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مجلــة علمية محكمة

ا	صالح المجتمعي في ضوء السياسة الشرعية
د. محمد بن عبدالرحمن بن محمد النصري

اشـتراط حـلول بقيــة ا�قساط
عند التأخر عن سداد بعضها

د. أحمد بن حمد بن عبدالعزيز الونيِّس

دراسة باب الشفعة
د. نهال بنت إبراهيم أباحسين

التمـويـل الجمـاعــي
دراسة فقهية تطبيقية

د. أحمد بن هالل الشيخ

التحكيم في المسائل الجنائية
في الشريعة ا	سالمية 

د. ُخمّيس بن سعد الغامدي

أنواع جريمة استغالل ا�طفال جنسي�
عبر ا	نترنت 

إيمان بنت محمد علي عادل عّزام

ا	ذن الطــبي
د. فهد بن عبدا� الرشودي

الجوانب القانونية
في منازعات ضريبة القيمة المضافة

د.  محمد ناصر باصم
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اشـرتاط حـلول بقيــة األقساط  عند التأخر عن سداد بعضها

دراسة باب الشفعة

التمـويـل اجلمـاعــي دراسة فقهية تطبيقية

التحكيم يف املسائل اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية 

أنواع جرمية استغالل األطفال جنسيًا عرب اإلنرتنت 

اإلذن الطــيب

اجلوانب القانونية يف منازعات ضريبة القيمة املضافة
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هيئة التحرير

األستاذ بكلية الرشيعه بجامعه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

١. أ.د.عبداهلل بن حممد العمراني- رئيس التحرير

قايض استئناف

 ٢.د.مشعل بن سعد آل عسكر- عضو هيئة التحرير

األستاذ باملعهد العايل للقضاء

 ٣.أ.د.حممد بن جرب األلفي- عضو هيئة التحرير

مدير مركز البحوث يف وزارة العدل , وعضو هيئة التدريس باملعهد العايل للقضاء

 ٤.د.منصور بن عبدالرمحن احليدري- عضو هيئة التحرير

األستاذ املشارك بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود األسالمية

 ٥.د.خالد بن عبدالرمحن املهنا- عضو هيئة التحرير

األستاذ املشارك بكلية الحقوق بحامعة امللك سعود

 ٦.د.خالد بن عثمان العمري- عضو هيئة التحرير

عضو هيئة التدريس باملعهد العايل للقضاء

 ٧.د.عبدالعزيز  بن ناصر التميمي- مدير التحرير
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د. ُخمّيس بن سعد الغامدي
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ضوابط النرش يف مجلة قضاء

  ١) أن يكون البحث لم يسبق نشره
   ٢) أن يكون البحث فيما يخدم مجال القضاء

 ٣) أن بتصف البحث بالجدة واألصالة
 ٤) إذا كان البحث تحقيقا لمخطوط فيذكر الباحث ما يفيد قيمته العلمية وانه لم

 يسبق تحقيقه
   ٥) أن يلتزم الباحث بالمنهجية العلمية لكتابة البحوث وتحقيق المخطوطات
  ٦) أال يتجاوز عدد الصفحات ( ٥٠ صفحة ) ولهيئة التحرير االستثناء من ذلك

 ٧) أن يرفق الباحث ملخصاً للبحث باللغتين ( العربية واالنجليزية ) بما ال يزيد عن
 مائتي كلمة

 ٨) أن يرفق الباحث نسخه من البحث على قرص مدمج         يحتوي على البحث
 بكاملة بصيغه                 عند إجازته للنشر

٩) أن يكون خط األصل  (١٨ ) وخط الهامش (١٤) ونوع الخط
 traditional arabic

إجازته بعد  للجمعية  االلكتروني  الموقع  على  البحث  نشر  في  الحق  للمجلة   (١٠ 
 للنشر

١١) ترسل البحوث عبر البريد االلكتروني للمجلة
 بصيغتي

١٢) ال يحق للباحث نشر البحث قبل مضي سته اشهر من تاريخ نشرة فى المجلة
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mag@qadha.org.sa
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كلمة رئيس التحرير

 الحمد لله وحده, والصالة والسالم على من ال نبي بعده, وعلى آله وصحبه، أما
بعد

في الباحثين  ملتقى  مزدانة،  بالبحوث  وهاجة،  نجمٌة  تلوح  القضاء  سماء   في 
بين الجامعة  المؤصلــة  المعمقة  الدراسات  في  لتساهم  القضائي،   المجال 
منحى السالكة  النظامية،  والدراسة  القضائي  والتطبيق  الفقهي   التأصيل 
جهود إلى  لتنضم  إال  ذاك  وما  فيها؛  األبحاث  لنشر  سبيال  العلمي   التحكيم 

الجمعية األخرى من دورات تدريبية وملتقيات قضائية وحلقات علمية
صدور من  السعودية  العربية  المملكة  تشهده  ما  إلى  العدد  هذا  في   ونشير 
كعبها علو  تؤكد  شأنها  من  والتي  المهمة  القضائية  األنظمة  من   مجموعة 

 .وثبات أصلها في مجال األنظمة عموما وِفي األنظمة القضائية خصوصا
 ولقـــــد كان للمجلة مواكبة متميزة لما يصدر من أنظمة من خـــالل األبحـــاث
وقضــــاة تدريــــس  هيئـــة  أعضـــاء  يكتبها  والتي  المحكمـــة   العلميــــة 

ومحامــــون وغيرهم
 وها هو العدد ( الثالـث عشـر ) يسفر عن أبحاثه، ويبين عن مخزونـــه؛ ليضاَف
 مع السلسلة العلميـــة السابقـــة، ويكــون امتدادا للدوريات التي ستأتي بعدها
 - إن شاء هللا-، ولقد كانت األبحاث في هذا العدد متنوعة، آخذة بك بين مجاالت
 القضاء المتخصص، والذي يشهد تطوراً ملحوظاً، وتقدماً متسارعاً؛ الذي يجعل
في الفكر  وإعمال  النظر  تدقيق  في  كبيرة  مسؤولية  الباحثين  عاتق   على 
 الدراسات المعمقة الجامعة بين التأصيل والتطبيق، ومجلة قضاء- بفضل هللا-

تتيح الفرصة للباحثين بأن ينشروا بحوثهم بعد تحكيمها
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نسأل هللا التوفيق والسداد والعون والرشاد للجميع .
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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Abstract of the study:  

Arbitration is deemed to be one on he means used in 

settlement of disputes among opponent parties. It is 

privileged superseding jurisdiction in the point that is 

focally based on mutual agreement between opponent 

parties in respect of designating arbitrators, deciding 

procedure and objective law used by arbitrator while 

considering subject of the claim, in addition to possibility of 

reaching mutual agreement on deciding term assigned for 

considering subject of the claim and the place designated as 

domicile of the claim.  

All of the above determinants based on mutual 

agreement of parties comprise the main privilege of 

arbitration over jurisdiction. They result in acceleration in 

considering subject of the claim and easy progress of 
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procedure. This situates arbitration as an important and 

supportive tributary for jurisdiction through which disputes 

are settled in a short term avoiding bureaucratic procedure 

that often results in prolonged term of litigation in a manner 

that sometimes results in augmentation of dispute and 

accumulation of loss incurred by opponent parties. In 

addition, it might result in keeping jurisdiction and judges 

busy in lawsuits that could have been resolved in easier 

manner and shorter term.  

Criminal issues is deemed to be among the most 

important issues related to arbitration. This is the ore point 

elaborated by this study. Although arbitration is widely 

known to be avoiding involvement in criminal issues, the 

researcher, in his study contemplated herein, concluded that 

arbitration is significantly utilized in resolving criminal 

issues, in compliance with certainly identified measures 

defined by this study. The most important of such measures 

is that arbitration is significantly optimized in settling any 

criminal issue that comprises taking a compensation, even if 

exchange of sale and purchase is not utilizes therein. 

Furthermore, arbitration is also utilized in issues in which 
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dispute among opponent parties entitled either party waiver 

his right attributed to it. Wherever it is eligible for any party 

waiver his right or make reconciliation in all or any part of 

it, the dispute will be rendered as a valid issue in the domain 

of arbitration.  

Accordingly, arbitration can be utilized in retribution, 

major penalties, and warning penalties as long as respective 

measures are fulfilled, in full accord with the detail 

contemplated within this study. 
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