز خالف أعماله املوضحة إال بعد االستئذان من مأمور بيت املال أو 

 .معاونه
 " أوقات الحضور بالمركز لموظفي بيت المال"

 .مأمور بيت املال أو معاونه حيضر باملركز يف الوقت الرمسي الذين يعني من قبل احملكمة شتاء وصيفا -246

صباحًا  02كتاب بيت املال مكلفون حبضور أحدهم بالتناوب بينهم يف غري الوقت املقرر باملركز من الساعة  -247
 .مساء حىت يوم اجلمعة لقيد الوفيات والقيام باجلوازات وصرف األكفان على فقراء الوفيات 02إىل الساعة 

 .مساءً  02اً حىت الساعة صباح 02على الفراش واملراسل احلضور يومياً من الساعة  -248

على مأمور بيت املال العمل مبوجب األنظمة والتعليمات املبلغة إليهم واملوضح هبا كيفية السري يف احلجوزات  -249
 .والرتكات وحتريرها وتسليمها وما عطف على ذلك


