خطــة
املالزمة القضائية

 1مــن 43

احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم وبارك على أشرف األنبياء واملرسلني،
نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  ،أما بعد :
فهذه دراسة حول خطة املالزمة القضائية  ،وتنتظم يف العناصر التالية :
أو ًال  :أهداف خطة املالزمة.
ثاني ًا  :مستند الدراسة.
ثالث ًا  :املقصود باملالزمة القضائية يف هذه الدراسة.
رابعـ ًا  :نطاق تطبيق خطة املالزمة.
خامس ًا  :آليات عمل املالزم القضائي يف احملاكم.
سادس ًا  :مراحل املالزمة وأهداف كل مرحلة.
سابعـ ًا  :شركاء اإلدارة يف تنفيذ اخلطة.
ثامن ًا  :املهارات واملعارف املقدمة للمالزمني.
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وتفصيلها كما يأتي :

أوالً  :أهداف خطة املالزمة :
هلذه اخلطة أهداف ،منها ما يلي :
 .1العناية بتأهيل املالزمني ،وتزويدهم بأهم املعارف و املهارات الالزمة ،وتدريبهم
على العمل القضائي .
 .2تعريف املالزمني بأهم األدوار املنوطة بهم ،وما ينبغي أن يكون عليه القاضي يف
مسته ،وخلقه ،وتعامله مع الناس .
 .4توصيف أدوار شركاء اإلدارة يف تنفيذ خطة املالزمة ،وتزويدهم باملهارات الالزمة
ألداء األدوار املنوطة بهم .
 .3حتديد مراحل املالزمة ومكانها  ،ونوع العمل يف كل مرحلة .
 .5توثيق عالقة املالزم القضائي بإدارة شؤون املالزمني يف اجمللس .
 .6إجياد قاعدة يُبنى عليها تدريب القضاة مستقبالً .

ثانياً  :مستند الدراسة :
تستند هذه الدراسة على الفقرة (ج) من املادة الثالثة من تنظيم أعمال املالزمني  ،املشار
فيها إىل ما تتواله إدارة شؤون املالزمني من مهام ،ومنها ":إعداد خطة للمالزمة يراعى
فيها عمل املالزم يف احملاكم بأنواعها أو الدوائر املتخصصة تشتمل على مراحل
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املالزمة ،ونوع العمل يف كل مرحلة ،ومدتها الزمنية ،ومكانها ،واملهارات واملعارف الالزم
اكتسابها  ،ووسائل حتقيقها ،وحنو ذلك ،ويعتمدها اجمللس" .

ثالثاً  :املقصود باملالزمة القضائية يف هذه الدراسة :
هي الفرتة اليت يقضيها املالزم القضائي منذ مباشرته العمل يف احملكمة بعد تعيينه إىل
حني توجيهه للعمل يف إحدى احملاكم.

رابعاً  :نطاق تطبيق خطة املالزمة :
أ ـ نطاق زماني :
تتفاوت مدة املالزمة الفعلية باختالف املالزمني على النحو اآلتي :
 )1املالزم الذي باشر العمل يف احملكمة ومل يرغب يف إكمال الدراسة ،فتمتد مالزمته
ثالث سنوات على األقل وفق ما ورد يف الفقرة األوىل من املادة السادسة من تنظيم
أعمال املالزمني.
 )2املالزم املفرغ للدراسة وحصل على الدرجة املفرغ هلا  ،فتكون مدة مالزمته الفعلية
سنتني وفق ما ورد يف الفقرة الثانية من املادة السادسة من تنظيم أعمال املالزمني.
 )4القاضي املعني ابتداءً على درجة قاضي (ب) املرشح للعمل يف السلك القضائي،
فيمكن من التدرب يف احملاكم على مهمات واختصاصات عمله يف القضاء ملدة
أقصاها ستة أشهر وفق قرار اجمللس األعلى للقضاء ذي الرقم ( )43/3/231والتاريخ
1343/7/21هـ ,ثم صدر قرار اجمللس ذو الرقم ( )44/17/2333والتاريخ

1344/2/2هـ املتضمن زيادة مدة التدرب إىل
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وعليه فإن فرتة املالزمة القضائية ترتاوح مابني ستة أشهر إىل ثالث سنوات .
ب ــ نطاق مكاني :
 تتم املالزمة حالياً يف إحدى احملاكم العامة أو اجلزئية.
 بعد مباشرة احملاكم املتخصصة ألعماهلا سيكون أمام املالزم القضائي مخس حماكم
متنوعة ،وهي :
 )1احملاكم العامة.
 )2احملاكم اجلزائية.
 )3حماكم األحوال الشخصية.
 )4احملاكم التجارية.
 )5احملاكم العمالية.
وقد روعي عند إعداد هذه اخلطة مشوهلا للوضع احلالي واملستقبلي.
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خامساً  :آليات عمل املالزم القضائي يف احملاكم :
.1
.2

.4
.3
.5

.6

أ) بدءاملالزمة :
يتم متكني املالزم من املباشرة يف احملكمة املوجه إليها بقرار من رئيس اجمللس .
يباشر املالزم يف احملكمة املوجه إليها خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار
التمكني من املالزمة .
إذا مل يباشر املالزم خالل املدة احملددة ،ف ُيبلّغ اجمللس بذلك.
يتوىل رئيس احملكمة توجيه املالزم إلحدى دوائر احملكمة.
تبدأ املالزمة يف احملاكم حسب الرتتيب اآلتي :
أ) احملاكم العامة.
ب) احملاكم اجلزائية.
ج) حماكم األحوال الشخصية.
د) احملاكم التجارية.
ه) احملاكم العمالية.
يُعطى املالزم دورة تعريفية ملدة عشرة أيام ،يتم فيها توضيح آليات العمل يف الدوائر
القضائية ،وطرق سري املعاملة بعد ورودها ،واجلهات اليت ترد منها املعامالت،
واإلجراءات اليت تتم على املعاملة بكافة أنواعها إىل حني صدورها.
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ب) مدداملالزمة :
 .7تقسم املالزمة إىل مدد متساوية ال تقل كل منها عن أربعة أشهر.
 .8ال حيق للمالزم االنتقال من حمكمة أو دائرة متخصصة قبل استكمال املدة املقررة
للمالزمة فيها.
 .9حيق للمالزم االنتقال إىل دائرة أخرى يف احملكمة نفسها قبل استكمال املدة بعذر
يقبله رئيس احملكمة.
 .13لرئيس احملكمة تكليف املالزم بعمل الدائرة بعد مضي سنة متى ظهرت صالحيته
لذلك.
 .11يقتصر عمل املالزم يف املرحلة األوىل على االستماع واملناقشة فيما يشكل عليه دون
املشاركة يف إصدار أي صك يف أي قضية.
ج) مكاناملالزمة :
 .12تكون املالزمة يف إحدى احملاكم اليت ال يقل عدد قضاتها عن ثالثة .
 .14حيق للمالزم االنتقال إىل حمكمة يقل عدد قضاتها عن ثالثة بعد مضي ما ال يقل
عن أربع فرتات من املالزمة .
د) ضوابطاالنتقالبنيالدوائر :
 .13يكلف املالزم باملالزمة لدى مجيع احملاكم (العامة ـ اجلزائية ـ األحوال الشخصية
ـ التجارية ـ العمالية).
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 .15للمالزم عند رغبته االستمرار يف إحدى هذه احملاكم أن يالزم لدى ثالث حماكم
على األقل على أن يكون من ضمنها احملكمة العامة واجلزائية .
 .16على رئيس احملكمة حال توقف عمل الدائرة القضائية لسبب من األسباب املبادرة
بنقل املالزم إىل دائرة أخرى إن أمكن ،أو الرفع عن ذلك للمجلس عند االقتضاء.
 .17تكون أعمال املالزمني لدى الدائرة يف ضبوط ختصص لذلك،وعلى املالزم توقيع
عمله الذي أجراه لدى الدائرة اليت يالزم لديها فور االنتهاء منه .
 .18على الدائرة تكليف أحد موظفيها إلعداد خالصة لعمل املالزم مدة مالزمته لديها يف
النموذج املعد لذلك ،ويوقّع من رئيس الدائرة ،واملالزم ،ومعد التقرير ،وخيتم
باخلتم الرمسي.
ه) أعمالاملالزمأثناءاملالزمة :
 .19يتوىل املالزم إصدار األحكام بعد مضي سنة من املالزمة متى أُحيلت القضية إليه،
وله أن يعرض على الدائرة مجيع ما أجراه قبل إصدار احلكم.
 .23ال جيوز تكليف املالزم بنظر القضايا الواردة يف الفقرة الثانية من املادة الثامنة ،وما
ورد يف الفقرة الثانية من املادة التاسعة من تنظيم أعمال املالزمني.
 .21ينظر املالزم القضايا ابتداءً ،أو إكماالً عدا ما استُثين يف املادة السابقة بالتكليف
كتابة من رئيس الدائرة  ،أو ممن ينوب عنه ،أو من رئيس احملكمة حال غياب
الدائرة إذا مل يكلف باملالزمة لدى دائرة أخرى ،ويراعى عند التكليف عدد القضايا،
ونوعها.
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 .22على الدائرة متكني املالزم من االطالع على القضايا املستثنى من نظرها وإجراءات
السري فيها.
 .24ميكن املالزم من حضور املداولة يف احلكم قبل النطق به ما أمكن .
 .23جيوز للمالزم إصدار صكوك اإلثباتات ماعدا ما استثين بعد مضي سنة من بدء
املالزمة على األقل ،ويكون ذلك حتت إشراف رئيس الدائرة أو أحد أعضائها .
 .25على الدائرة توضيح إجراءات سري القضية للمالزم قبل النطق باحلكم.
و) احلضورواالنصراف :
 .26جيب على املالزم االلتزام باحلضور وقت بداية الدوام الرمسي واالنصراف عند
نهايته ،وأال خيرج من احملكمة إال بإذن .
 .27ال جيوز للمالزم أن يغيب عن عمله لسبب غري مفاجئ قبل أن يرخص له يف ذلك
كتابةً.
 .28إذا انقطع املالزم عن العمل فعلى رئيس احملكمة إبالغ اجمللس بذلك يف حينه.
ز) تقييماملالزم :
 .29يزود املالزم باستمارة تقويم األداء عند بدء املالزمة ليعرف العناصر اليت سيقيم من
خالهلا.
 .43يتم تقييم املالزم وفق املادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة واخلامسة عشرة من تنظيم
أعمال املالزمني.
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سادساً  :مراحل املالزمة وأهداف كل مرحلة :
تقسم مراحل املالزمة إىل ما يأتي :
املرحلة األوىل  :مرحلة ما قبل النظر القضائي :

مدتها سنة ،وتقسم إىل ثالث فرتات ،مدة كل فرتة أربعة أشهر ،وتتضمن الفرتة األوىل
منها دورة تأهيلية مدتها عشرة أيام.
املرحلة الثانية  :مرحلة ما بعد النظر القضائي :

متتد إىل حني مباشرة املالزم يف احملكمة املوجه هلا قاضياً ،وتقسم إىل فرتات
متساوية ،مدة كل فرتة أربعة أشهر.

أهدافمراحلاملالزمة :

 أهداف املرحلة األوىل  :مرحلة ما قبل النظر :
وميكن تقسيمها إىل ما يلي :
أ ) الدورة التأهيلية  :ومدتها  :عشرة أيام بواقع مخس ساعات يومياً.
أهدافها :
 .1أن يتعرف املالزم القضائي على احملكمة وإداراتها ،واختصاصات كل منها .
 .2أن يعرف املالزم القضائي دورة املعاملة منذ ورودها للمحكمة إىل حني صدورها
(استالم املعاملة ـ توريدها ـ فهرستها ـ تصديرها).
 .4أن يتعرف املالزم القضائي على أعوان القاضي ،ومهامهم.
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 .3أن يُلم املالزم القضائي بأهم مواد نظام القضاء ،ويستوعب أحكامه ،وما تضمنه من
واجبات وحقوق.
 .5أن يُلم املالزم القضائي بأهم مواد نظام املرافعات الشرعية ،والالئحة التنفيذية،
والطريقة الصحيحة للتعامل معها ،وتعريفه بأهم الشروحات هلا واملراجع املناسبة.
 .6أن يُلم املالزم القضائي بأهم مواد نظام اإلجراءات اجلزائية ،ويُزوّد بأهم ما يفيد يف
فهمها واستيعابها.
 .7أن يوضح للمالزم القضائي جهات صدور التعاميم ،وكيفية التعامل معها عند
التعارض مع األنظمة ،ويُزوّد بأهم التعاميم الصادرة عن اجمللس األعلى للقضاء وعن
وزارة العدل.
 .8أن يعرف آداب القاضي يف جملس احلكم ،ومهامه ،وصالحياته.
 .9أن يعرف املالزم القضائي صفات القاضي الناجح ،مع ذكر التطبيقات العملية يف
الواقع القضائي.
 .13أن يعرف املالزم القضائي احلقوق والواجبات عليه جتاه عمله من خالل ما ورد يف
تنظيم أعمال املالزمني.
 .11أن يستوعب املالزم القضائي أنواع احملاكم ،واختصاصات كل حمكمة.
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ب ) الفرتة األوىل والثانية  :ومدتها مثانية أشهر.
أهدافها :
 .1أن يلم باألنظمة القضائية ،ولوائحها ،وشروحها.
 .2أن يعرف درجات التقاضي ،واختصاصات كل درجة.
 .3أن يعرف املالزم القضائي طريقة املراسالت ،وأسلوب كتابة اخلطابات.
 .4أن يطلع املالزم القضائي على ضبوط القضايا يف الدائرة بأنواعها ،ويستفسر عما
أشكل عليه منها.
 .5أن يعرف طريقة الضبط ،ويقوم بضبط بعض القضايا بإشراف الدائرة.
 .6أن يعرف املالزم القضائي اإلجراءات النظامية اليت تلي صدور األحكام ،وحقوق من مل
يقنع باحلكم يف النظام.
 .7أن يعرف طريقة ختريج الصكوك ،والقرارات وطريقة تسجيلها.
 .8أن يتوىل حترير اخلطابات للجهات الرمسية بإشراف الدائرة.
 .9أن يلم املالزم القضائي بطريقة التعامل مع النظام الشامل ،وأبرز معوقات استخدامه.
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الفرتة الثالثة  :ومدتها (أربعة أشهر) :
أهدافها :
 .1أن يعرف املالزم القضائي إجراءات السري يف نظر القضية ،من بدايتها إىل حني النطق
باحلكم .
 .2أن مييز املالزم القضائي بني املدعي واملدعى عليه ،وقت رفع الدعوى ويف أثناء
السري فيها.
 .3أن يقوم املالزم القضائي بتحرير الدعاوى واإلجابات ،وكتابة ما مت مساعه يف مسودة،
ويعرضها على الدائرة.
 .4أن يطلع املالزم القضائي على املدونات والسوابق القضائية.
 .5أن يطلع املالزم القضائي على اللوائح االعرتاضية ،وآلية التعامل معها .
 .6أن يتوىل املالزم القضائي اإلجابة على االستفسارات الواردة للدائرة حتت إشرافها .
 املرحلة الثانية  :مرحلة ما بعد النظر :
وميكن تقسيمها إىل ما يلي :
أ) الفرتة األوىل  :ومدتها (أربعة أشهر) :
أهدافها :
 .1أن يقوم املالزم القضائي بدراسة ما ال يقل عن عشر قضايا متنوعة مضبوطة سلفاً مل
حيكم فيها بعد ،وأن يقدم رأيه فيها للدائرة.
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 .2أن يطلع املالزم القضائي على امللحوظات الواردة من حمكمة االستئناف ،ويقدم رأيه
فيها للدائرة.
 .3أن يتوىل املالزم القضائي إصدار صكوك اإلنهاءات سوى ما استثين يف التنظيم.
 .4أن يقوم املالزم القضائي بالتدرب على نظر بعض القضايا بإشراف الدائرة.
 .5أن يعرف املالزم القضائي طرق اإلصالح بني اخلصوم.
 .6أن يشارك املالزم القضائي هيئة النظر يف احملكمة يف الوقوف على أحد مواقع النزاع
أو حجج االستحكام.
ب) الفرتة الثانية  :ومدتها (أربعة أشهر) ،وما بقي من مالزمته :
أهدافها :
 .1أن يقوم املالزم بنظر وإصدار األحكام يف القضايا ماعدا املستثناة يف املادة الثامنة من
تنظيم أعمال املالزمني.
 .2أن يتدرب املالزم القضائي على طريقة العمل يف القضايا املستثناة يف املادة الثامنة
من تنظيم أعمال املالزمني.
 .3أن يدرك املالزم القضائي إجراءات التنفيذ بعد صدور األحكام ،واجلهات املختصة
بذلك.
 .4أن يتدرب املالزم القضائي على أعمال كتابة العدل األوىل والثانية.
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سابعاً  :شركاء اإلدارة يف تنفيذ خطة املالزمة :
يشارك إدارة شؤون املالزمني يف تنفيذ هذه اخلطة جمموعة من اجلهات واألشخاص
الذين سيكون هلم دور كبري يف تنفيذها اخلطة ،وهم :
 )1وزارة العدل.
 )2املعهد العالي للقضاء.
 )3إدارة التخطيط والتطوير باجمللس.
 )4رؤساء احملاكم.
 )5القضاة يف احملاكم.
 )6مكاتب متابعة املالزمني يف احملاكم.

أوالً  :وزارة العدل :
تعترب الوزارة أحد الشركاء يف تنفيذ هذه اخلطة
استناداً إىل األمر امللكي الكريم ذي الرقم
(أ )133/والتاريخ 1341/13/23هـ املتضمن
إسناد تنفيذ تدريب أعضاء السلك القضائي
إىل وزارة العدل  ،ويتمثل دور الوزارة يف عدة
جوانب منها :

إدارة شؤون
المالزمين

المالزم
القضائي

مكاتب متابعة
المالزمين
القضائيين

وزارة العدل

إدارة التخطيط
والتطوير
بالمجلس

المعهد العالي
للقضاء
رؤساء
المحاكم
وقضاتها
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تسهيل مهمة موظفي مكاتب متابعة املالزمني يف احملاكم ،وجتهيز املقرات املناسبة
هلم .
التعاقد مع اجلهات املختصة لتنفيذ الدورات التدريبية للمالزمني.
توفري قاعات جمهزة يف احملاكم الرئاسية ،أو يف غريها ،لعقد الدورات التدريبية
العملية والتطبيقية.
جتهيز برامج تعني على متابعة املالزمني من خالل النظام الشامل.
منح صالحية الدخول للمالزمني على النظام الشامل مبعرفات خاصة بهم.

ثانياً :املعهد العالي للقضاء :
يعترب املعهد العالي للقضاء أحد الشركاء يف تأهيل املالزمني على وجه العموم؛ حيث
يقضي املالزم يف املعهد مدة ال تقل عن سنتني يتلقى خالهلا املعارف والعلوم اليت
تسهم يف تأهيله للعمل القضائي.

ثالثاً :إدارة التخطيط والتطوير يف اجمللس:
تعترب اإلدارة شريكاً مهماً يف املقابلة والتنسيق لتنفيذ هذه اخلطة ،لكونها اجلهة املختصة
بالتدريب يف اجمللس.
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رابعاً :رؤساء احملاكم :
أ -الدور املنوط برئيس احملكمة :
الشك أن لرئيس احملكمة دورًا كبريًا يف تنفيذ هذه اخلطة ،ويف توجيه املالزم ،ومتابعته
يف عمله ،وقد تضمن تنظيم أعمال املالزمني بعض األدوار املنوطة به ،فقد ورد يف املادة
السابعة من التنظيم ما يلي  " :يكلف رئيس احملكمة املالزم باملالزمة لدى دوائر
احملكمة حسب االختصاص النوعي وفق اخلطة املعتمدة ".
كما نصت املادة التاسعة على أن " ينظر املالزم القضايا ابتداءً ،أو إكماالً بالتكليف
كتابة من رئيس الدائرة  ،أو ممن ينوب عنه ،أو من رئيس احملكمة حال غياب الدائرة
إذا مل يكلف باملالزمة لدى دائرة أخرى ،ويراعى عند التكليف عدد القضايا  ،ونوعها ".
ب -الربنامج املقرتح تقدميه لرؤساء احملاكم :
يُقرتح إعداد برامج متعددة لرؤساء احملاكم يتم من خالهلا إيضاح الدور املهم املنوط
بهم جتاه املالزمني ،وأثر ذلك يف املسرية القضائية  ،وهي على النحو اآلتي :
 .1عرض خطة املالزمة القضائية القضائية عن طريق ورشة عمل مدتها ال تقل
عن ثالث ساعات.
 .2إيضاح دور رئيس احملكمة جتاه املالزم القضائي وأثر ذلك يف املسرية
القضائية من خالل تنظيم أعمال املالزمني عن طريق ورشة عمل مدتها ال
تقل عن ساعتني.
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.3

تعريف رئيس احملكمة مبهام مكاتب متابعة املالزمني ،ودورهم يف
املتابعة ،عن طريق ورشة عمل مدتها ال تقل عن ساعتني.

خامساً  :القضاة يف احملاكم :
أ -األدوار املنوطة بقضاة احملكمة :
لقضاة احملاكم دور كبري يف جناح خطة املالزمة ،ويتمثل دورهم فيما يأتي :
 متابعة املالزم يف حضوره وانصرافه ،وأداء واجباته الوظيفية.
 توجيه املالزم إىل ما يهمه يف عمله القضائي .
 تدريب املالزم على حسن السري يف القضايا والتكييف الصحيح هلا.
 التأثري على املالزم القضائي للتخلق بأخالق املهنة القضائية وآدابها.
 رفع تقارير الكفاية عن املالزم القضائي.
ب -الربنامج املقرتح تقدميه لقضاة احملاكم اليت يُالزم لديها :
 )1يبلغ رئيس اجمللس احملاكم باملهام املطلوبة من القضاة تُجاه املالزمني.
 )2يتم إعداد الربنامج على النحو اآلتي :
أ) إيضاح دور القاضي جتاه املالزم القضائي وأهمية العناية به وأثر ذلك على
املسرية القضائية عن طريق ورشة عمل مدتها ال تقل عن ساعتني ،مع
االستفادة مما ورد يف تنظيم أعمال املالزمني.
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ب) دورة يف مهارات التدريب ،عن طريق ورشة عمل مدتها ال تقل عن مخس
عشرة ساعة.
ج) دورة يف مهارة التقويم ،عن طريق ورشة عمل مدتها ال تقل عن مخس
ساعات.
د) املهارات واملعارف اليت ينبغي تزويد املالزم القضائي بها خالل مراحل
املالزمة ،عن طريق ورشة عمل مدتها ال تقل عن ثالث ساعات ،مع
االستفادة من خطة املالزمة يف بيان أهداف كل مرحلة من مراحل املالزمة.

سادساً  :مكاتب متابعة املالزمني :
وهي مكاتب تُنشأ يف املعهد العالي للقضاء
واحملاكم الرئاسية اليت يكثر بها املالزمون.

أ-

األدوار املنوطة مبكاتب متابعة املالزمني :

الســـــــــــــــــــــاعات
التدريبية في خطة المالزمة
الساعات
التدريبية
للشركاء
%18

الساعات
التدريبية
للمالزمين
%82

وتتمثل هذه األدوار فيما يلي :
 استقبال املالزمني يف احملاكم ،وتعريفهم مبرافق احملكمة.
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 خدمة املالزمني ،وتفقد احتياجاتهم ،والرفع بها .
 متابعة دراسة املالزم يف املعهد العالي للقضاء ،ورفع التقارير الالزمة عنه.
 متابعة الشؤون الوظيفية للمالزمني داخل احملاكم.
 متابعة توجيه املالزم القضائي للدوائر القضائية ،وتنقله بينها.
 متابعة إعداد تقارير الكفاية والرفع بها للمجلس.
 متابعة الدوام الرمسي للمالزمني والرفع باملنقطعني منهم.
 سكرتارية جلان الرتشيح للقضاء املشكلة يف كليات الشريعة باململكة.
 التنسيق بني مندوب اجمللس وكلية الشريعة يف املنطقة .
ب -الربنامج املقرتح تقدميه ملكاتب متابعة املالزمني :
 )1ختصيص موظف يف املعهد العالي للقضاء ويف كل حمكمة رئاسية يكثر بها
املالزمون.
 )2حتديد آلية العمل ملكاتب متابعة املالزمني ،وتدريب موظفي املكتب عليها ،وتقوم
بذلك إدارة شؤون املالزمني .
 )3ربط مكاتب متابعة املالزمني باجمللس عرب النظام الشامل املوجود يف احملاكم لتتم
متابعة عمل املالزم القضائي بشكل مباشر .
 )4تدريب موظفي هذه املكاتب على مهارات العمل ،وطريقة التعامل مع برنامج متابعة
املالزمني ويتم ذلك من خالل ما يأتي :
أ) فن االتصال الفاعل ،عن طريق ورشة عمل مدتها ال تقل عن عشر ساعات.
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ب) فن العالقات العامة ،عن طريق ورشة عمل مدتها ال تقل عن مخس
ساعات.
ج) التدريب على النظام الشامل ،عن طريق ورشة عمل مدتها ال تقل عن ثالث
ساعات.
د) فنون السكرتارية ،عن طريق ورشة عمل مدتها ال تقل عن ساعتني ،وتظهر
أهميتها يف حاجة مندوبي جلان االختيار إىل من يتوىل التنسيق مع
اجلامعات.

ثامناً  :املهارات واملعارف املقدمة للمالزمني :

المالزم القضائي

أوالً  :بنيت اخلطة على أن يتم التدريب وفق اآلتي :
 .1تكون مجيع الدورات املقدمة يف الفرتة الصباحية.
 .2ال جيمع بني التدريب العملي والنظري يف يوم واحد.
 .3يكون التدريب العملي من يوم السبت إىل يوم
االثنني ،وأما التدريب النظري فيكون يف يومي
الثالثاء واألربعاء.
 .4العناية باألمثلة التطبيقية من الواقع القضائي عند إقامة هذه الدورات .
 .5يتم تنفيذ مجيع الدورات خالل السنة األوىل (املرحلة األوىل)من املالزمة
 .6أال تتجاوز ساعات التدريب النظري يومياً مخس ساعات .
 .7تقدم الدورات التدريبية يف أماكن قاعات خمصصة داخل احملكمة أو خارجها .
دراسة في المعهد
العالي

مالزمة في المحاكم
(تطبيقية)

(مهارات ومعارف)
خطة المالزمة
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 .8يراعى عند تنفيذ الدورات مشول تنفيذها يف املناطق اليت يكثر بها املالزمون .
 .9تنفذ دورة تأهيلية مدتها عشرة أيام متواصلة يف بداية السنة األوىل من املالزمة الفعلية
يف احملاكم  ،تهدف إىل تزويد املالزم بأهم املعارف واملهارات اليت تعينه على
تصور العمل ،ومعرفة مهامه ،وواجباته.
 .11الساعات املقرتحة يف اجلداول التالية متثل احلد األدنى إلقامة كل دورة .
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ثانياً  :الربامج املقرتحة :
املرحلة األوىل  :ويقدم خالهلا ( )97ساعة تدريبية ،وميكن تقسيمها إىل ما
يلي :
أ) الدورة التأهيلية  :ويقدم خالهلا ( )39ساعة.
ومدتها  :عشرة أيام بواقع مخس ساعات يومياً ،وهي على النحو
اآلتي :
م التصنيف املادة املقدمة

أهداف املادة
أن يستوعب املالزم القضائي أنواع
احملاكم  ،واختصاصات كل

الساعات املطلوبة
(احلد األدنى)

ملحوظات

4

حمكمة .
أن يتعرف املالزم على احملكمة
وإداراتها  ،واختصاصات كل منها

4

.
أن يتعرف املالزم على أعوان
أهم املعارف اليت

.1

املعارف

حيتاجها املالزم
عند بدء املالزمة

القاضي  ،ومهامهم .
أن يعرف آداب القاضي يف جملس
احلكم ،ومهامه  ،وصالحياته .

4
4

أن يعرف املالزم القضائي احلقوق
والواجبات عليه جتاه العمل ،من
خالل ما ورد يف تنظيم أعمال

4

املالزمني.

أن يعرف املالزم دورة املعاملة منذ
ورودها للمحكمة إىل حني صدورها

4

أن يدرك املالزم صفات القاضي

4

.
صفات وآداب
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م التصنيف املادة املقدمة
القاضي الناجح

.2

أهداف املادة

الساعات املطلوبة
(احلد األدنى)

ملحوظات

الناجح ،مع العناية بالتطبيقات
القضائية يف واقع العمل.

.4

معارف

.3

معارف

.5

معارف

التعريف بنظام

أن يلم املالزم القضائي مبواد

القضاء الصادر

النظام  ،ويستوعب أحكامه و ما

عام 8241هـ

تضمنه من حقوق وواجبات .
أن يلم املالزم القضائي بنظام

التعريف بنظام
املرافعات
الشرعية.

املرافعات  ،والالئحة التنفيذية
وطريقة التعامل معها  ،وتعريفه

اجلزائية.

13

بأهم الشروح واملراجع املناسبة.

التعريف بنظام
اإلجراءات

5

أن يلم املالزم القضائي بنظام
اإلجراءات اجلزائية ،وتزويده مبا

5

يفيد يف فهمها واستيعابها
أن يوضح للمالزم القضائي جهات

.6
معارف

التعاميم

صدور التعاميم  ،وكيفية التعامل

وكيفية التعامل

معها عند التعارض مع األنظمة ،

معها

وتزويده بالتعاميم الصادرة من

5

اجمللس ومن الوزارة .

اجملموع

39
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ب) الفرتة األوىل  :ومدتها  :أربعة أشهر (ستة عشر أسبوعاً) ،ويتم
التدريب يف يومي الثالثاء واألربعاء
وجمموع ساعاتها  )38( :ساعة بواقع مخس ساعات يومياً ،وهي
على النحو اآلتي :
م التصنيف

املادة املقدمة

أهداف املادة

الساعات املطلوبة
(احلد األدنى)

ملحوظات

أن يعرف املالزم آلية
العمل فيها وطرق
إثباتها ( :حصر
الورثة  ،أنواع

.1

معارف

إجراءات إثبات اإلنهاءات

.2

معارف

معرفة درجات التقاضي

.4

مهارات

مهارات االتصال واحلوار

.3

مهارات

فن إدارة الوقت

االثباتات  :إثبات
الطالق ،والعدد،

13

حياة،إعالة...،ـ ــ،
عقود الزواج
لألجانب،الوكالة
للغائب ... ،اخل)
أن يعرف درجات
التقاضي ،
واختصاصات كل

4

درجة.
أن يتمكن املالزم
القضائي من معرفة
مهارات االتصال
املختلفة (احلوار ،

13

اإلنصات) .
أن يزود املالزم
القضائي بأهم

5
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م التصنيف

املادة املقدمة

أهداف املادة

الساعات املطلوبة

ملحوظات

(احلد األدنى)

املهارات املتعلقة
بذلك مع العناية
بذكر التطبيقات يف
واقع العمل
القضائي.
أن يزود املالزم
القضائي بأنواع

.5

مهارات

.6

معارف

.7

مهارات

.8

مهارات

فن القراءة السريعة

القراءة والسبل
املؤدية للقراءة

5

السريعة .
أن يستوعب املالزم
مبادئ التعامالت الرمسية

القضائي أساليب

واملراسالت

املكاتبات الرمسية

5

والرد عليها
أن يعرف املالزم
مهارة التعامل مع احلاسب اآللي

القضائي املهارات
األساسية للتعامل

يف حال إقرار

5

مع احلاسب اآللي

التوصية مبنح
املالزم دورة يف
مهارات احلاسب فال
حاجة هلذه الدورة

أن يلم املالزم
مهارات التعامل مع النظام
الشامل

القضائي بطريقة
التعامل مع النظام
الشامل وفوائده وأبرز

5

املعوقات الستخدامه

اجملموع

38
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ج) الفرتة الثانية والثالثة  :ومدتها  :مثانية أشهر ،ويتم التدريب يف يومي
الثالثاء واألربعاء.
وجمموع ساعاتها  )161( :بواقع مخس ساعات يومياً ،وهي على النحو
اآلتي :
م التصنيف

املادة املقدمة

أهداف املادة

الساعات املطلوبة
(احلد األدنى)

ملحوظات

أن يتمكن املالزم
القضائي من

.1

املهارات

مهارة حل املشكالت

.2

املهارات

فن إدارة فريق العمل

.4

املهارات

فن إدارة املكتب القضائي

التعامل مع
املشكالت  ،وما

5

يعرتضه يف سري
العمل
أن يلم املالزم
القضائي باملهارات
املتعلقة بذلك،
مع العناية

5

بالتطبيقات
القضائية يف واقع
العمل.
أن يلم املالزم
القضائي باملهارات
املتعلقة بذلك،
مع العناية

5

بالتطبيقات
القضائية يف واقع
العمل.
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م التصنيف

املادة املقدمة

أهداف املادة

الساعات املطلوبة
(احلد األدنى)

ملحوظات

أن يدرك املالزم
القضائي أبرز هذه
فن التعامل مع ضغوط

املهارات  ،وفنون

العمل

االسرتخاء وتاليف

.3

املهارات

.5

املعارف

كيفية التعامل مع األنظمة

.6

املهارات

فن التلخيص

.7

املهارات

مهارات البحث القضائي

.8

املهارات

مهارات التفكري والتحليل

4

اآلثار املستقبلية
لضغوط العمل
أن يعرف املالزم
طريقة التعامل
مع األنظمة،

4

ورتبها ،والعمل
عند تعارضها.
أن يعرف املالزم
القضائي فنون

4

التلخيص وآلياته .
أن يعرف املالزم
مظان املسائل يف
كتب الفقهاء ،
وأهم الكتب
واجملالت اليت

5

تعنى بالبحوث
القضائية  ،ومهارة
استخدام التقنية
يف كل ذلك
أن يزود املالزم
القضائي بأهم

4
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م التصنيف

املادة املقدمة

أهداف املادة

الساعات املطلوبة
(احلد األدنى)

ملحوظات

املهارات املتعلقة
بذلك
أن يعرف املالزم
القضائي أبرز

.9

املهارات

مهارات التخطيط

مهارات التخطيط
وطريقة االستفادة

4

منها يف العملية
القضائية .
 .13املهارات

فن التعامل مع اخلصوم

أن يعرف املالزم

وحيلهم وطرق اإلصالح بني

أهم املهارات

اخلصوم

املتعلقة بذلك

5

أن يلم القاضي
بطريقة العمل يف
 .11املعارف

إجراءات التقاضي يف القضايا
املالية

القضايا املالية  ،مع
العناية
بالتطبيقات

13

القضائية يف واقع
العمل.
أن يلم القاضي
بطريقة العمل يف
 .12املعارف

إجراءات التقاضي يف القضايا
العقارية

قضايا العقار ،مع
العناية
بالتطبيقات

5

القضائية يف واقع
العمل.

 29مــن 43

م التصنيف
 .14املعارف

املادة املقدمة
إجراءات السري يف قضايا
اإلعسـار

الساعات املطلوبة

أهداف املادة

(احلد األدنى)

ملحوظات

أن يعرف املالزم
إجراءات السري يف
نظر قضايا اإلعسار

5

أن يلم القاضي
بطريقة العمل يف
قضايا األحوال
 .13املعارف

إجراءات التقاضي يف قضايا
األسرة

الشخصية  ،مع

13

العناية
بالتطبيقات
القضائية يف واقع
العمل.

إجراءات التقاضي يف القضايا
 .15معارف

اجلنائية اليت هي من
اختصاص احملاكم العامة

أن يلم املالزم بآلية
نظر القضايا اليت
خترج عن اختصاص
احملكمة اجلزئية.

15

8

أن يلم املالزم بآلية
 .16معارف

إجراءات التقاضي يف القضايا

نظر القضايا

اجلنائية اليت هي من

اجلنائية اليت هي

اختصاص احملاكم اجلزئية

من اختصاص

13

احملكمة اجلزئية.
 .17املعارف

إجراءات العمل يف حجج

أن يعرف املالزم

االستحكام

إجراءات العمل يف

5

( )7ومن هذه القضايا ما يأتي :القصاص ،القسامة ،قتل الغيلة ،القصاص فيما دون النفس ،جنايات الصيب ،قتل
اخلطأ ،حد زنا احملصن ،الزنا بذوات احملارم ،حد اللواط ،حد احلرابة ،حد السرقة،النشل ،حد الردة ،السحر،
تهريب املخدرات ،ترويج املخدرات للمرة الثانية،غسل األموال ،وكذلك مجيع القضايا اليت خترج عن اختصاص
احملكمة اجلزئية.
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م التصنيف

املادة املقدمة

أهداف املادة

الساعات املطلوبة
(احلد األدنى)

ملحوظات

حجج االستحكام
أن يتقن املالزم هذه
 .18املعارف

مهارة الصياغة لألحكام

املهارة  ،مع تطبيق

والتسبيب الصحيح

ذلك على العملية

13

القضائية
أن يعرف املالزم
 .19املعارف

طرق اإلفادة من السوابق

املقصود بالسوابق

القضائية  ،والتعامل مع

القضائية واملدونات ـ

املدونات

وطرق اإلفادة

5

الصحيحة منها
أن يعرف املالزم هذه
 .23املعارف

مهارة توصيف األحكام ،

املهارة وتطبيقاتها

وتنزيلها على الوقائع

يف العملية

5

القضائية
أن يدرك القاضي
 .21املهارات

مهارة مجع املعلومات والسرب
للقضايا

طريقة مجع
املعلومات عن
القضايا ومتحيصها

4

وأبرز إشكاالتها
أن يعرف املالزم
القضائي الطرق
 .22املهارات

فن إدارة اجللسات

املناسبة إلدارة
اجللسات والتعامل

5

مع املرتافعني أثناء
املرافعة
 .24املعارف

التمييز بني املدعي واملدعى
عليه

أن يعرف املالزم
الفرق بني املدعي
واملدعى عليه وتبادل

5
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م التصنيف

املادة املقدمة

أهداف املادة

الساعات املطلوبة
(احلد األدنى)

ملحوظات

األدوار بينهما يف
أثناء نظر القضية،
ومستجداتها.
أن يعرف املالزم
 .23املعارف

القرائن املعاصرة

 .25املعارف

دورة يف أعمال كتابة العدل

 .26املعارف

دراسة النوازل القضائية

 .27املهارات

فن التعامل مع اإلعالم

القضائي القرائن،
ورتب كل منها.

5

أن يعرف املالزم
القضائي أهم أعمال
كاتب العدل

15

ومهامه
أن يعرف املالزم أهم
النوازل القضائية
املعاصرة

5

أن يعرف املالزم
القضائي حدود
وضوابط التعامل
مع اإلعالم

4

واألنظمة املتعلقة
بذلك

اجملمــــوع

161

المجموع الكلي للساعات

258
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يالحظ أن جمموع الساعات التدريبية خالل السنة األوىل يبلغ ()258
ساعة من ( )521خالل السنة األوىل ،وتشغل هذه الساعات التدريبية يومي
الثالثاء واألربعاء يف ( )26أسبوعاً من ( )52أسبوعاً خالل السنة ،ومعنى
ذلك  :أن املالزم سيبقى ( )26أسبوعاً أخرى يف املالزمة لدى أصحاب
الفضيلة القضاة .وباهلل التوفيق ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني.
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احملتويات
أو ًال  :أهداف خطة املالزمة
ثاني ًا  :مستند الدراسة.

4 ..........................................
4 .........................................

ثالث ًا  :املقصود باملالزمة القضائية3 .......................................... .
رابعـ ًا  :نطاق تطبيق خطة املالزمة.

3 ..........................................

خامس ًا  :آليات عمل املالزم القضائي يف احملاكم11 ......................... .
سادس ًا  :مراحل املالزمة وأهداف كل مرحلة15 ............................. .
سابعـ ًا  :شركاء اإلدارة يف تنفيذ اخلطة.

19 ....................... .......

ثامن ًا  :املهارات واملعارف املقدمة للمالزمني26 ................................ .
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