
وتاريخ  3285: املواد الواردة في هذه الالئحة تشمل التعديالت املنصوص عليها بقرار معالي الوزير رقم تنويه

 .هـ 1428\3\15

 

 اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية

 الباب األول 

 أحكام عامة

المية تطبق املحاكم على القضايا املعروضة أمامها أحكاَم الشريعة اإلساملادة األولى :

 ملا دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض مع 
ً
؛ وفقا

 الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .

يعمـــل باألنظمــــة ، والقــــرارات ، والتعليمــــات الســــارية ال ــــ  ال تتعــــارض مــــع هــــذا  1/1

 النظام.

 الرسمية للمحاكم ، وغيرها من اللغات يترجم إليها.اللغة العربية هي اللغة  1/2

تطبــق األحكــام الــواردة فــي هــذا النظــام علــى الــدعاول ايردائيــة فيمــا لــم يــرد لـــه  1/3

 حكم في نظام اإلجراءات ايردائية ، وفيما ال يتعارض مع طبيعتها . 

 

ا ، تســــرك أحكــــام هــــذا النظــــام علــــى : الــــدعاول ال ــــ  لــــم يفصــــل فيهــــاملــــادة الةانيــــة :

 واإلجراءات ال   لم تتم قبل نفاذه ، ويستةنى من ذلك ما يأتي :

 املواد املعدلة لالختصاص  بالنسبة للدعاول املرفوعة قبل نفاذ هذا النظام  -أ 

 املواد املعدلة للمواعيد  بالنسبة للميعاد الذك بدأ قبل نفاذ هذا النظام . -ب 

اض بموجـــذ هـــذا النظـــام  بالنســـبة النصـــوص املنشـــاة أو امللغيـــة لطـــر  االعتـــر  -ج 

 لألحكام النهائية ال   صدرت قبل نفاذ هذا النظام .

 الدعاول ال   لم يفصل فيها  هي : ال   نظرت ولم يصدر فيها حكم من ناظرها.2/1

 ( من هذا النظام . 37،  31املواد املعدلة لالختصاص هما : املادتان )  2/2

( مـــن هـــذا  235،  41،   40،  22املـــواد )  النصـــوص املعدلـــة للمواعيـــد  هـــي : 2/3

 النظام.

النصوص املنشاة لطـر  االعتـراض  هـي : املـواد اي اصـة بالتمـاة إعـادة النظـر  2/4

 ( . 195ـ  192من املادة ) 



( مـن هـذا النظـام . واي اصـة  175النص امللغـي لطـر  االعتـراض هـو : املـادة )  2/5

الفصل في الدعول ، وال تنته  بها اي صومة باالعتراض على األحكام ال   تصدر قبل 

. 

 

 في ظل نظام معمول به  املادة الةالةة :
ً
كل إجراء من إجراءات املرافعات تم صحيحا

 ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام .
ً
 يبقى صحيحا

 

ال يقبـــــل أك طلـــــذ أو دفـــــع ال تكـــــون لصـــــاحبه فيـــــه مصـــــ حة قائمـــــة املـــــادة الرا عـــــة : 

ذلـــــــك تكفـــــــي املصـــــــ حة املحتملـــــــة  إذا كـــــــان الغـــــــرض مـــــــن الطلـــــــذ  مشـــــــروعة ، ومـــــــع 

االحتياط لدفع ضرر محد  ، أو االستيةا  يحق يخش ى زوال دليله عند النزاع فيه 

. 

وإذا ظهـــر للقا ـــ   أن الـــدعول صـــورية  كـــان عليـــه رفضـــها ، ولـــه ايحكـــم علـــى 

 املدعي بنكال .

 يقصد باملص حة : كل ما فيه جلذ نفع أو دفع ضرر . 4/1

يســــتظهر القا ـــــ   الطلـــــذ إن لــــم يحـــــرره طالبـــــه ، ويــــرد مـــــا ال مصـــــ حة فيـــــه ،       4/2

. 
ً
 أم عارضا

ً
 سواء أكان الطلذ أصلّيا

يقصد بالضرر املحد  : أن االعتداء على ايحق لـم يقـع ، غيـر أن هنـاا قـرائن  4/3

 معتبرة تدل على قرب وقوعه  . 

عنــد النــزاع مــن غيــر حضــور يقبــل الطلــذ باالســتيةا  يحــق يخشــ ى زوال دليلــه  4/4

اي صــم ارخــر، إذا كــان يتعــذر حضــوره . ومــن ذلــك : طلــذ املعاينــة إل بــات ايحالــة  

 ., أو إ بات شهادة يخش ى فواتها( من هذا النظام 116كما في املادة )

إذا  بت لناظر القضية أن دعول املدعي كيدية ،حكم برد الدعول، وله ايحكم  4/5

 . بتعدير املدعي بما يردعه

إذا  بت لناظر القضية أن الدعول صورية  ، حكم برد الـدعول ، ولـه ايحكـم  4/6

 بالتعدير .

في ضـب  -في القضايا الكيدية والصورية  -يـكون ايحـكم برد الدعول والتعدير  4/7

 القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .

ية ، أو خلفــه  عــد يقــرر التعديــر فــي القضــايا الكيديــة ، والصــورية حــاكم القضــ 4/8

 ايحكم برد الدعول ، واكتسابه القطعية .



 

مــن املــواطنين فــي كــل مــا فيــه -علــى األقــل-تقبــل الــدعول مــن  ال ــةاملــادة اي امســة :

 مص حة عامة ، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك املص حة .

 املص حة العامة  هي : ما يتعلق بمنفعة البلد . 5/1

ي قبــول الــدعول فــي املصــاي  العامــة أن يتقــدم بهــا  ال ــة مــن املــواطنين  يراعــى فــ 5/2

 من أعيان البلد .

 آخر يوجد فيه  جهة رسمية  لهـا  5/3
ً
إذا كان بلد املحكمة يتبع في اختصاصه بلدا

 االختصاص ،  فال تسمع الدعول إال من جهتها .

 

 إذا نــص النظــام علــى باملــادة السادســة :
ً
ــاَبهب عيــذ  يكــون اإلجــراء بــاطال

َ
طالنــه ، أو ش

إذا  بـت  -رغـم الـنص عليـه -تخلف  سـببه الغـرض مـن اإلجـراء وال يحكـم بـالبطالن 

 تحقق الغاية من اإلجراء.

 الذك يقدر تحقق الغاية من اإلجراء ، هو ناظر القضية . 6/1

 

فــــي ايرلســــات وفــــي جميــــع إجــــراءات -يجــــذ أن يحضــــر مــــع القا ــــ  املــــادة الســــا عة :

، وإذا تعـــــذر حضـــــور الكاتـــــذ حـــــرر املحضـــــر ويوقعـــــه مـــــع القا ـــــ  كاتـــــذ ي-الـــــدعول 

 فللقا    تولي اإلجراء وتحرير املحضر.

 ، وكل ما يتعلق بها من محاضر .يقصد باملحضر هنا: ضب  الدعول  7/1

 .يرجع في تقدير تعذر حضور الكاتذ إلى القا    7/2

 

أن -ان القضــــاة مــــن أعــــو  -ال يجــــوز للمحضــــرين وال للكتبــــة وغيــــرهم املــــادة الةامنــــة :

 يدخل في حدود وظائفهم ، في الدعاول اي اصة 
ً
بهـم ، أو بـأزواجهم ، يباشروا عمال

 
ً
 .أو بأقاربهم، أو أصهارهم، ح ى الدرجة الرا عة، وإال كان هذا العمل باطال

 : األقارب ح ى الدرجة الرا عة هم 8/1

 .اايردات وإن علو ، و الدرجة األولى: ارباء، واألمهات، واألجداد 

 الدرجة الةانية : األوالد ، وأوالدهم وإن ندلوا . 

 الدرجة الةالةة : األخوة واألخوات األشقاء ، أو ألب ، أو ألم،وأوالدهم.

 الدرجة الرا عة : األعمام والعمات ، وأوالدهم ، واألخوال ، واي االت وأوالدهم  

 تطبق هذه الدرجات األربع على أقارب الدوجة وهم األصهار . 8/2



أعـــوان القضـــاة هـــم : الكتبـــة واملحضـــرون ، واملترجمـــون ، واي بـــراء ، ومـــأمورو  8/3

 بيوت املال ، ونحوهم .

 

تحســـذ املــــدد واملواعيـــد املنصـــوص عليهـــا فــــي هـــذا النظـــام حســــذ املـــادة التاســـعة : 

 تقويم أم القرل ، ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته .

أن يكتـــذ -فيهـــا إلـــى التـــاريخ املـــيالدك فـــي ايحـــاالت ال ـــ  تســـتوجذ اإلشـــارة-يراعـــى 9/1

 ،  ــم يشـــار إلــى مــا يوافقـــه مــن التــاريخ املـــيالدك ، مــع ذكــر اســـم 
ً
التــاريخ الررــرك أوال

 اليوم بجانذ تاريخه بحسذ تقويم أم القرل .

يرجـــع فـــي تقـــدير وقـــت شـــرو  الشـــمس ، وغروبهـــا فـــي كـــل مدينـــة إلـــى تقـــويم أم  9/2

 لبلدان .القرل ، ويراعى فوار  التوقيت بين ا

 

يقصـــد بمحـــل اإلقامـــة فـــي تطبيـــق أحكـــام هـــذا النظـــام املكـــان الـــذك املـــادة العاشـــرة :

يقطنــــه العــــ ص علــــى وجــــه االعتيــــاد . وبالنســــبة للبــــدو الرحــــل ، يعــــد محــــل إقامــــة 

الع ص ، املكان الذك يقطنه عند إقامة الدعول . وبالنسبة للموقوفين والسرناء 

  وقوف أو املسرون فيه .، يعد محل إقامة الع ص ، املكان امل

  يتــــــــلقى فيـــــه اإلخـــــــطارات و     
ً
ويجـــــوز ألك نـــــ ص أن يــــــختار محـــــل إقـــــــامة خـــــــاصا

التبليغات ال ـ  توجـه إليـه   شـأن مواضـيع ، أو معـامالت معينـة باإلضـافة إلـى محـل 

 إقامته العام .

عليه  يلدم السرين أو املوقوف االستمرار في حضور جلسات القضايا املقامة 10/1

في املحكمة ال   تنظرها أ ناء سرنه ،  أو  إيقافه وال   تم ضب  الدعول فيها ح ى 

تنته  هذه القضايا ، ولو  عـد خروجـه مـن السـرن ، أو اإليقـاف ، بخـالف القضـايا 

املقامة عليه  عد خروجه من السرن ، فنظرها في محكمة البلد ال   يقيم فيها على 

 ةن  في باب االختصاص .وجه االعتياد ،  إال ما است

إذا كان الـمدعى عليه ناقص األهلية ، أو ناظر وقف فالعبرة بمحل إقامة وليه  10/2

 ، ومحل إقامة ناظر الوقف.

 ، فالعبرة بمحل إقامة األصيل . 10/3
ً
 شرعّيا

ً
 إذا كان املدعى عليه وكيال

 

حكمــــة ال يجــــوز نقــــل أك قضــــية رفعــــت بطريقــــة صــــحيحة ملاملــــادة ايحاديــــة عشــــرة :

 مختصة إلى محكمة أو جهة أخرل قبل ايحكم فيها .



تــدخل الـــدعول فــي واليـــة القا ــ   ب حالتهـــا إليــه ، فـــال يجــوز إحالتهـــا إلــى جهـــة  11/1

 أخرل ، وال يملك أحد سحبها ،  إال  عد ايحكم فيها .

إذا كانـــت القضـــية منظـــورة فيجـــذ بقـــاء املعاملـــة  عينهـــا عنـــد ناظرهـــا ، ح ـــى  11/2

 يحكم .انتهائها با

املعاملــة فيكــون  إذا لــدم األمــر الكتابــة  شــأن إجــراء ، أو استفســار فــي موضــوع 11/3

ذلــك بخطــاب مــن القا ــ  , وعليــه أن يرفــق معــه صــورة مــا يحتــاج إليــة مــن أورا  

 .املعاملة ما لم يقتِض األمر إرسال كامل املعاملة

ة ، فلهـا أن عند ايحاجة لالطالع على أصل املعاملة من قبل أك جهـة مختصـ 11/4

 تندب من يطلع عليها في مكتذ القا    ب ذن من القا    ، وتحت إشرافه.

إذا رفعت القضية للقا    ، أو أحيلت إليه ، وهو غير مختص بها ، فيعيدها  11/5

ال ــ  رفعتهــا, وفــي حــال عــدم قناعــة صــاحذ العالقــة علــى إعــادة إلــى ايرهــة امل تصــة 

قا ــــ  , ومعاملــــة مــــن لــــم يقنــــع بتعليمــــات القضــــية فيلــــدم ايحكــــم فيهــــا بمــــا يظهــــر لل

 .التمييز

فـي جميـع األحــوال ال ـ  تســتدعي إحالـة املعاملــة ـــ قبـل ايحكــم فيهـا ــــ يكتفـى فــي  11/6

 ذلك بخطاب من ناظر القضية .

كل دعول نشأت عن حكم في قضية سابقة ، فينظرها مصدر ايحكم السابق  11/7

، وكانــــت مشــــمولة بواليتــــه . وذلــــك ، إذا كــــان علــــى رأة العمــــل فــــي املحكمــــة نفســــها 

كايحكم بصرف النظر لتوجه الدعول على من بيده العين ، أو ايحكم ببطالن عقد 

 ، أو تصحيحه ، أو انتفائه ، أو  بوته ، أو مطالبة املحامي بأجرته . 

يــتم التبليــس بوســاطة املحضــرين ، بنــاء علــى أمــر القا ــ   ، أو املــادة الةانيــة عشــرة :

و إدارة املحكمة ، ويقوم اي صوم أو وكالؤهم بمتا عة اإلجراءات ، طلذ اي صم ، أ

وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها ؛ ويجوز التبليس بوساطة صاحذ الدعول ، إذا 

 طلذ ذلك .

 

ال يجوز إجراء أك تبليس أو تنفيذ فـي محـل اإلقامـة قبـل شـرو  املادة الةالةة عشرة :

أيــام العطــل الرســمية ، إال فــي حــاالت الضــرورة ، الشــمس ، وال  عــد غروبهــا ، وال فــي 

 وب ذن كتابي من القا    .

إذا تــم التبليــس فــي األوقــات املمنوعــة ، وحضــر املــدعى عليــه فــي املوعــد املحــدد  13/1

 ( .6فالتبليس صحيح ؛ لتحقق الغاية ؛ وفق املادة )



طلتـا يقصد بالعطل الرسمية : يومـا اي مـيس وايرمعـة مـن كـل أسـبوع ، وع 2 /13

 العيدين ، وما يقرره ولي األمر عطلة لعموم املوظفين .

 من اختصاص ناظر القضية .-املشار إليها في هذه املادة-تقدير الضرورة 13/3

 

يجـــذ أن يكـــون التبليـــس مـــن نســـ تين متطـــابقتين ، إحـــداهما املـــادة الرا عـــة عشـــرة :

 ور بقدر عددهم .أصل ، واألخرل صورة ، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الص

 ويجذ أن يشتمل التبليس على ما يأتي :

 موضوع التبليس ، وتاريخه باليوم ، والشهر ، والسنة ، والساعة ال   تم فيها . -أ  

االســــم الكامــــل لطالــــذ التبليــــس ، ومهنتــــه أو وظيفتــــه ، ومحــــل إقامتــــه ، واالســــم  -ب

 الكامل ملن يمةله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته .

االسم الكامل ملن وجه إليه التبليس ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته  ف ن لم  - ج

ه .
َ
 وقت التبليس ، فآخر محل إقامة كان ل

ً
 يكن محل إقامته معلوما

 اسم املحضر واملحكمة ال   يعمل لديها .-د 

اسـم مـن سـلمت إليـه صــورة ورقـة التبليـس ، وصـفته ، وتوقيعـه علـى أصــلها ، أو  -هــ

 ات امتناعه وسببه .   إ ب

 توقيع املحضر على كل من األصل والصورة . -و 

 إعداد التبليس يكون من قبل مكتذ املواعيد في املحكمة .  14/1

 اشتمال ورقة التبليس على ما جاء في الفقرة)ب،ج (    -قدر اإلمكان-يجذ 14/2

، 20ين )ترفــق بصــورة ورقــة التبليــس صــورة مــن صــحيفة الــدعول وفــق املــادت 14/3

39  .) 

 يكفي ذكر صفة من يمةل ايرهة ايحكومية في حال التبليس واإلخطار . 14/4

يقصـــــد بمحـــــل اإلقامـــــة فـــــي الفقـــــرتين ) ب ، ج ( محـــــل اإلقامـــــة املعتـــــاد ، أو :  14/5

 (. 10امل تار  الذك يتلقى فيه اإلخطارات والتبليغات وفق ما نصت عليه املادة ) 

أن يــذكر االســم الةالنــي ملــن ســلمت لــه صــورة التبليــس علــى مــن يتــولى التبليــس  14/6

 وصفته وذلك في أصل التبليس .  

إذا كان املستلم للتبليس ال يقرأ وال يكتذ وجذ إيضـا  ذلـك فـي أصـل التبليـس  14/7

 وأخذ بصمة إبهام املستلم على أصل ورقة التبليس .

 



ت إليــه فــي محــل يســلم املحضــر صــورة التبليــس إلــى مــن وجهــاملــادة اي امســة عشــرة :

إقامته أو عمله إن وجد ، وإال فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين 

 معه  من أهله ، وأقاربه ، وأصهاره ، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته .

م : فيســـلم الصـــورة      
ّ
فـــ ذا لـــم يوجـــد مـــنهم أحـــد ، أو امتنـــع مـــن وجـــد عـــن التســـل

قسم الشرطة ، أو رئيس املركد ، أو شيخ القبيلة  حسذ األحوال إلى عمدة الحي ، أو 

، الذين يقع محـل إقامـة املوجـه إليـه التبليـس فـي نطـا  اختصاصـهم حسـذ الترتيـذ 

 السابق .

 وعلى املحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليس .     

يـة أن وعلى املحضر خالل أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة ل رهـة اإلدار      

 مــع إشــعار 
ً
ـــ مســرال  ـ

ً
يرســل إلــى املوجــه إليــه التبليــس فــي محــل إقامتــه أو عملــه خطابــا

 بالتسلم ــ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى ايرهة اإلدارية .

 يقوم الوكيل مقام األصيل في استالم التبليس .1 /15

 يكون تسليم صورة التبليس للبالس العاقل . 15/2

التبليس ورفـض التوقيـع علـى أصـلها  فهـو فـي حكـم مـن  من تسلم صورة ورقة 15/3

 رفض تسلمها .

إال إذا  عث مكتذ املحضرين -داخل اململكة-ال تسرك ار ار املترتبة على التبليس15/4

 عليه بالتبليس .   
ً
 أصل ورقة التبليس إلى القا    موقعا

 -ل  ال ـة أيـام خـال -تقوم ايرــهات الــمذكورة فـي هـذه الــمادة ب فـادة املحكمـة  15/5

 بما اتخذته من إجراء حيال صورة التبليس املسلم لها من املحضر .

إذا صـادف اليــوم التـالي لتســليم صـورة التبليــس ل رهـة اإلداريــة عطلـة رســمية  15/6

 امتد امليعاد إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة . 

 

وا محضـــــر علــــى مراكـــــد الشــــرطة وعمــــد األحيـــــاء أن يســــاعداملــــادة السادســــة عشـــــرة :

 املحكمة على أداء مهمته في حدود االختصاص .

 شيوخ القبائل ومعرفوها في حكم عمد األحياء .16/1

 

 م ى سلم إلى ن ص من وجه إليه ، ولو املادة السا عة عشرة :
ً
يكون التبليس نظاميا

 في غير محل إقامته أو عمله.

 



 ارتي يكون تسليم صورة التبليس على النحو املادة الةامنة عشرة :

ب                        ما يتعلق باألجهدة ايحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم . -أ 

مـــا يتعلـــق باألنـــ اص ذوك الع صـــية املعنويـــة العامـــة إلـــى مـــديريها أو مـــن يقـــوم  -

 مقامهم أو من يمةلهم .

مــا يتعلــق بالشــركات وايرمعيــات واملؤسســات اي اصــة إلــى مــديريها أو مــن  -ج 

 .  قوم مقامهم أو من يمةلهمي

مــا يتعلــق بالشــركات واملؤسســات األجنبيــة ال ــ  لهــا فــرع أو وكيــل فــي اململكــة إلــى  -د 

مــــــــــــــــــــدير الفــــــــــــــــــــرع أو مــــــــــــــــــــن ينــــــــــــــــــــوب عنــــــــــــــــــــه أو الوكيــــــــــــــــــــل أو مــــــــــــــــــــن ينــــــــــــــــــــوب عنــــــــــــــــــــه .                                  

إلى من وجه  ما يتعلق برجال القوات املس حة ومن في حكمهم إلى املرجع املباشر  -هـ 

 .  إليه التبليس

 ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان .  -و  

 ما يتعلق باملحرور عليه إلى األوصياء أو األولياء حسذ األحوال . -ز     

 ما يتعلق باملسرونين أو املوقوفين إلى املدير في السرن أو محل التوقيف .  -     

إقامة معروف أو محل إقامـة مختـار فـي اململكـة  ما يتعلق بمن ليس له محل -ط    

 إلى وزارة الداخلية بالطر  اإلدارية املتبعة إلعالنه بالطريقة املناسبة .

 

ــــد 18/1 املقصـــود بـــالتبليس فـــي الفقـــرات ) أ ، ب ، ج ، د ( مـــا كانـــت الـــدعول فيـــه ضـ

ي تلك ايرهات ايرهات املذكورة في تلك الفقرات ، أما التبليس ضد األفراد العاملين ف

 ( . 15األربع ، فيكون وفق ما جاء في املادة ) 

  في حكم رجال القوات املس حة جميع العسكريين .18/2 

للقا    ــ عند االقتضاء  عد استيفاء ما جاء في الفقرة ) ط ( من هذه  املادة ـ 18/3

 أن يعلــــن عــــن طلــــذ املوجــــه إليــــه التبليــــس فــــي إحــــدل الصــــحف املحليــــة  ال ــــ  يراهــــا 

 محققة للمقصود .

التبليس الذك يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقـرة ) ط (  يكـون 18/4  

بكتابة املحكمة إلى إمارة املنطقة ، أو املحافظة  ، أو املركد الذك تكون فيه املحكمة 

. 

 

فــي جميــع ايحــاالت املنصــوص عليهــا فــي املــادة الســابقة ، إذا  املــادة التاســعة عشــرة :

تنـــع املـــراد تبليغـــه ، أو مـــن ينـــوب عنـــه مـــن تســـلم الصـــورة ، أو مـــن التوقيـــع علـــى ام



أصــلها بالتســلم فعلــى املحضــر أن يةبــت ذلــك فــي األصــل والصــورة ، ويســلم الصــورة 

لإلمــارة  ال ــ  يقــع فــي دائــرة اختصاصــها محــل إقامــة املوجــه إليــه التبليــس ، أو ايرهــة 

 ال   تعينها اإلمارة .

 ارة : إمارة املنطقة ، أو املحافظة ، أو املركد.املقصود باإلم19/1

ال تسرك ار ار املترتبة على تبليس ايرهات املـذكورة فـي هـذه املـادة  إال إذا  عـث 19/2

 عليه بالتبليس.  
ً
 مكتذ املحضرين أصل ورقة التبليس إلى القا    موقعا

بمــــا  -الل  ال ــــة أيـــام خـــ -تقـــوم اإلمـــــارة أو ايرــــــهة ال ـــ  تعـــــينها ب بــــال  املحكمــــة 19/3

 تتخذه من إجراء حيال صورة التبليس املسلم لها من املحضر. 

إذا كـــان محـــل إقامـــة املوجـــه إليـــه التبليـــس فـــي بلـــد أجن ـــ   فترســـل  املـــادة العشـــرون :

صــورة التبليــس إلــى وزارة اي ارجيــة لتوصــيلها بــالطر  الدبلوماســية ، ويكتفــى بــالرد 

 وجه إليه التبليس .الذك يفيد وصول الصورة إلى امل

 ترسل املحكمة صورة  التبليس إلى وزارة اي ارجية عن طريق إمارة 20/1

 املنطقة .  

 إلى لغة 20/2
ً
يلدم املدعي أن يقدم صحيفة الدعول مطبوعة ، ونس ة عنها مترجمة

  املدعى عليه إذا كان ال يتكلم العربية  .

 اتم املحكمة .تختم صورة صحيفة الدعول ، وصورة التبليس بخ20/3

 

إذا كــــــان محــــــل التبليــــــس داخــــــل اململكــــــة خــــــارج نطــــــا   املــــــادة ايحاديــــــة والعشــــــرون :

اختصـــاص املحكمـــة ، فترســـل األورا  املـــراد تبليغهــــا مـــن رئـــيس هـــذه املحكمــــة ، أو 

 . قاضيها إلى رئيس ، أو قا    املحكمة ال   يقع التبليس في نطا  اختصاصها

 هاب أورا  التبليس ورجوعها . يراعى في تحديد املوعد مدة ذ21/1

تبلس املحكمة املرسل لها األورا  املراد تبليغها ، وتعيد األورا  مدودة بالنتيجة 21/2

 للمحكمة ال   أرسلتها .

 املادة الةانية والعشرون :
ً
 إلى املواعيد املنصوص عليها نظاما

ً
تضاف مدة ستين يوما

 ملن يكون محل إقامته خارج اململكة .

 فــي هــذه املــادة : مــا جــاء فــي املــواد) املو 22/1
ً
،  84،  40اعيــد املنصــوص عليهــا نظامــا

 ( من هذا النظام ، وللقا    الديادة على ذلك عند ايحاجة . 235

 



 باأليــام ، أو بالشــهور ، أو بالســنين  املــادة الةالةــة والعشــرون : 
ً
إذا كــان امليعــاد مقــدرا

دث فيه األمر املعتبـر فـي نظـر النظـام فال يحسذ منه يوم اإلعالن ، أو اليوم الذك ح

 للميعاد ، وينقض   امليعاد بانقضاء اليوم األخير منه إذا كان يجذ أن يحصل 
ً
مجريا

 فيه اإلجراء .

أمــا إذا كــان امليعــاد ممــا يجــذ انقضــاؤه قبــل اإلجــراء  فــال يجــوز حصــول اإلجــراء إال 

  عد انقضاء اليوم األخير من امليعاد . 

 بالســاعات  كــان حســاب الســاعة ال ــ  يبــدأ فيهــا ، والســاعة وإذا كــان امليعــاد 
ً
مقــدرا

 ال   ينقض   فيها على الوجه املتقدم .

 . وإذا صادف آخر امليعاد عطلة رسمية  امتد إلى أول يوم عمل  عدها

 املواعيد نوعان :23/1

 أ ـ ما يجذ أن ينقض   فيه امليعاد قبل اإلجراء ؛ مةل مواعيد ايحضور .

ن يـــتم اإلجـــراء خـــالل امليعـــاد ؛ مةـــل مواعيـــد تمييـــز األحكـــام ، وإيـــداع ب ــــ مـــا يجـــذ أ

 املدعى عليه مذكرة دفاعه .

 إذا وافق امليعاد عطلة رسمية في أوله أو وسطه : ف نها تحسذ من امليعاد .23/2

يبـــدأ ميعـــاد االعتـــراض علـــى ايحكـــم مـــن تـــاريخ تســـليم إعـــالم ايحكـــم للمحكـــوم 23/3

 ( . 176عليه ؛ وفق املادة ) 

 

 البــاب الةــاني

 االختصاص

 الفـصل األول  

 االختصاص الدولي

 

تخـــتص محـــاكم اململكـــة بنظـــر الـــدعاول ال ـــ  ترفـــع علـــى املـــادة الرا عـــة والعشـــرون :

الســــعودك ؛ ولـــــو لــــم يكـــــن لـــــه محــــل إقامـــــة عــــام أو مختـــــار فـــــي اململكــــة ، فيمـــــا عـــــدا 

 الدعاول العينية املتعلقة  عقار واقع خارج اململكة .

 يتحقق القا    من جنسية املدعى عليه .1 /24

 ( . 39على املدعي أن يوض  عنوان املدعى عليه ؛ وفق املادة ) 2 /24



يــــــتم إبــــــال  املــــــدعى عليــــــه الســــــعودك إذا كــــــان خــــــارج اململكــــــة بوســــــاطة  جهــــــة  3 /24

( مـــع مراعـــاة املواعيـــد ومـــدة التبليـــس حســـذ اجتهـــاد  20االختصـــاص ، وفـــق املـــادة ) 

 ( .    40،  22بحيث ال تقل املدة عما ورد في املادتين  ) ناظر القضية 

إذا كان املدعى عليه السعودك خارج اململكة غير معروف العنوان لدل املدعي 4 /24

فتكتذ املحكمة إلى وزارة الداخلية عن طريق إمارة املنطقة للتـحرك عــنـه ، ومن  مَّ 

   املناسبة . الكـتابة لوزارة اي ـــارجية إلعـــالنه بالطر 

يقصـد بالــدعاول العينيــة املتعلقــة بالعقــار : كــل دعــول تقــام علــى واضــع اليــد 5 /24

على عقار ينازعه املدعي في ملكيته ، أو في حق متصـل بـه ؛ مةـل : حـق االنتفـاع ، أو 

االرتفـــــــا  ، أو الوقـــــــف ، أو الـــــــرهن ، ومنـــــــه : دعـــــــول الضـــــــرر مـــــــن العقـــــــار ذاتـــــــه ، أو 

 الساكنين فيه . 

 

تخـتص محــاكم اململكــة بنظــر الـدعاول ال ــ  ترفــع علــى  دة اي امســة والعشــرون :املـا

غيــر الســعودك الــذك لــه محــل إقامــة عــام أو مختــار فــي اململكــة ؛ فيمــا عــدا الــدعاول 

 العينية املتعلقة  عقار خارج اململكة .

 

 ، أم غير مسلم.1 /25
ً
 تسمع الدعول على غير السعودك سواء أكان  املدعي مسلما

إذا صــدر أ نــاء نظــر القضــية مــن املــدعى عليــه مــا يوجــذ ترحيلــه عــن الــبالد ، 1 /25

فلناظر القضية تحديد املدة الكافية إلكمـال نظـر القضـية ، مـع مراعـاة املبـادرة إلـى 

 إنجازها .

تخــتص محــاكم اململكــة بنظــر الــدعاول ال ــ  ترفــع علــى املــادة السادســة والعشــرون :

 قامة عام أو مختار في اململكة في األحوال ارتية :غير السعودك الذك ليس له محل إ

أ ـ إذا كانت الدعول متعلقة بمال موجود في اململكة ، أو بالتزام تعتبر  اململكة محل 

 نشوئه أو تنفيذه .

 ب ـ إذا كانت الدعول متعلقة ب فالة أشهر في اململكة .

 قامة في اململكة .ج ـ إذا كانت الدعول على أكثر من واحد ، وكان ألحدهم محل إ

يقصد بمحل نشوء االلتزام : كونه قد أبرم داخل اململكة ؛ سواء : أكان هذا 1 /26

االلتــزام مــن طــرفين ، أم أكثــر ؛ حقيقيــين ؛ أو اعتبــاريين ، أم كــان مــن طــرف واحـــد 

كايرعالة ، وغيرها ؛ وسواء : أكان االلتزام ب رادة ؛ كالبيع ، أم بدون إرادة ، كضمان 

 .املتلف 



 أو 2 /26
ً
يقصد بمحل تنفيـذ االلتـزام : أن يـتم االتفـا  فـي العقـد علـى تنفيـذه ــ كلّيـا

 ـ في اململكة ؛ ولو كان محل إنشائه خارج اململكة .
ً
 جدئّيا

على نـاظر القضـية أن يتحقـق مـن وجـود املـال فـي اململكـة بـالطر  الشـرعية ؛ 3 /26

سـتندات مقدمـة مـن املـدعي أم حسذ نوع املال ومستنداته ؛ سواء : أكانـت هـذه امل

 من جهة االختصاص .

 

تخــتص محــاكم اململكــة بــالنظر فــي الــدعول املقامــة علــى املــادة الســا عة والعشــرون :

املسلم غير السعودك الذك ليس له محل إقامة عام أو مختار في اململكة ، وذلك في 

 األحوال ارتية :

 امه في اململكة .أ ـ ذا كانت الدعول معارضة في عقد زواج يراد إبر 

ب ـــ إذا كانــت الــدعول بطلــذ الطــال  ، أو فســ  عقــد الــدواج ؛ وكانــت مرفوعــة مــن 

الدوجـــة الســـعودية ، أو ال ـــ  فقـــدت جنســـيتها  ســـبذ الـــدواج ؛ م ـــى كانـــت أك منهمـــا 

مقيمة في اململكة ، أو كانت الدعول مرفوعة من الدوجة غير السـعودية املقيمـة فـي 

كــان لــه محــل إقامــة فيهــا م ــى كــان الــدوج قــد  رــر زوجتــه اململكـة علــى زوجهــا الــذك 

 وجعل محل إقامته في اي ارج ، أو كان قد أ عد من أرا    اململكة .

 في اململكة .
ً
 ج ـ إذا كانت الدعول بطلذ نفقة ؛ وكان املطلوب له النفقة مقيما

ن د ـــ إذا كانــت الــدعول  شــأن نســذ صــغير فــي اململكــة ، أو كانــت متعلقــة بمســألة مــ

مسائل الوالية على النفس أو املال ؛ م ى كان للقاصر أو املطلوب ايحرر عليه محل 

 إقامة في اململكة .

هـ ـ إذا كانت الدعول متعلقة بمسألة من مسائل األحوال الع صية األخرل ؛ وكان 

 فـي اململكـة ، وذلـك إذا لـم يكـن للمـدعى 
ً
 ، أو كان غير سعودك مقيما

ً
املدعي سعودّيا

 ل إقامة معروف في اي ارج .عليه مح

 

فــي جميــع األحــوال الــواردة فــي هــذه املــادة عــدا الفقــرة ) هـــ ( يــتم إبــال  املــدعى 1 /27

 عليه املقيم خارج اململكة بصورة من صحيفة  الدعول مطبوعة 

ومختومـة بخــاتم املحكمـة ، ويحــدد فـي التبليــس وقـت نظرهــا ، وترسـل صــورة التبليــس 

 من املحكمة إلى وزارة اي ارجية عبر إمارة املنطقة . ومعها صورة صحيفة الدعول 

يحـــدد للمـــدعى عليـــه املقـــيم خـــارج اململكـــة مـــدة ال تقـــل عـــن املـــدة املنصـــوص 2 /27

 ( ل حضور أو توكيل من يراه . 40،  22عليها في املادتين ) 



 من دخول اململكـة : فلـه التوكيـل 3 /27
ً
إذا كان املدعى عليه غير السعودك ممنوعا

 التعليمات .حسذ 

 يكون نظر الدعول في األحوال املذكورة في هذه املادة في بلد املدعي .4 /27

ـــقرة ) هـــ ( مــا كــان 5 /27 يقصــد بمســائل األحــوال الع صــية األخــرل الــواردة فــي الفـ

 مةل : املواريث ، والوصايا ، وايحضانة .

 ضــــد املــــدعى6 /27
ً
عليــــه ؛ لتعــــذر  الــــدعول املــــذكورة فــــي الفقــــرة ) هـــــ ( تنظــــر غيابيــــا

 تبليغه ، وتسرك على ايحكم تعليمات التمييز . 

 

فيمــا عــدا الـدعاول العينيــة املتعلقــة  عقــار خــارج اململكــة املـادة الةامنــة والعشــرون :

تختص محاكم اململكة بايحكم في الدعول إذا قبل املتداعيان واليتها ؛ ولو لم تكن 

 .داخلة في اختصاصها

 

 تداعيين املسلمين وغير املسلمين .تشمل هذه املادة امل1 /28

 

تخـــــتص محـــــاكم اململكــــــة باتخـــــاذ التـــــدابير التحفظيــــــة املـــــادة التاســـــعة والعشــــــرون :

 والوقتية ال   تنفذ في اململكة ؛ ولو كانت غير مختصة بالدعول األصلية .

يقصد بالتدابير التحفظية : اإلجراءات ال   تتخذ من أجل حماية مال أو حق 1 /29

 ( . 216ـ  208جاء في املواد ) ، مةل ما 

التـــــدابير الوقتيـــــة هـــــي : اإلجـــــراءات ال ـــــ  يتخـــــذها القا ـــــ   للنظـــــر فـــــي ايحـــــاالت 29/2

املستعرلة بصورة وقتية ، ح ى يصدر ايحكم في الدعول األصلية . مةل ما جـاء فـي 

 ( . 245ـ  234املواد ) 

 تكـــون الـــدعول األصـــلية 3 /29
ّ
مخالفـــة للشـــريعة يشـــترط لتنفيـــذ تلـــك التـــدابير : أال

 للمادة ) 
ً
 ( . 1اإلسالمية وفقا

يتقـــــدم اتخـــــاذ التـــــدابير التحفظيـــــة والوقتيـــــة طلـــــذ مـــــن املحكمـــــة ال ـــــ  تنظـــــر 4 /29

الدعول األصلية أو طلذ من أحد طرفي النزاع  عد  بوت ما يدل على قيام الدعول 

 األصلية .

وزارتـي اي ارجيـة جميع الو ائق الواردة من خـارج اململكـة يلـدم تصـديقها مـن 5 /29

 والعدل وتترجم إلى اللغة العربية .

 



اختصاص محاكم اململكة يستتبع االختصاص بنظر املسائل األولية املادة الةال ون :

والطلبات العارضة على الدعول األصلية ، وكذا نظر كل طلذ يرتب  بهذه الدعول 

 ويقتض   حسن سير العدالة أن ينظر معها .

ألوليــة : األمــور ال ــ  يتوقــف الفصــل فــي الــدعول علــى البــت يقصــد باملســائل ا1 /30

فيها  مةل : البت في االختصاص ، واألهلية ، والصفة ، وحصر الور ة قبل السير في 

 الدعول. 

يقصــد بالطلبــات العارضــة : كــل طلــذ يحصــل  عــد الســير فــي اي صــومة ممــا 2 /30

 أ –يبديه أحد الـطرفين أو غـيرهما 
ً
 أو تــدخال

ً
ولـه ارتــباط  - نـاء نظـر الـدعول إدخــاال

 ( . 80ـ  75بالدعول األصلية فـينظر معها وفق املــــــواد ) 

يقصد بالطلذ املرتب  بالدعول : كل طلذ له ارتباط و يق بالدعول األصلية 3 /30

. مةل : دعول املطالبة بأجرة العمل إذا ارتب  بها طلذ فس  عقد العمل  ، وكذا : 

 خالل بتنفيذ العقد يرتب  به طلذ الفس  .طلذ التعويض عند اإل 

 

 الـفصـل الـةـاني 

 االختصاص النوعي 

 

مـن غيـر إخـالل بمـا يقضـ   بـه نظـام ديـوان املظـالم ، وبمـا املادة ايحاديـة والةال ـون :

للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعول العقارية ، تختص املحاكم ايردئية 

 بايحكم في الدعاول ارتية :

 دعول منع التعرض ل حيازة ودعول استردادها . أ  ـ

ب ـــ الــدعاول ال ــ  ال تديــد قيمتهــا علــى عشــرة آالف ح ، وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة 

 كيفية تقدير قيمة الدعول .

ج ـالدعول املتعلقة  عقـد إيجـار ال تديـد األجـرة فيـه علـى ألـف ح فـي الشـهر   شـرط 

 شرة آالف ح .أال تتضمن املطالبة بما يديد على ع

د ـ الدعول املتعلقة  عقد عمل ال تديد األجرة أو الراتذ فيه على ألف ح في الشهر  

  شرط أال تتضمن املطالبة بما يديد على عشرة آالف ح .

ويجــوز عنــد االقتضــاء تعــديل املبــالس املــذكورة فــي الفقــرات ) ب ، جـــ ، د ( مــن هــذه 

قضــاء األعلــى بهياتــه العامــة بنــاء علــى اقتــرا  مــن املــادة ، وذلــك بقــرار مــن مجلــس ال

 وزير العدل .



يقصــد بايحيــازة فــي هــذه املــادة : مــا تحــت اليــد مــن غيــر العقــار الــذك يتصــرف 1 /31

تصــرف فيــه بالنقــل مــن ملكــه إلــى  فيــه باالســتعمال بحكــم اإلجــارة ، أو العاريــة ، أو يب

 ف . ملك غيره ؛ سواء أكان بالبيع ، أم  الهبة ، أم  الوق

دعــول منــع التعــرض ل حيــازة هــي مــن قبيــل منــع الضــرر ، ويقصــد بهــا : طلــذ 2 /31

 املدعي ) واضع اليد ( كف املدعى عليه  عن مضايقته فيما تحت يده .

 يــده ـــ 3 /31
ً
يشــترط لســماع دعــول منــع التعــرض ل حيــازة : أن يكــون املــدعي واضــعا

ه ؛ كامل
َ
 ل

ً
 ستأجر ، واملستعير ، واألمين.حقيقة ـ على املحوز ، ولو لم يكن مالكا

وأخـذت منـه  غيـر  -دعول استرداد ايحيازة  هـي : طلـذ مـن كانـت العـين بيـده 4 /31

إعــادة حيازتهــا إليــه ، ح ــى صــدور حكــم فــي املوضــوع  شــأن  -حــق ، كغصــذ وحيلــة 

 املستحق لها .

يشــترط لســماع دعــول اســترداد ايحيــازة :  بــوت حيــازة العــين مــن املــدعي قبــل 5 /31

 ام سبذ الدعول ، ولو  غير امللك ؛ كحيازة املستأجر ونحوه .قي

دعول منع التعرض ل حيازة ، ودعول استردادها املتعلقة باملنقول إذا رفعت 6 /31

بـــدعول مســـتقلة قبـــل رفـــع الـــدعول األصـــلية فـــي املوضـــوع تخـــتص بنظرهـــا املحكمـــة 

 ( . 31ايردئية وفق املادة ) 

دعول األصــــلية ، أو  عــــد رفعهــــا كطلــــذ أمــــا إذا رفعــــت هــــذه الــــدعول مــــع الــــ 

عارض فتنظرها املحكمة امل تصة بنظر الـدعول األصـلية فـي املوضـوع وفـق املـادة ) 

233        . ) 

تســـق  دعـــول اســـترداد ايحيـــازة ب قامـــة املـــدعي دعـــول إ بـــات ايحـــق فـــي أصـــل 7 /31

 امللك ، ولو في أ نائها .

ه صفة النظر في دعول منع التعرض ل حيازة ، ود8 /31
َ
 عول استردادها ل

 (  . 234االستعرال وفق املادة ) 

يشمل االختصاص الوارد في الفقرة ) ب ( : الدعاول في األموال     ) النقـد ( 9 /31

 ، وفي األعيان غير العقار ، وفي أقيام املنافع من العقار وغيره.

دعي فــ ن لــم يرجــع فــي تقــدير قيمــة الــدعول ) قيمــة املــدعى بــه ( إلــى طلــذ املــ10 /31

 يمكن فيتم التقدير من قبل ا نين من أهل اي برة . 

املبــــــــــالس املنصــــــــــوص عليهــــــــــا فــــــــــي الفقــــــــــرات ) ب ، ج ، د ( مــــــــــن هــــــــــذه املــــــــــادة 11 /31

هـــــــــــ املعمــــــــــم 23/6/1422وتــــــــــاريخ 20عــــــــــدلت)بقرار مجلــــــــــس القضــــــــــاء األعلــــــــــى رقــــــــــم 

  هـ ( إلى مبلس عشرين ألف ح فما دون . 14/7/1422وتاريخ 1825ت//13برقم



املعتد به هو نصاب الدعول ، ف ذا تعدد اي صوم ـ مدعون أو مدعى عليهم ـ 12 /31

 فــــي الســـبذ ، أو املوضــــوع ، كالشـــركاء فــــي مـــال ، أو إرث ، وســــا  
ً
وكـــان ايحــــق متحـــدا

جمعهـم فــي دعــول واحـدة فاملعتــد بــه هـو مجمــوع املبلــس املـدعى بــه دون االلتفــات إلــى 

 دون شـركائه وسـا  ذلـك نصيذ كل فرد منهم . وإذا طالذ كل ش
ً
ريك بحقه منفـردا

 ) مدعى عليه ( .
ً
 فاملعتد به نصيبه وكذا لو كان الشريك مطلوبا

 أم غيــــرهم ، مــــن 13 /31
ً
دعــــاول الضــــرر مــــن املنتفعــــين بالعقــــار ســــواء أكــــانوا عدابــــا

 
ً
اختصاص املحاكم ايردئية وتسمع في مواجهة املستأجر ، إال إذا كان العقار مشتمال

دات سكنية مؤجرة على عداب ، فتكون الدعول على املالك ملنعـه مـن على عدة وح

 تأجير العداب ، أما دعاول الضرر من 

العقـار نفسـه ، ومـن ذلــك منـع إنشـاء قصـر لألفــرا  ، أو محطـة للوقـود أونحوهمــا ، 

 فمن اختصاص املحاكم العامة .

قة بالعقار من النظر في دعول منع التعرض ل حيازة ودعول استردادها املتعل14 /31

 ( . 32اختصاص املحاكم العامة وفق الفقرة ) أ ( من املادة ) 

 

مـــن غيـــر إخـــالل بمـــا يقضـــ   بـــه ديـــوان املظـــالم ، تخـــتص  املـــادة الةانيـــة والةال ـــون :

املحاكم العامة بجميع الدعاول اي ارجة عن اختصاص املحاكم ايردئية ، ولها على 

 وجه اي صوص النظر في األمور ارتية :

 أ ـ جميع الدعاول العينية املتعلقة بالعقار .

ب ـ إصدار حجج االستحكام ، وإ بات الوقف ، وسماع اإلقرار به ، وإ بات الدواج ، 

 والوصية ، والطال  ، واي لع ، والنسذ ، والوفاة ، وحصر الور ة .

إقامـــــــة األوصـــــــياء ، واألوليـــــــاء ، والنظـــــــار ، واإلذن لهـــــــم فـــــــي التصـــــــرفات ال ـــــــ   ج ـ

 وجذ إذن القا    ، و عدلهم عند االقتضاء .تست

 د ـ فرض النفقة وإسقاطها .

 تدويج من ال ولي لها من النساء . هـ ـ

 و ـ ايحرر على السفهاء واملفلسين .

يراعــــى فــــي إ بــــات الــــدواج موافقــــة وزارة الداخليــــة فيمــــا يحتــــاج إلــــى ذلــــك ممــــا 1 /32

 صدرت به التعليمات .

 موت املوص   ؛ أما تسريل الوصايا حال حياة  اإل بات للوصية هنا  عد2 /32

 املوص   فمن اختصاص كاتذ العدل .  



 يجوز إ بات الوصايا واألوقاف في بلد املوص   واملوقف ، أو في بلد العقار .3 /32

يراعى إل بات اي لع : اقترانه ب قرار امل الع بقبض عوض امل العة ، أو حضور 4 /32

 لى قدر العوض وكيفية السداد .الدوجة ، أو وليها للمصادقة ع

التصرفات ال   تستوجذ إذن القا    في عقار القاصر ، أو الوقف هي البيع 5 /32

، أو الشراء ، أو الرهن ، أو االقتراض ، أو تو يـق عقـود الشـركات ، إذا كـان القاصـر 

 فيها ،  عد تحقق الغبطة واملص حة من أهل اي برة .
ً
 طرفا

 ن فيما يخص بيع عقار القاصر ، أو الوقف ، أو قسمته  .البد من تمييز اإلذ6 /32

 ، ولــه إ بـــات 7 /32
ً
لــيس للقا ــ   توليــة األب علــى أوالده ؛ ألن األصــل واليتــه شــرعا

اسـتمرار واليته عند االقتضاء ، كما له رفع واليته فيما يخص النكا  ، أو املال ، أو 

 ايحضانة ، أو جميعها ؛ ملوجذ يقتض   ذلك .

يحتـــــــاج تصـــــــرف األب بـــــــالبيع ونحـــــــوه عـــــــن أوالده القاصـــــــرين إلـــــــى إذن  مـــــــن  ال 8 /32

 املحكمة .

القا ـــ   الـــذك يـــأذن بـــالبيع ، والشـــراء للقاصـــر ، أو للوقـــف هـــو الـــذك يتـــولى 9 /32

اإلفــــرا  فيمــــا أذن فيـــــه ،  عــــد اكتســـــاب اإلذن القطعيــــة ،ممـــــا تقتضــــ   التعليمـــــات 

 تمييزه.

ـــار حـــال أرـــدهم أو فقـــدهم األهليـــة للقا ـــ   عـــدل األوليـــاء واألوصـــياء و 10 /32
َّ
النظ

 ، ويتولى ذلك القا    الذك أصدر الوالية أو الوصاية أو النظارة ، إذا 
ً
املعتبرة شرعا

 كان على رأة العمل في املحكمة نفسها  ، وإال فخلفه .

يدخل في فقرة ) من ال ولي لها من النساء ( : من انقطع أولياؤها ؛ بفقد  ، أو 11 /32

و غيبة  يتعذر معها االتصال بهم ، أو حضـورهم ، أو  تـوكيلهم ومـن عضـلها موت  ، أ

 أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .

يراعـــى فـــي تـــدويج مـــن ال ولـــي لهـــا مـــن النســـاء ، موافقـــة وزارة الداخليـــة فيمـــا 12 /32

 يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات .

اي اصة يبنى النظر في تدويجهن على خطاب ايرهة امل تصة  ذوات الظروف13 /32

 بوزارة العمل والشؤون االجتماعية وفق التعليمات . 

 يشترط ل حرر على املفلس مطالبة غرمائه ، أو أحدهم .14 /32

ه صلة بالتعامـل مـع املحرـور 15 /32
َ
يشهر ايحرر على املفلس للعامة ، ولكل من ل

 عليه قبل ايحرر .

ه صفة االستعرال .األ 16 /32
َ
 مر بايحرر ل



دعـول منــع التعــرض ل حيــازة ، ودعــول اسـتردادها فــي العقــار مــن اختصــاص 17 /32

 املحاكم العامة ، ولها صفة االستعرال . 

كل ما لم ينص عليه من سائر اإلنهاءات فهو من اختصاص املحاكم العامة 18 /32

 لعموم واليتها .

 ضمان واألنكحة تبقى على اختصاصها .البلدان ال   بها محاكم لل19 /32

 

تخـتص املحكمة العامة بجميع الدعاول والقضايا الداخلة  املادة الةالةة والةال ون :

 في اختصاص املحكمة ايردئية في البلد الذك ال يوجد فيه محكمة جدئية .

يشـــمل اختصـــاص املحـــاكم العامـــة مـــا اختصـــت بـــه املحكمـــة ايردئيـــة وكتابـــة 1 /33

 حال عدم وجود محكمة جدئية ، أو كتابة عدل في البلد .العدل في 

 

 الــفــصل الةــالـث 

 االختـصـاص الـمحلي 

 

تقــام الــدعول فــي املحكمــة ال ــ  يقــع فــي نطــا  اختصاصــها املــادة الرا عــة والةال ــون :

محل إقامة املدعى عليه ف ن لم يكن لـه محل إقامة في اململكة  فيكون االختصاص 

 يقع في نطا  اختصاصها محل إقامة املدعي .للمحكمة ال   

وإذا تعــــــدد املــــــدعى علــــــيهم ، كــــــان االختصـــــــاص للمحكمــــــة ال ــــــ  يقــــــع فــــــي نطـــــــا       

اختصاصها محل إقامة األكثرية ، وفي حال التساوك ، يكون املدعي باي يار في إقامة 

 الدعول أمام أك محكمة يقع في نطا  اختصاصها محل إقامة أحدهم .

قامــة هــو : املكــان الــذك يســكنه املــدعى عليــه علــى وجــه    االعتيــاد ؛ محــل اإل1 /34

 ( .10وفق ما نصت عليه املادة )

إذا كان املدعى عليه غير السعودك ، ليس لـه محل إقامة في اململكـة فيعامـل 2 /34

 ( . 27،  26وفق املادتين ) 

دعي إقامــــة إذا لـــم يكــــن للمــــدعي واملــــدعى عليــــه محـــل إقامــــة فــــي اململكــــة فللمــــ3 /34

 دعواه في إحدل محاكم املدن الرئيسة في اململكة .

إذا كـــان للمـــدعى عليـــه ســـكن فـــي أكثـــر مـــن بلـــد ، فللمـــدعي إقامـــة الـــدعول فـــي  34/4

 إحدل هذه البلدان .

 املقصود باألكثرية في هذه املادة األكثرية بالرؤوة ، ال بالسهام أو ايحصص . 5 /34



 عـض املـدعى علـيهم إذا تعـذر حضـور البقيـة  يمكن سماع دعول املدعي على 6 /34

 أو توكيلهم ، وال يسو  التوقف عن سماع الدعول ح ى يحضر ايرميع .

 فتنظر الدعول في بلد السرن  . 7 /34
ً
 إذا كان املدعى عليه سرينا

إذا اختلف سكن املدعى عليه ومقر عمله ، فالعبرة  سكن املدعى عليه ما لم  8 /34

 أيام ال
ً
 عمل في بلد عمله فتسمع الدعول فيه .يكن مقيما

 مــن  9 /34
ً
دعــول املــالءة تكــون فــي بلــد املــدعى عليــه ، ولــو كــان صــك اإلعســار صــادرا

 محكمة أخرل .

  يجوز سماع الــدعول داخل اململكة في غير بـلد املـدعى علـيه في  10 /34

 األحوال ارتية :     

 أو 
ً
 ؛ كأن يجيذ على دعول املدعي  أ ـ إذا تنازل املدعى عليه عن حقه صراحة

ً
ضمنا

 ( . 71 عد سماعها ؛ وفق املادة ) 

 45،  28ب ـ إذا ترا  ى املتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق الـمادتين ) 

. ) 

ج ـ إذا وجد شرط بين الطرفين ، سابق للدعول ، بأنه إذا حصلت بينهما خصومة 

 فتقام الدعول في بلد معين .

صل اعتراض على حرة استحكام أ ناء نظرها ، أو قبل اكتسابها القطعية د ـ إذا ح

 ، فيكون نظره في بلد العقار من قبل ناظر ايحرة .

هـــ ـــ للدوجــة فــي املســائل الدوجيــة اي يــار فــي إقامــة دعواهــا فــي بلــدها أو بلــد الــدوج ، 

جابة وعلى القا    إذا سمع الدعول في بلد الدوجة استخالف قا    بلد الدوج لإل 

عن دعواها ، ف ذا توجهت الدعول ألدم الدوج بايحضور إلى محل إقامتها للسير فيها 

 ، وإذا لـــم تتوجـــه الـــدعول ردهـــا القا ـــ   دون إحضـــاره
ً
, فـــ ذا امتنـــع ســـمعت غيابيـــا

 . ويسرك هذا ايحكم على دعاول ايحضانة والديارة في األحوال الع صية

ت الدين األول إن كان على رأة  العمل ز ـ إ بات اإلعسار يكون من قبل القا    مةب

 في بلد آخر فينظر 
ً
في املحكمة ال   أ بت فيها الدين ما لم يكن مدعي االعسار سرينا

 إعساره في محكمة البلد الذك هو سرين فيه .  

جميـــع اإلجـــراءات املتعلقـــة بكجـــج االســـتحكام مـــن تكميـــل ، أو تعـــديل ، أو   11 /34

 من غيرها .إضافة ونحوها ، تنظر لدل مح
ً
 كمة بلد العقار ؛ ولو كان الصك صادرا

 من نظر القضية ألك سبذ ، فتنظر القضية لدل  12 /34
ً
إذا كان القا    ممنوعا

 قاض آخر في املحكمة ذاتها إن وجد ، وإال ففي أقرب محكمة .



 

مــع التقيــد بأحكــام االختصــاص املقــررة لــديوان املظــالم املــادة اي امســة والةال ــون :

الدعول على أجهدة اإلدارة ايحكومية في املحكمة ال   يقع في نطا  اختصاصها تقام 

املقـر الــرئيس لهــا ، ويجــوز رفــع الــدعول إلـى املحكمــة ال ــ  يقــع فــي نطــا  اختصاصــها 

 فرع ايرهاز ايحكومي في املسائل املتعلقة بذلك الفرع .

 

ي فيكـون بالكتابـة في حال ما إذا تطلذ نظـر الـدعول الرفـع إلـى املقـام السـام 3 /35

 .  من املحكمة لوزارة العدل بطلذ ذلك

 

تقام الدعاول املتعلقة بالشـركات وايرمعيـات القائمـة ، املادة السادسة والةال ون :

أو ال ـــ  فــــي دور التصـــفية ، أو املؤسســــات اي اصـــة فــــي املحكمـــة ال ــــ  يقـــع فــــي نطــــا  

أو ايرمعية أو املؤسسة اختصاصها مركد إدارتها ، سواًء كانت الدعول على الشركة 

، أو مــــن الشــــركة أو ايرمعيــــة أو املؤسســــة علــــى أحــــد الشــــركاء أو األعضــــاء ، أو مــــن 

 شريك أو عضو على آخر .

ويجـــوز رفـــع الـــدعول إلـــى املحكمـــة ال ـــ  يقـــع فـــي نطـــا  اختصاصـــها فـــرع الشــــركة أو 

 ايرمعية أو املؤسسة وذلك في املسائل املتعلقة بهذا الفرع .

 املشـاركة أو العضـوية مـا لـم يكـن يشترط أال  1 /36
ً
 يكون الشريك أو العضو منكـرا

 ، وإال رفعت الدعول في بلد املدعى عليه ؛ وفق املادة )
ً
  رسميا

ً
 ( .34مسرال

عنــــــد ســــــماع الــــــدعول املقامــــــة مــــــن فــــــرع الشــــــركة أو ايرمعيــــــة أو املؤسســــــة   2 /36

صفة الشرعية في ذلك اي اصة أو عليها ف نه ال بد أن يكون ممةل هذه ايرهات له ال

. 

 إذا وجد فرع للشركة في بلد العضو فتقام الدعول في بلد ذلك الفرع. 3 /36

 

استثناء من املادة الرا عة والةال ين يكون للمدعي بالنفقة املادة السا عة والةال ون :

اي يار في إقامة دعواه في املحكمة ال   يقع في نطا  اختصاصها محل إقامة املدعى 

 املدعي .عليه أو 

 أو أنثى . 1 /37
ً
 تشمل هذه املادة كون املستفيد من النفقة ذكرا

تســــرك أحكـــــام هـــــذه املـــــادة علـــــى املطالبـــــة بالنفقـــــة أو زيادتهـــــا ، أمـــــا املطالبـــــة  2 /37

 ( .34ب لغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في املادة )



( م ى  21تها وفق املادة ) يتم تبليس املدعى عليه في املطالبة بالنفقة ، أو زياد 3 /37

 ما أقيمت الدعول في بلد املدعي .

 

 للمحكمة املوجودة بها ، املادة الةامنة والةال ون : 
ً
 محلّيا

ً
تعد املدينة أو القرية نطاقا

وعنـــد تعـــدد املحـــاكم فيهـــا يحـــدد وزيـــر العـــدل النطـــا  املحلـــي لكـــل منهـــا ، بنـــاء علـــى 

 اقترا  من مجلس القضاء األعلى .

ـــ محكمــة أقــرب بلــدة إليهــا ، وعنــد التنــازع علــى وتتبــع  ـــ ال ــ  لــيس بهــا محــاكم ـ القــرل ـ

ــــ تحـــال الـــدعول إلـــى محكمـــة التمييـــز للبـــت فـــي   ـ
ً
 أو ســـلبا

ً
ــــ إيجابـــا االختصـــاص املحلـــي ـ

 موضوع التنازع .

 أو محافظة  –القرية  1 /38
ً
ليس بها محكمة تتبع أقرب محكمة و  -إذا كانت مركدا

 .إليها في منطقتها 

القريـة ال ـ  تقـع بــين محكمتـين متسـاويتين فـي القــرب لهـا وفـي منطقـة واحــدة  2 /38

. 
ً
 تبقى على تبعيتها في االختصاص كما كانت سابقا

 املعتبر في القرب هو الطر  املسلوكة عادة بالوسائل املعتادة . 3 /38

ة عنــد يكــون رفــع املعاملــة إلــى محكمــة التمييــز للفصــل فــي التنــازع بصــفة نهائيــ 38/4

  عدم االختصاص.
ً
  عد أن تصدر قرارا

ً
 حصوله من قبل املحكمة ال   دفعتها أوال

 

 الباب الةالث 

 رفع الدعول وقيدها

إلـــى املحكمـــة امل تصـــة باســـم رئيســـها فـــي   عـــد توقيعهـــا ترفــع صـــحيفة الـــدعول 39/1

 للنموذج املعتمد املحاكم الرئاسية وباسم قا    املحكمة في املحاكم األخرل 
ً
 .وفقا

إيداع صحيفة الدعول يكون بتسريلها في الـوارد العـام للمحكمـة ،  ـم تسـلم 39/2

 إلى مكتذ املواعيد.

 

ترفع الدعول إلى املحكمة من املدعي بصحيفة تودع لدل  املادة التاسعة والةال ون :

املحكمة من أصـل وصـور  عـدد املـدعى علـيهم . ويجـذ أن تشـتمل صـحيفة الـدعول 

 : على البيانات ارتية

 االسم الكامل للمدعي ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، وسرله املدني ،  -أ 

 واالسم الكامل ملن يمةله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته إن وجد .



االسم الكامل للمدعى عليه ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، ف ن لـم يكـن  -ب

 .لهله محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان 

 تاريخ تقديم الصحيفة . -ج

 . املحكمة املرفوعة أمامها الدعول -د

محــل إقامــة مختــار للمــدعي فــي البلــد ال ــ  بهــا مقــر املحكمــة إن لــم يكــن لــه محــل  -هـــ

 إقامة فيها .

 .موضوع الدعول ، وما يطلبه املدعي ، وأسانيده -و

 

 ا .ال يجمع في صحيفة الدعول بين عدة طلبات ال راب  بينه39/3

إذا وردت املعاملة إلى املحكمة من جهة رسمية ولم يرفق بها صحيفة الدعول 39/4

 فيتم استكمال بيانات الصحيفة من املدعي لدل مكتذ املواعيد . 

ال تحــال املعاملــة إلــى القا ــ   فــي املحكمــة لنظرهــا إال  عــد اســتكمال صــحيفة 39/5

 قبل املحضر أو املدعي .  الدعول وتحديد موعد ايرلسة وتبليغه للمدعى عليه من

 يلدم استكمال بيانات الفقرة ) أ ( إذا كان للمدعي من يمةله في دعواه. 39/6

يكتفـــــى فـــــي املهنـــــة أو الوظيفـــــة الـــــواردة فـــــي ) أ ، ب ( باالســـــم العـــــام بـــــأن يقـــــال 39/7

 موظف ، أو متسبذ . 

 ( . 10 يقصد بمحل اإلقامة في فقرتي )أ ، ب( : ما أشير إليه في املادة ) 39/8

 فيكفـــي ذكـــر وظيفـــة مـــن يمةلهـــا دون  39/9
ً
إذا كـــان أحـــد املتـــداعيين جهـــة حكوميـــة

 اسمه ومحل إقامته .

يجذ على املدعي أن يذكر في صحيفة دعواه ما لديه وقت رفـع الـدعول مـن 39/10

 بينات وأسانيد إل بات ما يدعي . 

رفوعـة إليهـا إذا ظهر مـن صـحيفة الـدعول أنهـا خـارج اختصـاص املحكمـة امل 39/11

 فعلى رئيس املحكمة إحالتها إلى جهة االختصاص .

ال يترتــــذ علــــى نقــــص اســــتيفاء بيانــــات فقــــرات هــــذه املــــادة بطــــالن صــــحيفة  39/12

 ( من هذا النظام . 6الدعول م ى تحققت الغاية منها وفق املادة ) 

الــــدفع بــــبطالن صــــحيفة الــــدعول يجــــذ إبــــداؤه قبــــل أك طلــــذ أو دفــــاع فــــي  39/13

 ( . 71ل وفق املادة ) الدعو 



اي لــــع  –مــــع مراعــــاة االختصــــاص املكــــاني يــــتم النظــــر فــــي القضــــايا الدوجيــــة  39/14

لـدل قـاض  واحـد, وتحسـذ لـه  –والفس  ودعول الطـال  والنفقـة والديـارة ونحوهـا 

 . إحالة  عدد هذه القضايا

 

ألقــل مــن ميعــاد ايحضــور أمــام املحكمــة العامــة  مانيــة أيــام علــى ا املــادة األربعــون :

تاريخ تبليس صحيفة الدعول ، ويجوز في حالـة الضـرورة نقـص هـذا امليعـاد إلـى أربـع 

وعشرين ساعة . وميعاد ايحضور أمام املحكمة ايردئية  ال ة أيام ويجوز فـي حالـة 

الضرورة نقص هذا امليعاد إلى ساعة ،  شرط أن يحصل التبليس ل  صم نفسه في 

امليعاد في ايحالتين ب ذن من القا    ، أو رئيس حال   نقص امليعاد ، ويكون نقص 

 املحكمة املرفوعة إليها الدعول .

 

يحـدد ميعــاد ايحضــور أمــام املحكمـة العامــة فــي البلــد ال ـ  لــيس فيهــا محكمــة  40/1

 جدئية حسذ نوع القضية .

 يتم تحديد مواعيد ايرلسات من قبل مكتذ املواعيد في املحكمة .40/2

عليه خارج اململكة فيزاد على املواعيد املنصوص عليها في هذه إذا كان املدعى  40/3

 ( والئحتها . 22املادة ما جاء في املادة ) 

يرجع في تقدير الضرورة املريزة لنقص امليعاد إلى ناظر القضية ، مةل : قضايا 40/4

 السرناء والقاصرين واملسافرين ونحوهم .

األدنـــى الـــذك نصـــت عليـــه املـــادة وال  نقــص امليعـــاد ال يلـــدم أن يكـــون إلـــى ايحـــد 40/5

 يجوز النقص عنه .

يشترط إلنقاص امليعاد أن يتم تسليم صورة ورقـة التبليـس لعـ ص املطلـوب 40/6

 تبليغه أو وكيله في الدعول نفسها وال يكتفى  غير ذلك .

 للقضية . 40/7
ً
 يكون إنقاص امليعاد من قبل رئيس املحكمة  إذا  كان ناظرا

(  234القضية من القضايا املستعرلة املــنصـوص علـيها في الـمــادة ) إذا كانت  40/8

 وعشرين سـاعة  ويجـوز فـي حـال الضـرورة القصـول نقـص 
ً
ف ن ميعادها يكون أربعا

 ( . 235ذلك امليــعاد بأمر من القا    كما في املــــادة ) 

لـــى املواعيـــد املـــدد الـــواردة فـــي هـــذه املـــادة ال تســـرك علـــى مـــن تـــم تبليغـــه وال ع 40/9

 الالحقة أ ناء نظر القضية .

 



علــى املــدعى عليــه فــي جميــع الــدعاول عــدا املســتعرلة  املــادة  ايحاديــة واألربعــون :

وال ـــــ  أنقـــــص ميعـــــاد ايحضـــــور فيهـــــا أن يـــــودع لـــــدل املحكمـــــة مـــــذكرة بدفاعـــــه قبـــــل 

م ايرلسة املحددة لنظر الدعول بةال ة أيام على األقل أمام املحـاكم العامـة ، وبيـو 

 واحد على األقل أمام املحاكم ايردئية .

 

إذا أنقص ميعاد ايحضور أو كانت الـدعول مـن الـدعاول املسـتعرلة الـواردة  41/1

 ( فال يلدم املدعى عليه  ب يداع مذكرة بدفاعه. 234في املادة ) 

 ( من هذا النظام . 62،  46،  45يراعى ما ورد في املواد )  41/2

 

يقيد الكاتذ امل تص الـدعول فـي يـوم تقـديم الصـحيفة فـي عون :املادة الةانية واألرب

السـرل اي ــاص  عــد أن يةبــت بحضــور املـدعي أو مــن يمةلــه تــاريخ ايرلســة املحــددة 

لنظرها في أصـل الصـحيفة ، وصـورها ، وعليـه فـي اليـوم التـالي علـى األكثـر أن يسـلم 

لتبليغهــا ، ورد   -حســذ األحــوال  -أصــل الصــحيفة وصــورها إلــى املحضــر أو املــدعي 

 األصل إلى إدارة املحكمة

 

الســــرل اي ـــــاص الـــــوارد فـــــي هـــــذه املـــــادة هــــو : دفتـــــر قيـــــد املواعيـــــد فـــــي مكتـــــذ  42/1

 املواعيد باملحكمة  .

يحيـــل املوظــــف امل ــــتص فــــي مكتــــذ املواعيـــد  عــــد تحديــــد املوعــــد إلــــى مكتــــذ  42/2

بقـى أصـل املحضرين أصل صحيفة الدعول وصورها ، وأصل التبليس وصورته ، وي

الصحيفة في مكتذ املحضرين وعند طلذ املدعي القيام بتبليس املدعى عليه فيسلم 

له مكتذ املحضرين صورة الصحيفة ، وأصل التبليس وصورته لتبليس املدعى عليه ، 

فــ ذا تــم التبليــس أحــال مكتــذ املحضــرين أصــل صــحيفة الــدعول وأصــل التبليــس إلــى 

 وتسلم إلى املوظف امل تص .مكتذ القا    املحال إليه الدعول ، 

ليس للقا    إعادة ما أحيل إليـه لعـدم املراجعـة قبـل مضـ   شـهر مـن تـاريخ  42/3

قيدها لديه إال إذا تعلقت  سرين فـال تديـد مـدة بقائهـا لعـدم املراجعـة علـى خمسـة 

 
ً
 عشر يوما

 

 -حســـــذ األحـــــوال  -يقـــــوم املحضـــــر أو املـــــدعي  املـــــادة الةالةـــــة واألربعـــــون :

 الصحيفة إلى املدعى عليه قبل تاريخ ايرلسة ، وبمقدار ميعاد ايحضور . بتبليس



 

يســـلم املحضـــر أو املـــدعي صـــورة صـــحيفة الـــدعول وصـــورة ورقـــة التبليـــس إلـــى  43/1

 ( . 18،  15املدعى عليه أو إلى من نص عليه في املادتين ) 

لـدعول يلدم املحضر أو املدعي تسـليم صـورة ورقـة التبليـس وصـورة صـحيفة ا 43/2

 ( . 40للمدعى عليه قبل املواعيد املنصوص عليها في املادة  ) 

 

ال يترتــــذ علــــى عــــدم مراعــــاة امليعــــاد املقــــرر فــــي املــــادة  املــــادة  الرا عــــة واألربعــــون :

الســابقة أو عــدم مراعــاة ميعــاد ايحضــور بطــالن صــحيفة الــدعول ، وذلــك مــن غيــر 

 تكمال امليعاد .إخالل بحق املوجه إليه التبليس في التأجيل الس

( فعلــى املطلــوب  40إذا حصــل التبليــس فــي أقــل مــن مــدة امليعــاد املحــددة فــي املــادة ) 

حضــوره املةــول أمــام املحكمــة فــي املوعــد املحــدد ولــه أن يطلــذ إكمــال مــدة امليعــاد 

 النظامية في حقه .

 

 إذا حضر املدعي واملدعى عليه أمام املحكمة املادة  اي امسة واألربعون :

وطلبـــا ســــماع  -ولـــو كانـــت الــــدعول خـــارج اختصاصـــها املكـــاني  -مـــن تلقـــاء نفســـيهما 

خصــــومتهما فتســــمع املحكمــــة الــــدعول فــــي ايحــــال إن أمكــــن وإال حــــددت لهــــا جلســــة 

 أخرل .

 يشترط أن تكون الدعول داخلة في االختصاص النوعي للمحكمة . 45/1

 

 صــــين متــــداعيين ،  ــــم إذا عينــــت املحكمــــة جلســــة لعاملـــادة السادســــة واألربعــــون :

حضـــرا فــــي غيــــر الوقــــت املعــــين وطلبــــا النظــــر فــــي خصــــومتهما ، فعليهــــا أن تجيــــذ هــــذا 

 الطلذ إن أمكن .

 

 الباب الرا ع

 حضور اي صوم وغيابهم 

 الفصل األول  

 ايحضور والتوكيل في اي صومة 

 



أو في اليوم املعين لنظر الدعول يحضر اي صوم بأنفسهم املادة السا عة واألربعون :

 تعـــين كونـــه ممـــن لـــه حـــق التوكـــل حســـذ 
ً
مـــن ينـــوب عـــنهم ، فـــ ذا كـــان النائـــذ وكـــيال

 النظام .

 تراعى أحكام نظام املحاماة في التوكيل على املرافعة .47/1

 النائذ في اي صومة هو : الوكيل أو الولي أو الوص   ونحوهم .47/2

أوبما يقرره تكون النيابة عن اي صم بو يقة صادرة من جهة رسمية مختصة 47/3

 ( .48املوكل في ضب  القضية وفق ما جاء في املادة  )

إذا تعــدد الــوكالء فــي اي صــومة عــن أحــد طرفــي الــدعول جــاز لكــل واحــد مــنهم 47/4

ايحضور عن موكله سواء أكان  في أول الدعول أم في أ نائها ما لم ينص في الوكالة 

 على غير ذلك أو يؤدك تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعول.

 ال يوكل النائذ غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل .47/5

ممةلــــــو ايرهــــــات ايحكوميــــــة يكتفــــــى بتفويضــــــهم بخطــــــاب رســــــ   مــــــن صــــــاحذ 47/6

 الصالحية إلى املحكمة ال   تقام لديها الدعول . 

ض بــــذلك وفــــق عقــــد 47/7 التوكيــــل عــــن الشــــركات يكــــون بوكالــــة شــــرعية مــــن املفــــوَّ

 الشركة املعتمد .

 

يجذ على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله ، وأن يودع ةامنة واألربعون :املادة ال

و يقــة وكالتــه لــدل الكاتــذ امل ــتص ، وللمحكمــة أن تــرخص للوكيــل عنــد الضــرورة 

ب يداع الو يقة في ميعاد تحدده ، على أال يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة ، ويجوز 

رها ، ويوقعـه املوكـل أو يبصـمه أن يةبت التوكيل في ايرلسـة بتقريـر يـدون فـي محضـ

 ب بهامه

 

 

 الكاتذ امل تص هو : الكاتذ في مكتذ املواعيد باملحكمة .48/1

يقرر الوكيل حضوره عـن موكلـه ويـودع و يقـة وكالتـه عنـد مراجعتـه املحكمـة 48/2

 للمرة األولى .

يكتفــى ب يــداع صــورة عــن الوكالــة مصــدقة مــن مصــدرها أو مــن القا ــ   نــاظر 48/3

 ( من نظام املحاماة . 20وفق املادة ) القضية 



إذا لــم يقــدم الوكيــل وكالتــه فــي أول جلســة حضــرها ففــي هــذه ايحــال إن كــان 48/4

 عن املدعي فيعتبر املدعي في حكم الغائـذ ويعامـل وفـق املـادة ) 
ً
( وإن كـان  53وكيال

 عن املدعى عليه فيؤجل إلى جلسة  انية ليحضـر الوكالـة ويفهـم بـذلك ويـدو 
ً
ن وكيال

في ضب  الدعول ف ذا تخلف عن ايحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق املادة 

(55.  ) 

48/5 
ً
ه اإلجراء املطلوب ففي هذه ايحال إن كان وكيال

ب
إذا قدم الوكيل وكالة ال تخول

عــن املـــدعي فيفهمـــه القا ـــ   ب كمـــال املطلـــوب فـــ ن لـــم يكمـــل املطلـــوب فـــي ايرلســـة 

 عن املدعى عليه فيفهمه القا     53 الالحقة فيعامل وفق املادة )
ً
( وإن كان وكيال

ب كمــــال املطلــــوب مــــن قبــــل موكلــــه ، وأنــــه إذا لــــم يقــــدم وكالــــة مكتملــــة فــــي ايرلســــة 

 ( . 55الــمـحددة  فيعتبر في حــكم الغـائذ ويعامل وفق املــادة ) 

 

ة مــا كــل مــا يقــرره الوكيــل فــي حضــور املوكــل يكــون بمةابــاملــادة التاســعة واألربعــون :

يقــرره املوكــل نفســه ، إال إذا نفــاه أ نــاء نظــر القضــية فــي ايرلســة نفســها ، وإذا لــم 

يحضر املوكل فال يص  من الوكيل اإلقرار بايحق املدعى به . أو التنازل ، أو الص   ، 

أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها ، أو ترا اي صومة ، أو التنـازل عـن ايحكـم ــ 

 
ً
 أو جدئيا

ً
ـ  أو عـن طريـق مـن طـر  الطعـن فيـه ، أو رفـع ايحرـر ، أو تـرا الـرهن كليا

 في الوكالة .
ً
 خاصا

ً
 تفويضا

ً
 مع بقاء الدين أو اإلدعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضا

 

 

 فـي 49/1
ً
على ناظر القضية أن يسأل املوكل عما قرره وكيلـه إن كـان املوكـل حاضـرا

 ايرلسة  .

ما لم تقيد بدمن أو عمل أو تنفس   سبذ شرعي الوكالة تبقى سارية املفعول 49/2

 ، وللقا    ـ عند االقتضاء ـ التأكد من سريان مفعولها أو طلذ تجديدها .

 النائذ ال يمةل من هو نائذ عنه إال فيما هو مفوض فيه .49/3

 

ال يحول اعتزال الوكيل أو عدله  غير موافقة املحكمة دون سير املادة اي مسون: 

إذا أبلس املوكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل املعتزل أو املعـدول أو  اإلجراءات إال 

  عدمه على مباشرة الدعول بنفسه.

 



ــــــدله  غيـــــر موافقـــــة 50/1 يســـــتمر الســـــير فـــــي اإلجـــــراءات فـــــي حـــــال اعتـــــزال الوكيـــــل أو عــ

املحكمـــة  إذا أبلـــس املوكـــل خصـــمه بتعيـــين بـــديل عـــن الوكيـــل املعتـــزل أو املعــــدول أو 

 باشرة الدعول بنفسه . عدمه على م

إذا قام املوكل  عدل الوكيل أ ناء نظر الـدعول فعليـه تعيـين وكيـل آخـر خـالل 50/2

 من هذا العدل أو مباشرة الدعول بنفسه ما لم تكن الدعول قد 
ً
خمسة عشر يوما

(  84تهيــأت ل حكــم فــال تنقطــع اي صــومة ، وعلــى املحكمــة البــت فيهــا وفــق املــادة  ) 

عتـــــــزال أو العــــــدل بـــــــدون موافقـــــــة املحكمــــــة فيســـــــتمر الســـــــير فـــــــي وإذا حصــــــل هـــــــذا اال 

 اإلجراءات .

إذا ظهر انفساخ الوكالة بوفاة املوكل أو الوكيل أو فقد أحدهما أهليته أو نحو 50/3

 ذلك فللقا    سحذ أصل الوكالة وبعثها ملصدرها للتهميش عليها باإللغاء .

 

أحد الوكالء كثرة االستمهاالت إذا ظهر للمحكمة من  املادة ايحادية واي مسون :

 بكرة سؤال موكله بقصد املماطلة فلها حق طلذ املوكل بالذات إلتمام املرافعة

 

إذا ظهــر للقا ــ   نــاظر القضــية كثــرة االســتمهال مــن الوكيــل بقصــد املماطلــة  51/1

فللقا ـــ   منعـــه مـــن االســـتمرار فـــي الـــدعول املقامـــة لديـــه ليتوالهـــا املوكـــل بنفســـه أو 

 .  يوكل آخر 

للقا    رفـض طلـذ الوكيـل االسـتمهال لسـؤال موكلـه إذا ظهـر عـدم ايرـدول 51/2

 من طلبه  ويدون ذلك في ضب  القضية .

 يرجع في تقدير كثرة االستمهال إلى القا    ناظر القضية .51/3

 

ال يجــــوز للقا ــــ   وال للمــــدعي العــــام وال ألحــــد مــــن املـــادة الةانيــــة واي مســــون :    

 عن اي صوم في الـدعول ولـو كانـت مقامـة أمـام العاملين في املحا
ً
كم أن يكون وكيال

محكمــــة غيــــر املحكمــــة التــــا ع لهــــا ، ولكــــن يجــــوز لهــــم ذلــــك عــــن أزواجهــــم وأصــــولهم 

.
ً
 وفروعهم ومن كان تحت واليتهم شرعا

 

 



في ايحالتين املنصوص عليهما في املادة السابقة إذا حضر املادة الرا عة واي مسون :

ايرلســـة ال ـــ  غـــاب عنهـــا املـــدعي فلـــه أن يطلـــذ مـــن املحكمـــة عـــدم املـــدعى عليـــه فـــي 

 شطذ الدعول وايحكم في موضوعها إذا كانت صايحة ل حكم فيها .

 في حق املدعي  
ً
وفي هذه ايحالة على املحكمة أن تحكم فيها ويعد هذا ايحكم غيابيا

. 

ة تكون الدعول صايحة ل حكم  عد ضـب  أقـوال اي صـوم وطلبـاتهم اي تاميـ54/1

 ( . 85مع توفر أسباب ايحكم فيها وفق املادة  ) 

 لتعليمات التمييز ما لم يحكم له بكل 54/2
ً
يكون ايحكم حال غياب املدعي خاضعا

 ( . 174طلباته وفق املادة ) 

 

إذا غاب املدعى عليه عن ايرلسة األولى فيؤجل النظـر املادة اي امسة واي مسون :

ا املـدعى عليـه ، فـ ن غـاب عـن هـذه ايرلسـة أو في القضية إلى جلسـة الحقـة يبلـس بهـ

غاب عن جلسة أخرل دون عذر تقبله املحكمة فتحكم املحكمة في القضية ، ويعد 

 مـــا لـــم يكـــن غيابـــه  عـــد قفـــل بـــاب املرافعـــة فـــي 
ً
حكمهـــا فـــي حـــق املـــدعى عليـــه غيابيـــا

 .
ً
 القضية فيعد ايحكم حضوريا

رعي في القضية نفسها ، بموعد إذا تبلس املدعى عليه لع صه ، أو وكيله الش55/1

ايرلســـــة ، أو أودع هـــــو أو وكيلـــــه مـــــذكرة بدفاعـــــه للمحكمـــــة قبـــــل ايرلســـــة ، فيعـــــد 

 ، سواء أكان غيابه قبل قفل باب املرافعة ، أم  عد
ً
 .هايحكم في حقه حضوريا

( ولــــم 15،18إذا كــــان التبليــــس للمــــدعى عليــــه لغيــــر ن صــــه ، وفــــق املــــادتين : )55/2

في القضية إلى جلسة الحقه ، ويعاد التبليس ، ف ن غاب عن يحضر، فيؤجل النظر 

هذه ايرلسة ، أو جلسة أخرل دون عذر تقبله املحكمة فتحكم في القضية ، ويعد 

  ما لم يكـن  غيابـه  عـد قفـل بـاب املرافعـة فيعـد 
ً
ايحكم في حق املدعى عليه غيابيا

  ؛ ويخضع ايحكم في ايحالين لتعليمات التميي
ً
 ز .ايحكم حضوريا

55/3.
ً
 يلدم تدوين مضمون محضر التبليس في ضب  القضية قبل ايحكم فيها غيابيا

إذا توجهـت اليمــين علــى املــدعى عليــه  عـد ســماع الــدعول فيبلــس بــذلك حســذ 55/4

إجـراءات التبليــس ، ويشـعر بوجــوب حضــوره ألداء اليمـين  وأنــه إذا تخلـف  غيــر عــذر 

 وسوف يقض ى عليه
ً
 ( .109بالنكول،  وذلك وفق املادة ) تقبله املحكمة عّد ناكال

فيعامــــل وفــــق املــــادة  -تقبلــــه املحكمـــة  -أمـــا إن كــــان لــــه عــــذر يمنعـــه مــــن ايحضــــور  

(110. ) 



 

إذا تعدد املدعى عليهم ، وكان  عضهم قد أعلن  املادة السادسة واي مسون :

 أو تغيذ من لم 
ً
لع صه وبعضهم ارخر لم يعلن لع صه ، وتغيبوا جميعا

صه ، وجذ على املحكمة في غير الدعاول املستعرلة تأجيل نظر يعلن لع 

الدعول إلى جلسة تالية يعلن املدعي بها من لم يعلن لع صه من الغائبين ، 

. 
ً
 في حق املدعى عليهم جميعا

ً
 حضوريا

ً
 ويعد ايحكم في الدعول حكما

 

بينهم في  يقصد بتعدد املدعى عليهم في الدعول الواحدة إذا كانوا شركاء  فيما56/1

 ل رميع أو عليهم .
ً
 أموال  ابتة أو منقولة بحيث يكون ايحكم ألحدهم أو عليه حكما

اإلعـــالن للعـــ ص فـــي هـــذه املـــادة يكـــون بتبليـــس املوعـــد لـــه مباشـــرة أو بوســـاطة  56/2

 لع صه .
ً
 وكيله الشرعي في القضية نفسها، وال يعتبر تبليس املقيمين معه إعالنا

 ص  عض املدعى عليهم في القضايا املستعرلة املنصوص إذا كان اإلعالن لع56/3

( ولــم يحضــر مــنهم أحــد فعلــى القا ــ   نظــر الــدعول  245 – 233عليهــا فــي املــواد ) 

 وايحكم فيها . 

كل حكم حصل في غياب املحكوم عليه يخضـع لتعليمـات التمييـز سـواء اعتبـر 56/4

 
ً
 ، ف ذا اعتبر ايحكم غيابيا

ً
 أم غيابيا

ً
فالغائذ على حرته إذا حضر ايحكم حضوريا

. 

 بتصــديقه مــن محكمــة التمييــز 56/5
ً
يكــون ايحكــم ايحضــورك فــي هــذه املــادة قطعيــا

 وغير قابل اللتماة إعادة النظر فيه  سبذ غياب املحكوم عليهم أو  عضهم .

إذا تغيذ من أعلن لع صه وحضر من لم يعلن لع صه فعلى املحكمة نظر 56/6

 القضية وايحكم فيها .

 

 

 

 

 مـن حضـر قبـل املادة السا عة واي مسون :
ً
في تطبيق األحكام السابقة ال يعـد غائبـا

امليعـاد املحــدد النتهـاء ايرلســة بةال ـين دقيقــة ، علـى أنــه إذا حضـر وايرلســة الزالــت 

. 
ً
 منعقدة فيعد حاضرا

 



 خــالل املــدة املقــررة فــي هــذا املــادة الةامنــة واي مســون :
ً
يكــون للمحكــوم عليــه غيابيــا

م املعارضة في ايحكم    لدل املحكمة ال   أصدرته ، ويجوز له أن يطلذ مـن النظا

 . ويوقـف نفـاذ ايحكـم 
ً
املحكمة ايحكم على وجه السرعة بوقف نفـاذ ايحكـم مؤقتـا

الغيابي إذا صدر حكم من املحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض ل حكم 

 . الغيابي يقض   ب لغائه

 

 مع االعتراض أمران هما :يةبت للمحكوم عليه 58/1
ً
 غيابيا

طلذ وقف نفاذ ايحكم وله حكم القضاء املستعرل وفق الفقرة ) ز ( من املادة ) -أ

 ( ، وينظره مصدر ايحكم أو خلفه  . 234

  عد اكتسابه القطعية  -ب
ً
طلذ التماة إعادة النظر في ايحكم الصادر ضده غيابيا

 للمادة )( ويرف 192وفق الفقرة ) و ( من املادة ) 
ً
 ( .194عه إلى محكمة التمييز وفقا

 في حالين هما :58/2
ً
 يكون ايحكم الغيابي موقوفا

 صدور حكم بوقف نفاذه من القا    بطلذ املحكوم عليه . -أ

 صدور حكم معارض له يلغيه . -ب

يبــــدأ ميعــــاد االعتــــراض علــــى ايحكــــم الغيــــابي مــــن تــــاريخ تبليغــــه إلــــى العــــ ص 58/3

 ( . 176يله وفق املادة ) املحكوم عليه أو وك

 

علـــى كاتـــذ الضـــب  أن يعـــد لكـــل يـــوم قائمـــة  املـــادة التاســـعة واي مســـون :

بالـــدعاول ال ـــ  تعـــرض فيـــه مرتبـــة بحســـذ الســـاعة املعينـــة لنظرهـــا ، وبعـــد عـــرض 

القائمة على القا    تعلق صورتها في اللوحة املعدة لذلك على باب قاعة املحكمـة 

 قبل بدء الدوام .

 

 في كل يوم على األقل. 59/1      
ً
 يكون عدد ايرلسات ستا

تعلــــق صــــورة قائمــــة الــــدعاول فــــي املكــــان املعــــد يرلــــوة اي صــــوم التــــا ع 59/2     

 للمكتذ القضائي.                           

 ، ووقــــت ايرلســــة 59/3
ً
قائمــــة الــــدعاول تشــــمل : اســــم املــــدعي واملــــدعى عليــــه كــــامال

 
ً
  إذا اقتضت املص حة ذلك  .وللقا    عدم ذكر االسم كامال

 

   ينادل على اي صوم في الساعة املعينة لنظر قضيتهماملادة الستون :



 

تكون املرافعة علنية إال إذا رأل القا    من تلقاء نفسه أو املادة ايحادية والستون :

 محافظة على النظام ، أو مراعاة لآلداب 
ً
بناًء على طلذ أحد اي صوم إجراءها سرا

 امة ، أو يحرمة األسرة .الع

 

تكـــون املرافعـــة شـــفوية ، علـــى أن ذلـــك ال يمنـــع مـــن تقـــديم املـــادة الةانيـــة والســـتون :

األقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين اي صوم ، ويحفظ أصلها 

فــي ملــف القضــية مــع اإلشــارة إليهــا فــي الضــب  ، وعلــى املحكمــة أن تعطــي اي صــوم 

 لالطالع على املستندات والرد عليها كلما اقتضت ايحال ذلك  املهل املناسبة

 

 مما له عالقة بالدعول .62/1
ً
 يجذ ضب  كل ما يدلي به اي صوم شفويا

يجذ أن تكون املذكرات املقدمة أ ناء الترافع بخ  واضـ  وأن تكـون مؤرخـة 62/2

 وموقعة من مقدمها .

ن أقـــوال أو دفـــوع مـــؤ رة فـــي يرصـــد فـــي الضـــب  مـــا اشـــتملت عليـــه املـــذكرات مـــ62/3

 القضية .

 

علــى القا ــ   أن يســأل املــدعي عمــا هــو الزم لتحريــر دعــواه املــادة الةالةــة والســتون :

 قبل استجواب املدعى عليه ، وليس له ردها لتحريرها وال السير فيها قبل ذلك .

 

إذا امتنـــــع املـــــدعي عـــــن تحريـــــر دعـــــواه أو أرـــــد عنـــــه فعلـــــى القا ـــــ   أن يحكـــــم   63/1

 ف النظر عن الدعول ح ى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز.بصر 

إذا حرر املدعي دعواه  عد صدور ايحكم بصرف النظر عنها المتناعه أو أرده 63/2

ف ن امل تص بنظرها هو القا    الذك أصدر ذلك ايحكم أو خلفه ولو  عد تصديق 

 ايحكم بصرف النظر من محكمة التمييز.

 

 ، أو أجاب بجواب  عة والستون : املادة الرا
ً
إذا امتنع املدعى عليه عن ايرواب كليا

 فـــي ايرلســـة 
ً
غيـــر مـــال   للـــدعول ، كـــرر عليـــه القا ـــ   طلـــذ ايرـــواب الصـــحيح  ال ـــا

  عـد إنـذاره ، وأجــرل فـي القضـية مـا يقتضــيه 
ً
نفسـها فـ ذا أصـر علـى ذلــك َعـّده نـاكال

 الوجه الشرعي .



 

للمــــــدعى عليــــــه إذا لــــــم تجــــــذ علــــــى دعــــــول املــــــدعي   اإلنــــــذار أن يقــــــول القا ــــــ   64/1

، ويدونه في ضب  القضية، ف ن 
ً
 وقضيت عليك ويكرر ذلك عليه  ال ا

ً
جعلتك ناكال

.
ً
، وأجرل مايلدم شرعا

ً
 أجاب وإال عده القا    ناكال

 

إذا دفــع أحــد الطـرفين بــدفع صــحيح وطلــذ ايرــواب مــن املـادة اي امســة والســتون :

لــه فللقا ــ   إمهالــه م ــى رأل ضــرورة ذلــك ، علــى أنــه ال الطــرف ارخــر فاســتمهل ألج

 يقبله القا   .يجوز تكرار املهلة يرواب واحد إال لعذر شرعي

 

 تشمل هذه املادة طلذ اإلمهال ل رواب على أصل الدعول .65/1

 يرجع في تقدير الضرورة، وشرعية العذر إلى ناظر القضية .65/2

واألعـــذار املقدمـــة مـــن أحـــد الطـــرفين،  يـــدون فـــي ضـــب  القضـــية طلـــذ اإلمهـــال 65/3

 وقدر املهلة املعطاة للمستمهل .

 

يقصد بقفل باب املرافعة تهيؤ الدعول ل حكم فيها وذلك  عد إبداء اي صوم 66/1

 ( .85أقوالهم وطلباتهم اي تامية في جلسة املرافعة وفق ما جاء في      املادة  )

 م أحضرها، فعلى القا    سماعها  إذا قرر أحد املتداعيين أرده عن البينة66/2

 ، خالل نظر الدعول وح ى تصديق ايحكم .

 يلدم بيان أسباب فتح باب املرافعة  عد قفلها في الضب  .66/3

 

ل  صـوم أن يطلبـوا مـن املحكمـة فـي أك حـال تكـون  : املادة السا عة والستون 

ك فــــي محضــــر عليهــــا الــــدعول تــــدوين مــــا اتفقــــوا عليــــه مــــن إقــــرار أو صــــ   أو غيــــر ذلــــ

 . املحاكمة ، وعلى املحكمة إصدار صك بذلك

 

إذا حصـــل االتفـــا  قبـــل ضـــب  الـــدعول فيلـــدم رصـــد الـــدعول واإلجابـــة قبـــل 67/1

تـــــدوين االتفـــــا  لكونـــــه نشـــــأ  عـــــد نـــــداع، مـــــع مراعـــــاة أن يكـــــون أصـــــل الـــــدعول مـــــن 

 اختصاص القا    ولو كان مضمون االتفا  من اختصاص محكمة أخرل .

الء اي صوم تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو ص   فيلدم كونهم إذا طلذ وك67/2

 (. 49مفوضين في ذلك في وكاالتهم  وفق ما جاء في املـــادة   ) 



إذا  بــت للقا ــ   أن االتفــا  املقــدم مــن اي صــوم فيــه كــذب أو احتيــال فيــرد 67/3

 ( . 4االتفا  وفق ما تقتضيه املادة ) 

 

بتــــدوين  –تحــــت إشـــراف القا ـــ    -م كاتـــذ الضـــب  يقــــو املـــادة الةامنـــة والســـتون :

وقائع املرافعـة فـي دفتـر الضـب  ، ويـذكر تـاريخ وسـاعة افتتـا  كـل مرافعـة ، وسـاعة 

اختتامهـــــا ، واســـــم القا ـــــ  ، وأســـــماء املتخاصـــــمين  ، أو وكالئهـــــم ،  ـــــم يوقـــــع عليـــــه 

القا    وكاتذ الضب  ومن ذكرت أسماؤهم فيه ، ف ن امتنع أحدهم عن التوقيع 

  بت القا    ذلك في ضب  ايرلسة .أ

 

القا    هو الذك يتولى سماع الدعول واإلجابة وجميع أقوال اي صوم 68/1

ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود بنفسه وال يجوز لكاتذ الضب  أن ينفرد  ش  ء 

 من ذلك .   

 إذا كان أحد اي صوم ال يستطيع الكتابة فيكتفى ببصمة إبهامه .    68/2

ع أحـــد اي صــوم عـــن التوقيـــع فــي غيـــر جلســـة ايحكــم فيـــدون القا ـــ   إذا امتنــ68/3

 ذلك في الضب  ويشهد عليه ويستمر في سير اإلجراءات .

إذا امتنع املحكوم عليه عن التوقيع في الضب  على القناعة بايحكم أو عدمها 68/4

فيـــــدون القا ـــــ   ذلـــــك فـــــي الضـــــب  ، ويشـــــهد عليـــــه ، وإذا حضـــــر قبـــــل انتهـــــاء املـــــدة 

ن مـــن التوقيـــع علـــى القناعـــة أو عـــدمها فـــي  178ليهـــا فـــي املـــادة ) املنصـــوص ع
ّ
( فـــيمك

الضـــب  وفـــي حـــال عـــدم القناعـــة يعطــــى صـــورة مـــن صـــك ايحكـــم لتقـــديم الالئحــــة 

االعتراضــــية خــــالل املــــدة املتبقيــــة مــــن مــــدة االعتــــراض ، وإال ســــق  حقــــه فــــي طلــــذ 

 .التمييز واكتسذ ايحكم القطعية ، وي حق ذلك في الضب  وصك ايحكم

ضــافة إلـــى مـــاذكر فـــي املـــادة يلـــدم تــدوين مســـتند نظـــر القا ـــ   للقضـــية ســـواًء إ68/5

بـــذكر رقـــم إحالـــة الـــدعول إليـــة وقيـــدها وتـــاريخ ذلـــك, أو قـــرار التكليـــف الصـــادر مـــن 

 .صاحذ الصالحية

 

 الفصـل الةـاني

 نظام ايرلسة

 

في سبيل ضب  ايرلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، ولــه املادة التاسعة والستون :



ذلك أن يخرج من قاعة ايرلسة من يخل بنظامها ، ف ن لم يمتةل كان للمحكمة 

تديــــد علــــى أربــــع وعشــــرين ســــاعة ، ويكــــون  أن تحكــــم علــــى الفــــور بحبســــه مــــدة ال 

 ، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك ايحكم.
ً
 حكمها نهائيا

 مــــا لــــرئيس ايرلســــة مــــن االختصــــاص  69/1
ً
للقا ــــ   الــــذك ينظــــر الــــدعول منفــــردا

 نصوص عليه في هذه املادة.امل

 وعشـرين سـاعة أو أقـل يـدون فـي ضـب  القضـية ويـنظم 69/2
ً
ايحكم بايحبس أربعا

ويبعث ل رهـة امل تصـة لتنفيـذه ، مـع االحتفـار بصـورة عنـه  -في قرار دون تسريل

 في املحكمة . 

-إذا حصل في جلسة من ايرلسات واقعـة تسـتوجذ عقوبـة أحـد ايحاضـرين 69/3

 بـــذلك ويكتـــذ ب حالتـــه مـــع -ظـــام ايرلســـة ســـول مـــا يخـــل بن
ً
فيعـــد القا ـــ   محضـــرا

 املدعي العام ملحاكمته لدل املحكمة امل تصة .

من حصل منه اإلخالل بنظام ايرلسـات مـن املحـامين فـ ن مجازاتـه بالعقوبـة 69/4

املنصـوص عليهـا فـي هـذه املـادة ال يمنـع مــن تطبيـق العقوبـات عليـه الـواردة فـي نظــام 

 املحاماة.

 

الـــرئيس هـــو الـــذك يتـــولى توجيـــه األســـالة إلـــى اي صـــوم والشـــهود ، ادة الســـبعون :املـــ

ولألعضـاء املشــتركين معـه فــي ايرلسـة واي صــوم أن يطلبـوا منــه  توجيـه مــا يريــدون 

 .توجيهه من أسالة متصلة بالدعول 

 

 الباب السادة

 الدفوع واإلدخال والتدخل والطلبات العارضة

 الفصل األول 

 الدفوع

الـــدفع بـــبطالن صـــحيفة الـــدعول أو  عـــدم االختصـــاص  حاديـــة والســـبعون :اي املـــادة

املحلي أو ب حالة الدعول إلى محكمة أخرل لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعول 

أخرل مرتبطة بها يجذ إبداؤه قبل أك طلذ أو دفاع في الدعول ، وإال سق  ايحق 

 فيما لم يبد منها .



دفع مما ورد في هذه املادة فله التمسك بها في وقت إذا أبدل اي صم أكثر من 71/1

واحـــد وبيــــان وجـــه كــــل دفــــع علـــى حــــده ،شـــرط إبــــدائها قبــــل أك طلـــذ ، أو دفــــاع فــــي 

 الدعول.

االرتباط في هذه املادة هـو: اتصـال الـدعول الالحقـة بالسـابقة فـي املوضـوع أو  71/2

 السبذ وال يلدم اتحادهما في املقدار.

 ل أن تكون سابقة للدعول الالحقة .ال يمنع شطذ الدعو 71/3

 يشترط أن تكون السابقة قد رفعت ملحكمة مختصة .71/4

 

الـــدفع  عـــدم اختصـــاص املحكمـــة النـــوعي ، أو الـــدفع بـــه املـــادة الةانيـــة والســـبعون :

 عدم قبول الدعول النعدام الصفة أو األهلية أو املص حة أو ألك سبذ آخر ، وكذا 

م به املحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في الدفع  عدم سماع الدعول تحك

 أك مرحلة تكون فيها الدعول .

 

على استقالل ، ما لم تقرر تحكم املحكمة في هذه الدفوعاملادة الةالةة والسبعون:

ضــــــمه إلــــــى موضــــــوع الــــــدعول ، وعندئــــــذ تبــــــين مــــــا حكمــــــت بــــــه فــــــي كــــــل مــــــن الــــــدفع 

 .واملوضوع

 

 (.71،72ا هي : ما نص عليه في املادتين )املراد بالدفوع املذكورة هن73/1

ضــم الــدفع إلــى املوضــوع ال يمنــع مــن قبــول الــدفع أو رده وعلــى املحكمــة بيــان 73/2

 أسباب ذلك في ايحكم .

 

يجذ على املحكمة إذا حكمت  عدم اختصاصها أن تحيل املادة الرا عة والسبعون :

 الدعول إلى املحكمة امل تصة وتعلم اي صوم بذلك .

 

 ال يحكم القا     عدم االختصاص إال  عد تحقق التدافع .74/1

 إذا تحقق التدافع في نظر الدعول فعلى التفصيل ارتي:74/2

إذا كان التدافع بين قضاة املحكمة الواحدة ، أو بين رئيس املحكمة وأحد قضاتها ، 

 ،  ـــ
ً
م أو بــين محكمتـــين تـــا عتين يرهـــة قضـــائية واحــدة ، فعلـــى مـــن أحيلـــت إليـــه أوال

 بصــرف النظـــر  عـــدم 
ً
 ولـــم يقتنــع باختصاصـــه بهـــا أن يصــدر قـــرارا

ً
أعيــدت إليـــه  انيــا



اختصاصـــه ، وعليــــه أن يرفــــع القـــرار وصــــورة ضــــبطه وأورا  املعاملـــة  إلــــى محكمــــة 

التمييـــز؛ للفصـــل فـــي ذلـــك ، ومـــا تقـــرره يلـــدم العمـــل بـــه ، ويعلـــم القا ـــ   اي صـــوم 

 بذلك.

أخرل فيطبق  شأنه مقتض ى املادتين )  إذا كان التدافع بين محكمة وجهة قضائية

 هـ .1395( من نظام القضاء الصادر عام  29ـ  28

إذا كــان التــدافع بــين املحكمــة وكتابــة العــدل ، أو بــين القا ــ   وكاتــذ العــدل فترفــع 

 للتدافع.
ً
 املعاملة لوزارة العدل للبت فيه .  وما يتم التوجيه به يعتبر منهيا

ر محكمة التمييز أو بـين قضـاتها فيفصـل فيـه رئـيس إذا حصل تدافع بين دوائ74/3

 محكمة التمييز ، وما يقرره يلدم العمل به .

 

 

 الفــصـل الةــاني

 اإلدخـال والتـدخل

 

ل  صم أن يطلذ من املحكمة أن تدخل في الدعول من املادة اي امسة والسبعون :

عتـــــادة فـــــي كـــــان يصـــــ  اختصـــــامه فيهـــــا عنـــــد رفعهـــــا وتتبـــــع فـــــي اختصـــــامه األوضـــــاع امل

التكليــف بايحضــور. وتحكــم املحكمــة فــي موضــوع طلــذ اإلدخــال والــدعول األصــلية 

بحكـم واحـد كلمــا أمكـن ذلـك، وإال فصــلت املحكمـة فـي موضــوع طلـذ اإلدخـال  عــد 

 ايحكم في الدعول األصلية.

 

طلـــذ اإلدخـــال مـــن أك مـــن املتـــداعيين يكـــون كتابـــة أو مشـــافهة أ نـــاء ايرلســـة 75/1

 ( . 77وفق املادة ) 

 أو 75/2
ً
يقصد بمـن يصـ  اختصـامه فـي القضـية عنـد رفعهـا مـن يصـ  كونـه مـدعيا

 مدعى عليه ابتداًء ويشترط أن يكون هناا ارتباط بين طلبه والدعول األصلية .

 ( . 77ال يقبل طلذ اإلدخال  عد قفل بـــاب املرافعة وفق املـادة) 75/3

خـال  عـد ايحكـم فـي الـدعول إذا أجلت املحكمة الفصل فـي موضـوع طلـذ اإلد75/4

 األصلية فيكون ايحكم فيه من قبل ناظر الدعول األصلية ، أو خلفه .

 

للمحكمـــة مـــن تلقـــاء نفســـها أن تـــأمر ب دخـــال مـــن تـــرل املـــادة السادســـة والســـبعون :



 إدخاله في ايحاالت ارتية:

 من تربطه بأحد اي صوم رابطة تضامن أو حق أو التزام ال يقبل التجدئه. -أ

الــوارث مــع املــدعي أو املــدعى عليــه، أو الشــريك علــى الشــيوع ألك منهمــا إذا كانــت  -ب

 الدعول متعلقة بالتركة في ايحالة األولى، أو بالشيوع في ايحالة الةانية.

من قد يضار بقيام الدعول أو بايحكم فيها إذا بدت للمحكمة دالئل جدية على  -ج

  صوم. التواطؤ، أو الغش، أو التقصير، من جانذ اي

 يحضـــور مـــن تـــأمر ب دخالـــه، وتتبـــع األوضـــاع املعتـــادة فـــي      
ً
وتعـــين املحكمـــة ميعـــادا

 التكليف بايحضور.

 

 ل حقيقة .76/1
ً
 لناظر الدعول أن يأمر ب دخال من يرل في إدخاله مص حة  وإظهارا

إذا رأل ناظر الدعول إدخال من يقيم خارج واليته املكانية ، فله أن يستخلف 76/2

 مقر إقامته . محكمة

لــيس للمحكمـــة ايردئيـــة  إدخــال مـــن تكـــون الــدعول ضـــده خـــارج اختصاصـــها 76/3

 النوعي .

إذا لـم يمكــن للمحكمــة ايردئيـة ايحكــم فــي القضـية إال ب دخــال طــرف  الــث ال 76/4

 فعليها إحالة الدعول األصلية وطلذ 
ً
  نوعيا

ً
تختص بنظر الدعول ضده اختصاصا

 اإلدخال إلى املحكمة العامة.

للمحكمة إ عاد من رأت إدخاله ، وملن أ عدتـه املحكمـة طلـذ التـدخل ، كمـا 76/5 

 ل  صم طلذ إدخاله .

إذا أقيمت دعول على ن ص  عين تحت يده  م ادعى بيعه العين  عد تبليغه 76/6

ب قامة الدعول كلف ب حضار املشترك ف ن صادقه املشترك حل محلـه فـي الـدعول، 

 ضية ولو كان املشترك يقيم في بلد آخر.واستمر القا    في نظر الق

إذا توجـــــه ايحكـــــم فـــــي قضـــــية ضـــــد بيـــــت مـــــال املســـــلمين،  فللمحكمـــــة إدخـــــال 76/7

منـــدوب مـــن قبـــل وزارة املاليـــة واالقتصـــاد الـــوطن  للـــدفاع عـــن بيـــت املـــال، حســـذ 

 التعليمات املنظمة لذلك، ورفع ايحكم إلى محكمة التمييز .

 لــدل بيــت مــال املحكمــة وتوجــه ايحكــم بــه، إذا كــان املبلــس املــدعى بــه مح76/8
ً
فوظــا

فللمحكمة إدخال مأمور بيت مال املحكمة وايحكم عليه، ورفع ايحكم إلى محكمة 

 ( .179ب ( من املادة ) –التمييز إال ما استةن  من الفقرتين ) أ 

 



 املــادة الســا عة والســبعون : 
ً
يجــوز لكــل ذك مصــ حة أن يتــدخل فــي الــدعول منضــما

 ايحكــــم لنفســــه بطلــــذ مــــرتب  بالــــدعول، ويكــــون التــــدخل ألحــــد اي صــــو 
ً
م أو طالبــــا

بصــحيفة تبلــس ل  صــوم قبــل يــوم ايرلســة، أو بطلــذ يقــدم شــفاها فــي ايرلســة فــي 

 حضورهم، ويةبت في محضرها وال يقبل التدخل  عد إقفال باب املرافعة.

 

عليـــــه تقـــــدم الطلبـــــات العارضـــــة مـــــن املـــــدعي أو املـــــدعى  املـــــادة الةامنـــــة والســـــبعون :

 في ايرلسة في 
ً
بصحيفة تبلس ل  صوم قبل يوم ايرلسة ، أو بطلذ يقدم شفاها

حضــور اي صــم ، ويةبــت فــي محضــرها ، وال تقبــل الطلبــات العارضــة  عــد إقفــال 

 باب املرافعة .

 

إذا قـــدم الطلـــذ العـــارض وفـــق اإلجـــراءات املعتـــادة لرفـــع الـــدعول صـــار بـــذلك 78/1

ال يرد بايحكم في الدعول األصلية ، بخالف ما لو دعول مستقلة يلدم ايحكم فيها ، و 

 للـــدعول ، يبقـــى ببقائهـــا 
ً
قـــدم مشـــافهة فـــي ايرلســـة بحضـــور اي صـــوم فيكـــون تا عـــا

 ويدول بدوالها.

لكل مـن اي صـمين تقـديم الطلبـات العارضـة قبـل قفـل بـاب املرافعـة . ويعـود 78/2

التمييز، أو مجلس هذا ايحق لهما م ى أعيد النظر في القضية بم حوظة من محكمة 

القضــاء األعلــى ، أو  عــد فــتح بــاب املرافعــة مــن القا ــ   نفســه  عــد اطالعــه علــى مــا 

 يستدعي ذلك من لوائح املعارضة .

ألك  مـــــن اي صـــــمين توجيـــــه الطلـــــذ العـــــارض للمحكمـــــة فـــــي مواجهـــــة اي صـــــم 78/3

 األصلي أو املتدخل بنفسه أو من أدخله اي صم ارخر أو من أدخلته املحكمة .

 بالدعول األصلية في املوضوع 78/4
ً
يشترط لقبول الطلذ العارض أن يكون مرتبطا

 أو السبذ .

 إذا اختلف مع الدعول األصلية في موضـوعها 78/5
ً
ال يكون الطلذ العارض مقبوال

وســـببها معـــا ،  ومـــع ذلـــك فيلـــدم املحكمـــة الفصـــل  عـــدم قبولـــه ،  ـــم الســـير فـــي نظـــر 

 الدعول األصلية .

طلــــذ العــــارض للمحكمـــــة العامــــة وهــــو لـــــيس مــــن اختصاصــــها مـــــع إذا قــــدم ال78/6

اتصاله بالدعول األصلية القائمة في موضوعها أو سببها ، فعليها النظر والفصل فيه 

، بخــــالف املحكمـــــة ايردئيـــــة فلــــيس لهـــــا نظـــــر أك طلـــــذ عــــارض ال يـــــدخل فـــــي حـــــدود 



ين اختصاصــها وإذا لــم يمكــن الفصــل فــي الــدعول األصــلية دون الطلــذ العــارض تعــ

 إحالة الدعول للمحكمة العامة .

 يجوز تعدد الطلبات العارضة .78/7

تقدير قبول الطلذ العارض ووجود االرتباط  بينه وبين الـدعول األصـلية مـن 78/8

 اختصاص ناظر القضية وفي حال عدم قبوله فيسبذ ايحكم.

 ايحكم برفض الطلذ العارض خاضع لتعليمات التمييز.78/9

ع الطلذ العارض يمنع من إقامة دعـول مسـتقلة بـه ، وإذا ايحكم في موضو 78/10

كــان ايحكــم فــي الطلــذ العــارض برفضــه لعــدم ارتباطــه بالــدعول األصــلية فل  صــم 

 إقامته بدعول مستقلة، لدل ناظر القضية األصلية.

 

 للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: املادة التاسعة والسبعون :

طلذ األصلي، أو تعديل موضـوعه ملواجهـة ظـروف طـرأت ما يتضمن تصحيح ال –أ 

 أو تبينت  عد رفع الدعول. 

 ال يقبـــل  -ب
ً
 بـــه اتصـــاال

ً
 عليـــه، أو متصـــال

ً
 للطلـــذ األصـــلي، أو مترتبـــا

ً
مـــا يكـــون مكمـــال

 التجدئة.

 فـي سـبذ الـدعول مـع إبقـاء موضـوع الطلـذ األصـلي  -جـ
ً
ما يتضـمن إضـافة أو تغييـرا

 على حاله.

 جراء تحفظي أو وق  .طلذ األمر ب  -د

 بالطلذ األصلي. -هـ
ً
 ما تأذن املحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا

 

 الطلذ األصلي هو: ما ينص عليه املدعي في صحيفة دعواه. 79/1

على املدعي أن يوض  ارتباط الطلذ العارض مع موضوع الـدعول األصـلية أو 79/2

 سببها .

أو الشــــــهود أو تقريــــــر اي بــــــراء إذا تبــــــين ألحــــــد اي صــــــمين مــــــن أقــــــوال خصــــــمه 79/3

ونحـــوهم مـــا يؤيـــد دعـــواه  ســـبذ آخـــر غيـــر الســـبذ الـــذك ذكـــره فلـــه إضـــافته بطلـــذ 

ـه تعـديل موضـوع الطلـذ األصـلي 
َ
ه تعديل سبذ استحقاقه في املوضوع ول

َ
عارض ول

 للسبذ الذك حدده في دعواه األصلية .

ره أ ناء املرافعة إذا طالذ املدعي ببيان قدر استحقاقه من ش  ء ، فظهر له قد79/4

 فله تعديل موضوع دعواه باملطالبة بتسليمه ذلك االستحقا  .



إذا طالـــذ املـــدعي بتســـليم العـــين وظهـــر لـــه تلفهـــا ونحـــوه فلـــه تصـــحيح دعـــواه 79/5

 باملطالبة بةمنها أو بدلها. 

إذا طالذ املدعي بمنع التعرض ل حيازة وقبل ايحكم فيها شرع املدعى عليه في 79/6

ع ونحوهما فللمدعي تعديل دعواه إلى طلذ وقف األعمال ايرديدة أو إلى بناء أو زر 

 طلذ رد ايحيازة . 

إذا طالذ املشترك بتسليم العين وتأخر ايحكـم فـي ذلـك فلـه تعـديل دعـواه إلـى 79/7

 طلذ الفس  لفوات الغرض بالتأخير. 

إذا كانــــت الــــدعول موجهــــة ضــــد عــــدد مــــن األنــــ اص فللمــــدعي تقــــديم طلــــذ  79/8

 باستثناء أحدهم من الدعول  إذا كانت التجدئة ممكنة .  عارض

إذا ادعـــى بطلـــذ ديـــن فتبـــين لـــه أن املـــدعى عليـــه قـــد مـــات فللمـــدعي تصـــحيح 79/9

 دعواه بمطالبة ور ة املدعى عليه.

إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكـره فـي صـحيفة دعـواه فلـه طلـذ 79/10

 االقتصار عليه وتعديل طلبه األصلي.

إذا خـــالف الطلـــذ العــــارض مـــا جــــاء فـــي صـــحيفة الــــدعول األصـــلية مخالفــــة 79/11

ظاهرة تعين رفضه كأن يطالذ ب نفاذ عقد بيع  م يطلذ إلغـاءه السـتحقاقه املبيـع 

 باإلحياء.

إذا طالذ املدعي بأجرة ومض ى على نظر الدعول مدة يستحق فيها أجرة جاز 79/12

 األصلية باعتبار ذلك تكميال للطلذ األصلي.له ضمها إلى األجرة املطلوبة في الدعول 

إذا طالذ املدعي بملكية عقار في يد غيره ،  م قدم طلبا عارضا بأجرة املـدة 79/13

املاضية على واضع اليد ، جاز له ذلك لترتذ الطلذ العارض علـى الطلـذ األصـلي ، 

 كان عليه . وكذا لو كان الطلذ العارض ب زالة اإلحداث في العقار أو إعادته إلى ما

إذا تقـــدم املـــدعي بـــدعول إبطـــال ايحرـــر عليـــه بحـــق غرمائـــه ، ـــم قـــدم طلبـــا 79/14

عارضـــا يطلـــذ فيـــه إبـــراء ذمتـــه مـــن الـــديون ، فيقبـــل ذلـــك لكـــون األمـــرين متصـــلين 

 اتصاال  ال يقبل التجدئة فايحكم في أك منهما يتضمن ارخر.

بالــدعول األصـلية فــي إذا أذنـت املحكمــة بتقـديم طلــذ عـارض ، ال عالقــة لـه 79/15

السبذ أو املوضوع ولم يتبين لها ذلك إال  عد النظر فيه ، تعين رفضه وعدم قبوله 

 ، وال يمنع ذلك من تقديمه في دعول مستقلة.

إذا تقدم وارث بطلذ إبطال وصية مور ه  م طلذ تسليمه نصيبه منهـا مـن 79/16

 تجدئة .املدعى عليه جاز له ذلك الرتباطها ارتباطا ال يقبل ال



 

 للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي :املادة الةمانون :

 طلذ املقاصة القضائية.  –أ 

طلــذ ايحكــم لــه بتعــويض عــن ضــرر يحقــه مــن الــدعول األصــلية، أو مــن إجــراء  -ب

 فيها. 

أك طلـــذ يترتـــذ علـــى إجابتـــه أال يحكـــم للمـــدعي بطلباتـــه كلهـــا أو  عضـــها ، أو أن  -جــــ

 بها مقيدة بقيد ملص حة املدعى عليه.  يحكم له

 ال يقبل التجدئة.  -د
ً
 بالدعول األصلية اتصاال

ً
 أك طلذ يكون متصال

 بالدعول األصلية. -هـ
ً
 ما تأذن املحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا

 

للمـــدعى عليــــه املطالبــــة بــــالتعويض عــــن الضــــرر الــــذك يحقــــه مــــن الــــدعول وال 80/1

 بها .يستحقه إال في حال  بوت كذ

 مع موضوع 80/2
ً
للمحكمة قبول أك طلذ عارض تأذن بتقديمه مما ال يكون متفقا

الــدعول أو ســببها لكــن لـــه ارتبــاط بهمــا كمــا لــو طالــذ املــدعي أجيــره بكشــف حســاب 

 فطالذ األجير بأجرته أو نحو ذلك. 

 يشترط لطلذ املقاصة القضائية ارتية:80/3

لآلخر في ذمته ال لغيـره وال فـي ذمـة مـن هـو أن يكون لكل من طرفي املقاصة دين  –أ 

 نائذ عنه. 

 . -ب
ً
 وصفة

ً
 أن يكون الدينان متما لين جنسا

 أن يكون الدينان متساويين حلوال وتأجيال فال يقاص دين حال بمؤجل. -جـ

ال يشترط في املقاصة القضائية  بوت دين املدعى عليه عند نظـر الـدعول بـل 80/4

 ل نظر الدعول  م يجرك املقاصة  عد  بوته .ينظر القا    في  بوته خال

إذا ترا ــــ ى اي صــــمان علــــى املقاصــــة  فيمــــا فــــي ذمتيهمــــا ممــــا ال تنطبــــق عليــــه 80/5

 شروط طلذ املقاصة فمرد ذلك إلى القا   .

إذا طلذ املدعي تصحيح عقد شراء وتسليم املبيع فللمدعى عليه أن يقدم من 80/6

 لبه .الطلبات العارضة ما يقتض   عدم إجابة ط

إذا كانــت الــدعول األصــلية تشــتمل علــى عــدة طلبــات فللمــدعى عليــه أن يقــدم 80/7

طلبا عارضا يقتض   عدم إجابة تلك الطلبات كلها كما لو طلذ املدعى عليه ايحكم 

بــبطالن عقــد شــراء يطالــذ املــدعي بتصــحيحه وتســليم العــين وأجــرة املةــل عــن املــدة 



إجابة  عض طلبات املدعي كما لو طلذ  الالحقة للعقد.  وله  طلذ ما يقتض   عدم

 ايحكم ببطالن أحد العقدين موضع الدعول.   

 ملص حة املدعى عليه كما لو طلذ 
ً
ولـه طلذ ما يقتض   إجابة طلذ املدعي مقيدا

 ايحكم له بصحة رهن العين املدعى بملكيتها لديه ح ى سداد الذك له بذمة املدعي.

ض كطلذ املدعي في دعواه األصلية كما لو للمدعى عليه أن يتقدم بطلذ عار 80/8

ادعــى عليــه برفــع يــده عــن العــين وإ بــات امــتالا املــدعي لهــا فــرد املــدعى عليــه بطلــذ 

إ بـــــات امتالكـــــه للعـــــين املـــــدعى بهـــــا وذلـــــك لكـــــون الطلـــــذ العـــــارض يتصـــــل بالـــــدعول 

 األصلية اتصاال ال يقبل التجدئة. 

 إذا طالــــذ املــــدعي بتســــليم بــــا ي  مــــن مبيــــع فقــــد80/9
ً
 عارضــــا

ً
م املــــدعى عليــــه طلبــــا

بل طلبه الرتباطه بالدعول األصلية .
ب
 بتسليمه املبيع ، ق

 

تحكم املحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعول املادة ايحادية والةمانون :

 األصلية كلما أمكن ذلك، وإال استبقت الطلذ العارض ل حكم فيه  عد تحقيقه.

عارض ل حكم فيه  عد تحقيقه فيكون النظر فيه إذا أبقت املحكمة الطلذ ال 81/1

 من اختصاص ناظر الدعول األصلية أو خلفه .

 

 

 البــاب الســا ـع 

 وقف اي صومة وانقطاعها وتركها 

 الفــصل األول 

 وقف اي صومة

يجــوز وقــف الــدعول بنــاًء علــى اتفــا  اي صــوم علــى عــدم املــادة  الةانيــة والةمــانون :

على ستة أشهر من تاريخ إقرار املحكمة اتفاقهم ، وال يكون  السير فيها مدة ال تديد

 .لهذا الوقف أ ر في أك ميعاد حت   قد حدده النظام إلجراء ما

وإذا لم يعاود اي صوم السير في الدعول فـي العشـرة األيـام التاليـة لنهايـة األجـل عـد 

 دعواه .
ً
 املدعي تاركا

ذ تدوين االتفا  في الضب  مع عند موافقة املحكمة على وقف الدعول يج 82/1

 إفهام اي صوم بمضمون املادة .



إذا طلذ أحد اي صوم السير في الدعول قبل انتهاء املدة املتفق عليها فله  82/2

 ذلك بموافقة خصمه ، أو إذا رأل ناظر الدعول أن ال مص حة في الوقف .

أك وقـت  يجوز للقا ـ   العـدول عـن وقـف الـدعول واسـتاناف النظـر فيهـا فـي 82/3

 إذا ظهر له ما يقتض   ذلك ، كمخالفة الوقف للمص حة العامة .

يجــوز وقــف الــدعول أكثــر مــن مــرة حســذ الشــروط املنصــوص عليهــا فــي هــذه  82/4

 املادة ما لم يترتذ على ذلك ضرر على طرف آخر .

يقصــد بامليعــاد ايحت ــ  : كــل ميعــاد حــدده النظــام ورتــذ علــى عــدم مراعاتــه  82/5

 ، فــالقرار بوقـــف الــدعول األصــلية ال يــؤ ر علـــى ميعــاد االعتــراض علـــى جــداًء إجرائ
ً
يــا

األحكــام الصــادرة فــي األمــور املســتعرلة، أو الصــادرة فــي جــدء مــن الــدعول قبــل قــرار 

 الوقف .

إذا صادف آخر يوم من املهلة املحددة  عشرة أيـام عطلـة رسـمية فـ ن األجـل  82/6

 ( . 23)  يمتد إلى أول يوم عمل  عدها وفق املادة

 ( .53تارا الدعول في هذه املادة يطبق عليه مقتض ى املادة ) 82/7

ال تسرك أحكام شطذ الدعول ووقفها ونحوها على اإلنهاءات إال إذا تضمنت  82/8

 خصومة.

 

: إذا رأت املحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعول على املادة الةالةة والةمانون

ا ايحكــم فتــأمر بوقـــف الــدعول ، وبمجـــرد الفصــل فــي مســـألة أخــرل يتوقــف عليهـــ

 زوال سبذ التوقف يكون ل  صوم طلذ السير في الدعول .

 لتعلق ايحكـم فيهـا علـى  83/1
ً
 مؤقتا

ً
يقصد بالتعليق : وقف السير في الدعول وقفا

الفصل في قضية مرتبطة بها ، سواًء أكانت القضية املرتبطة لدل القا    نفسه ، 

 أم لدل غيره .

أمر القا    بوقف الدعول حسذ هـذه املـادة ، أو رفـض طلـذ اي صـوم إذا  83/2

 بذلك ، ويعامل من لم يقنع بموجذ تعليمات التمييز .
ً
 وقفها فيصدر قرارا

 

 

 الفــصل الةــاني 

 انقطاع اي صومة

 



ما لم تكن الدعول قد تهيأت ل حكم في موضوعها ف ن سير املادة الرا عة والةمانون :

اة أحد اي صوم، أو بفقـده أهليـة اي صـومة، أو بـدوال صـفة اي صومة ينقطع بوف

النيابــة عمــن كــان يباشــر اي صــومة عنــه، علــى أن ســير اي صــومة ال ينقطــع بانتهـــاء 

الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجال مناسبا للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيال جديدا 

تهيأت الدعول ل حكم فال خالل اي مسة عشر يوما من انتهاء الوكالة األولى، أما إذا 

 تنقطع اي صومة، وعلى املحكمة ايحكم فيها.

انقطاع اي صومة بحصول الوفاة أو بفقد األهلية يعتبر من تاريخ حصوله ال  84/1

 من تاريخ علم املحكمة بذلك .

تبقى املعاملة لدل القا    عند قيام سبذ االنقطاع مدة شهر ف ن لم يراجع  84/2

 ى ايرهة ال   وردت منها .أحد اي صوم فتعاد إل

إذا حكـــــم القا ـــــ   فـــــي الـــــدعول املتهياـــــة ل حكـــــم  عـــــد وفـــــاة أحـــــد اي صـــــوم ،  84/3

 فتجرك على ايحكم تعليمات التمييز .

إذا لم يحضر اي صم الذك حل محل من قام به سبذ االنقطاع  عد إبالغه  84/4

ررة لالعتــراض بــايحكم إلبــداء القناعــة مــن عــدمها أو تعــذر إبالغــه ومضــت املــدة املقــ

 فيرفع ايحكم ملحكمة التمييز بدون الئحة اعتراض .

إذا تعدد اي صوم وقام سبذ االنقطاع بأحدهم ف ن الدعول تستمر في حق  84/5

البــاقين مــا لــم يكــن موضــوع الــدعول غيــر قابــل للتجدئــة فتنقطــع اي صــومة فــي حــق 

 ايرميع .

 

فـــــي موضـــــوعها إذا أبـــــدل  تعـــــد الـــــدعول مهيـــــأة ل حكـــــماملـــــادة اي امســـــة والةمـــــانون :

اي صــــــوم أقــــــوالهم وطلبــــــاتهم اي تاميــــــة فــــــي جلســــــة املرافعــــــة قبــــــل وجــــــود ســــــبذ 

 االنقطاع.

يجـذ أن تكـون األقـوال اي تاميـة املقدمـة قـد تناولـت جميـع موضـوع الــدعول 85/1

من تقـديم جميـع الطلبـات والـدفوع والبينـات وأن تكـون مرصـودة فـي الضـب  سـواء 

ابيــــة ولــــم يبــــق لــــدل اي صــــوم مــــا يرغبــــون تقديمــــه ، أكانــــت شــــفوية أم مــــذكرات كت

 بحيث قفل باب املرافعة .

 

يترتــــذ علــــى انقطــــاع اي صــــومة وقــــف جميــــع مواعيــــد  املــــادة السادســــة والةمــــانون :

املرافعــــات ال ــــ  كانــــت جاريــــة فــــي حــــق اي صــــوم، وبطــــالن جميــــع اإلجــــراءات ال ــــ  



 تحصل أ ناء االنقطاع.

 ءات السابقة له .االنقطاع ال يؤ ر على اإلجرا 86/1

ال يجوز للقا    ايحكم في القضية أ ناء االنقطاع ، وإذا حكم فيكون حكمه  86/2

. 
ً
 باطال

 

يستأنف السير في الدعول بناء على طلذ أحد اي صوم  املادة السا عة والةمانون :

بتكليــف يبلــس حســذ األصــول إلــى مــن يخلــف مــن قــام بــه ســبذ االنقطــاع، أو إلــى 

لك يســـتأنف الســـير فـــي الـــدعول إذا حضـــر ايرلســـة املحـــددة اي صـــم ارخـــر، وكـــذ

 للنظر بها خلف من قام به سبذ االنقطاع .

يستأنف القا    نظر الدعول من حيث انتهت إليه  عـد تـالوة مـا تـم ضـبطه  87/1

 على اي صوم .

إذا حصل االنقطاع قبل ايرلسة املحددة لنظر القضية وحضر وارث املتوفى  87/2

من فقد األهلية أو من زالت عنه صفة النيابة وباشر  الدعول في  أو من يقوم مقام

 ايرلسة املحددة ، ف ن الدعول ال تنقطع بذلك .

 

 الفــصل الةــالث

 ترا اي صومة

 

يجـوز للمــدعي تـرا اي صـومة بتبليــس يوجهـه ي صــمه ، أو املـادة الةامنـة والةمــانون :

صريح في مذكرة موقع عليها منه تقرير منه لدل الكاتذ امل تص باملحكمة ، أو بيان 

 في ايرلسة وإ باته 
ً
، أو من وكيله ، مع اطالع خصمه عليها ، أو ب بداء الطلذ شفويا

 في ضبطها ، وال يتم الترا  عد إبداء املدعى عليه دفوعه إال بموافقة املحكمة.

تـــــرا اي صـــــومة هـــــو: تنـــــازل املـــــدعي عـــــن دعـــــواه القائمـــــة أمـــــام املحكمـــــة مـــــع 88/1

 بايحق املدعى به بحيث يجوز له تجديد املطالبة به في أك وقت.احتفاظه 

 ال يتم ترا اي صومة إال  عد إشعار املحكمة وإبال  املدعى عليه .88/2

الكاتذ امل تص : هو الكاتذ في مكتذ املواعيد وعليه إبال  املدعى عليه بترا  88/3

 املدعي ل  صومة عن طريق املحضرين .



وكانـت الــدعول قابلـة للتجدئــة فـي موضــوعها جـاز لبعضــهم  إذا تعـدد املــدعون  88/4

تركها وتظل قائمة في حق الباقين ، وكذا إذا تعدد املـدعى علـيهم جـاز للمـدعي تركهـا 

 عن  عضهم إذا كانت الدعول قابلة للتجدئة .

يدون طلذ املدعي ترا دعواه في دفتر الضب   م تعاد املعاملة ل رهة الواردة  88/5

 منها .

 فـــي  88/6
ً
 خاصـــا

ً
 تفويضـــا

ً
ال يجـــوز تـــرا اي صـــومة مـــن الوكيـــل مـــا لـــم يكـــن مفوضـــا

 (.49الوكالة وفق املادة )

 

يترتذ على الترا إلغاء جميع إجراءات اي صومة بما فـي  املادة التاسعة والةمانون :

 ذلك صحيفة الدعول ، ولكن ال يمس ذلك الترا ايحق املدعى به.

 في املحكمة إذا أقام املدعي دعواه  عد ت 89/1
ً
ركها فتحال لناظرها إن كان موجودا

 وإال ي لفه ، وتحسذ له  إحالة .

ال يترتــذ علــى تــرا الــدعول إلغــاء مــا دون فــي الضــب  مــن أدلــة ، وعلــى نــاظر  89/2

 القضية الرجوع إليها عند االقتضاء .

 

  البــاب الةـــامن

 تنحي القضاة وردهم عن ايحكم

 

 مــن نظــر الــدعول وســماعها ولــو لــم يطلــذ يكــون القا ــ املــادة التســعون :
ً
  ممنوعــا

 :ذلك أحد اي صوم في األحوال ارتية

 له إلى الدرجة الرا عة . -أ 
ً
 أو صهرا

ً
 ألحد اي صوم أو كان قريبا

ً
 إذا كان زوجا

إذا كــــان لــــه أو لدوجتــــه خصــــومة قائمــــة مــــع أحــــد اي صــــوم فــــي الــــدعول أو مــــع  -ب 

 زوجته.

 ألحد ا -ج 
ً
 عليه ، أو مظنونة ورا ته له ، إذا كان وكيال

ً
 ، أو قيما

ً
ي صوم ، أو وصيا

 لوصـ   أحـد اي صـوم أو القـيم عليـه ، أو كانـت لـه صـلة قرابـة أو أو كان
ً
زوجا

 مصاهرة إلى الدرجة الرا عة بهذا الوص   أو القيم.

إذا كان لـه أو لدوجتـه أو ألحـد أقاربـه أو أصـهاره علـى عمـود النسـذ أو ملـن يكـون  -د 

 عليه ، مص حة في الدعول القائمة .هو وكي
ً
 أو قيما

ً
 عنه أو وصيا

ً
 ال



إذا كــان قــد أف ــى أو ترافــع عــن أحــد اي صــوم فــي الــدعول أو كتــذ فيهــا ولــو كــان  -هـــ 

 أو محكما ، 
ً
 أو خبيرا

ً
ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا

  راءات التحقيق فيهاأو كان قد أدل شهادة فيها ، أو باشر إجراء من إج

املنــــع فــــي هــــذه املــــادة يشــــمل : املحــــاكم العامــــة وايردئيــــة ، ومحكمــــة  90/1

 التمييز ، ومجلس القضاء األعلى .

القرابة واألصهار ح ى الدرجة الرا عة هم املذكورون في الفقرة األولى  90/2

 من الئحة املادة الةامنة .

مــــــن نظـــــر الــــــدعول إال إن كانــــــت اي صـــــومة مــــــع القا ــــــ   أو زوجتـــــه ال تمنــــــع  90/3

اي صومة قائمة قبل إحالتها إليه أما ما تم ايحكم فيها أو أنشات  عد البدء في نظر 

 الدعول فال يمنعه من النظر .

قيـــام اي صـــومة يبـــدأ مـــن إيـــداع صـــحيفة الـــدعول فـــي املحكمـــة لـــدل مكتـــذ  90/4

 املواعيد ح ى اكتساب ايحكم القطعية.

الـــة أو الوصـــاية أو القوامـــة مانعـــة هـــو كونهـــا قائمـــة وقـــت املعتبـــر فـــي كـــون الوك 90/5

 إقامة الدعول ، وال ينظر إلى مضمونها .

اي صم املظنونة ورا ته هو من كان القا    غير وارث له حال قيام الدعول  90/6

 لوجود حاجذ يكربه ، بحيث إذا زال هذا ايحاجذ ور ه .

 للقا    ح  90/7
ً
 أو صهرا

ً
ى الدرجة الرا عة لم تقبل وكالته ، إذا كان الوكيل قريبا

 ولدم املوكل إبداله ، أو حضوره بنفسه .

 للقا ـ   ــ  90/8
ً
 أو صـهرا

ً
إذا كان الناظر علـى الوقـف ، أو الوصـ   ، أو الـولي ، قريبـا

 ح ى الدرجة الرا عة ـ فتحال لقاض  آخر .

لقضـية الفتول ال   تمنع القا    من نظر الدعول هي : ما كانت محررة في ا 90/9

 نفسها .

 أو  90/10
ً
يمنــــع القا ــــ   مــــن نظــــر القضــــية إذا كتــــذ فيهــــا الئحــــة دعــــول أو جوابــــا

 أو استشارة ونحوها مما فيه مص حة ألحد املتخاصمين .
ً
 اعتراضا

األحكام املستعرلة ال   يخش ى معها فوات الوقت هي أحكام مؤقتة ال تمنع  90/11

 من أصدرها من أن يحكم في أصل القضية .

 ال يشترط لقيام عالقة املصاهرة أن تكون رابطة الدوجية قائمة . 90/12

 مــــن نظــــر  90/13
ً
 فيكــــون ممنوعــــا

ً
 ل  صــــمين معــــا

ً
 أو صــــهرا

ً
إذا كــــان القا ــــ   قريبــــا

 الدعول .



املقصود  سبق نظر القا    للدعول : إذا حكم فيها  ـم انتقـل إلـى محكمـة  90/14

 أخرل فال ينظرها .

كام ال تســـــــرك أحكـــــــام التنحيـــــــة للقا ـــــــ   علـــــــى فيمـــــــا عـــــــدل حجـــــــج االســـــــتح 90/15

 .إال إذا تضمنت خصومه اإلنهاءات 

 

: عمـــــل القا ـــــ   أو قضـــــاؤه فـــــي األحـــــوال املـــــادة  ايحاديـــــة والتســـــعون 
ً
يقـــــع بـــــاطال

املتقدمــة فــي املــادة التســعين ولــو تــم باتفــا  اي صــوم ، وإذا وقــع هــذا الــبطالن فــي 

منهـا إلغـاء ايحكـم وإعــادة  حكـم مؤيـد مـن محكمــة التمييـز جـاز ل  صـم أن يطلــذ

 نظر الطعن أمام قاض آخر.

( تمنـــع القا ـــ   مـــن نظـــر الـــدعول فـــي جميـــع  90األحـــوال الـــواردة فـــي املـــادة )  91/1

 وسواء أعلم القا    و اي صم بذلك أم 
ً
 لها أم مستخلفا

ً
مراحلها سواء أكان ناظرا

 لم يعلما .

إلى محكمة التمييز في حكم  ( 90إذا تقدم اي صم بطعن مما جاء في املادة )  91/2

 مؤيد منها فعليها أن تكتذ بذلك إلى حاكم القضية ليقرر ما يظهر له في ذلك .

إذا قرر القا    صحة الطعن فعليه الرجوع عما أجراه وإال نقضت محكمة  91/3

 التمييز حكمه .

 إذا  قرر القا    عدم صحة الطعن فتفصل محكمة التمييز في ذلك . 91/4

ود ب عــادة نظــر الطعــن هــو: إعــادة نظــر الــدعول مــن جديــد لــدل قــاض  املقصــ 91/5

 ( . 188آخر  عد نقضها من محكمة التمييز ، وفق املادة ) 

 

 يجوز رد القا    ألحد األسباب ارتية :املادة الةانية والتسعون:

 إذا كان له أو لدوجته دعول مما لة للدعول ال   ينظره . -أ 

خصـــومة مـــع أحـــد اي صـــوم أو مـــع زوجتـــه  عـــد قيـــام إذا حـــدث لـــه أو لدوجتـــه  -ب 

الدعول املنظورة أمام القا    ، ما لم تكن هذه الدعول قد أقيمت بقصد رده 

 عن نظر الدعول املنظورة أمامه .

إذا كــــان ملطلقتــــه ال ــــ  لــــه منهــــا ولــــد ، أو ألحــــد أقاربــــه ، أو أصــــهاره إلــــى الدرجــــة  -ج 

د اي صوم في الدعول، أو مع زوجته الرا عة خصومة قائمة أمام القضاء مع أح

 ، ما لم تكن هذه اي صومة قد أقيمت أمام القا    بقصد رده .

 لـــــه ، أو كـــــان القا ـــــ   قـــــد اعتـــــاد مؤاكلـــــة أحـــــد  -د 
ً
إذا كـــــان أحـــــد اي صـــــوم خادمـــــا



 اي صوم أو مساكنته ، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعول أو  عده .

 اي صــــوم عــــداوة أو مـــــودة يــــر   معهــــا عـــــدم إذا كــــان بينــــه وبـــــين أحــــد  -هـــــ

 استطاعته ايحكم بدون تحيز .

رد القا    هـو : تنحيـه مـن تلقـاء نفسـه ، أو تنحيتـه بنـاء علـى طلـذ اي صـم  92/1

 عن نظر الدعول وايحكم فيها لسبذ من أسباب الرد املذكورة في هذه املادة .

وجــــود ســــبذ مــــن اتفــــا  اي صــــوم علــــى نظــــر الــــدعول أو اســــتمرار نظرهــــا مــــع  92/2

 أسباب الرد املذكورة في هذه املادة يسق  حقهم في طلذ الرد .

يقبل طلذ الرد املنصوص عليه في هذه املادة في جميع مراحل الدعول حال  92/3

العلم به وإال سق  ايحق فيه وال يؤ ر شطذ الدعول أو ترا اي صومة أو إيقافها 

 على طلذ الرد م ى ما أعيد نظرها .

بالتما ــل فــي الــدعول اتحادهمــا فــي املوضــوع والســبذ ممــا يترتــذ عليــه  يقصــد 92/4

 معرفة ايحكم في إحداها ، من معرفة ايحكم في األخرل .

 اي ادم  هو : األجير اي اص لدل القا    . 92/5

 املؤاكلة : تتحقق بايرلوة على مائدة اي صم مرات متتالية . 92/6

وم أو العكــس فــي بيــت واحــد غالــذ املســاكنة : ســكن القا ــ   مــع أحــد اي صــ 92/7

 الوقت أو بصفة دائمة ، بأجر أو بدونه .

العداوة  هي : ما نشأ عن أمر دنيوك مما فيه تعرض للـنفس ، أو العـرض  أو  92/8

الولد ، أو املال ، ويرجع في تقديرها عند االختالف إلى ناظر الرد وهو رئيس املحكمة 

 أو رئيس املحاكم .

 الرد وقف الدعول املنظورة ح ى يفصل في طلذ الرد . يترتذ على طلذ 92/9

 

ال يجوز للقا    االمتناع من القضـاء فـي قضـية معروضـة املادة الةالةة والتسعون :

 مـن نظـر الـدعول أو قـام بـه سـبذ الـرد، وعليـه أن يخبـر 
ً
عليه إال إذا كان ممنوعـا

فـــظ فـــي مرجعـــه املباشـــر لـــإلذن لـــه بـــالتنحي ويةبـــت هـــذا كلـــه فـــي محضـــر خـــاص يح

 املحكمة.

 بـــذلك  93/1
ً
إذا وافـــق املرجـــع املباشـــر علـــى تنحيـــة القا ـــ   فيحـــرر املرجـــع محضـــرا

ويحفظــه فــي ملــف خــاص لديــه ويحيــل املعاملــة إلــى قــاض  آخــر. وإذا لــم يوافــق علــى 

 التنحية فيوجه القا    بنظر القضية وعلى القا    االلتزام بذلك .



مربوطـة بمحكمـة فيهــا رئاسـة محــاكم  املحكمـة ال ـ  لــيس بهـا رئـيس ، وليســت  93/2

 فيفصل في طلذ الرد رئيس أقرب محكمة إليها في املنطقة نفسها .

إذا كانت القضية مضبوطة فيدون القا    م  ص محضر التنحي في ضب   93/3

 القضية دون إصدار قرار بذلك .

محاضــر قبــول التنحــي والــرد تحفــظ فــي ملــف خــاص باملحكمــة  ــــ لــدل املرجــع  93/4

 ذك قرر التنحي ــ وال ترفق باملعاملة .ال

( إذا لـــم يكـــن فـــي  252( مـــن الئحـــة املـــادة ) 3مـــع مراعـــاة مـــا ورد فـــي الفقـــرة )  93/5

 مــن نظــر الــدعول وســماعها ، أو رّد عــن 
ً
املحكمــة ســول قــاض  واحــد ، وكــان ممنوعــا

 نظرها ، فتحال إلى أقرب محكمة في املنطقة .

  

قام بالقا    سبذ للرد ولم يتنح جاز ل  صم طلذ  إذااملادة الرا عة والتسعون :

رده، ف ن لم يكن سبذ الرد من األسباب املنصوص عليها في املادة الةانية والتسعين 

وجذ تقديم طلذ الرد قبل تقديم أك دفع أو دفاع في القضية وإال سق  ايحق 

لذ الرد فيه، ومع ذلك يجوز طلذ الرد إذا حد ت أسبابه  عد ذلك، أو إذا أ بت طا

 أنه ال يعلم بها.

 ال يقبل طلذ الرد  عد قفل باب املرافعة ، ومن باب أولى  عد صدور ايحكم . 94/1

إذا تبلــس املــدعى عليــه لع صــه بموعــد ايرلســة ولــم يحضــر وحكــم عليــه فــال  94/2

 حق 

 له في طلذ الرد ويبقى له حقه في االعتراض على ايحكم .

 

ل الرد بتقرير في إدارة املحكمة يوقعه طالذ الرد يحصاملادة اي امسة والتسعون :   

نفسه، أو وكيله املفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بـالتقرير، ويجـذ أن 

يشـــتمل تقريـــر الـــرد علـــى أســـبابه وأن يرفـــق بـــه مـــا يوجـــد مـــن األورا  املؤيـــدة لـــه، 

فـض وعلى طالذ الرد أن يـودع عنـد التقريـر ألـف ح تـؤول ل  دينـة العامـة إذا ر 

 طلذ الرد .

 يقوم طالذ الرد ب يداع ألف ح في صندو  املحكمة وعلى إدارة املحكمة 95/1

 أال تقيد أك طلذ بالرد إال  عد إرفا  إشعار باإليداع . 

ال يعاد املبلس املودع لطالذ الرد إال  عد  بوته ، أو تنازله عن طلذ الرد قبل  95/2

 النظر فيه .



 بـــــذلك إذا رفـــــض رئـــــيس املحكمـــــ 95/3
ً
ة أو رئـــــيس املحـــــاكم طلـــــذ الـــــرد أصـــــدر أمـــــرا

 وبمصادرة املبلس املودع لصاي  اي دينة العامة .

 

 علــى املــادة السادســة والتســعون : 
ً
يجــذ علــى إدارة املحكمــة أن تطلــع القا ــ   فــورا

تقريــر طلـــذ الــرد، وعلـــى القا ـــ   خــالل األيـــام األربعـــة التاليــة الطالعـــه أن يكتـــذ 

محاكم املنطقة حسذ األحوال عن وقائع الرد وأسبابه،  لرئيس املحكمة أو رئيس

 أسباب الرد وكانت هذه 
ً
ف ذا لم يكتذ عن ذلك في املوعد املحدد، أو كتذ مؤيدا

 لها و بتت فـي حقـه فعلـى رئـيس 
ً
األسباب تص   له بموجذ النظام، أو كتذ نافيا

 بتنحيته عن نظر الد
ً
 عول.املحكمة أو رئيس محاكم املنطقة أن يصدر أمرا

 تبدأ مدة األيام األربعة من تاريخ ورود طلذ الرد إلى القا    . 96/1

 ال يسمع رئيس املحكمة أقوال طالذ الرد ح ى ورود جواب القا    . 96/2

إذا نفى القا    سبذ الرد كتابة أو لم يكتذ في هذه املدة املحددة فلـرئيس  96/3

وفـي حـال  بوتـه يصـدر الـرئيس  املحكمة أو رئيس املحاكم النظر في إ بات طلـذ الـرد

 لطلذ الرد ليس للقا    االعتراض عليه .
ً
 بالتنحية ، ويكون أمر الرئيس منهيا

ً
 أمرا

إذا لم يظهر لرئيس املحكمة أو رئيس املحـاكم مـا يوجـذ تنحيـة القا ـ   عـن  96/4

 نظر الدعول فيكتذ له بنظرها وعليه االلتزام بذلك .

س املحكمــــة فــــأمر إ بــــات طلــــذ الــــرد إلــــى رئــــيس إذا كــــان املطلــــوب رده هــــو رئــــي 96/5

املحــاكم إن وجــد ، وإن لــم يوجــد أو كــان املطلــوب رده هــو رئــيس املحــاكم أو قــام بــه 

 سبذ يمنع نظر الطلذ من قبله فأمر إ باته إلى محكمة التمييز.

يقــوم مســاعد رئــيس املحكمــة أو املحــاكم أو املكلــف  عملهمــا مقــام الــرئيس ،  96/6

 الرد عند غيابه أو شغور مكانه . بالفصل في طلذ

إذا صادف آخر املهلة املذكورة في هذه املادة عطلة رسمية امتد إلـى أول يـوم  96/7

 عمل  عدها .

 

 البـــاب التـــاسع 

 إجراءات اإل بات  

 الــفصــل األول  

 أحكام عامة

 



ملرافعة متعلقة يجذ أن تكون الوقائع املراد إ باتها أ ناء ااملادة السا عة والتسعون :

 قبولها.
ً
 بالدعول منتجة فيها جائدا

الوقـــائع املتعلقـــة بالـــدعول هـــي : مـــا يـــؤدك إ باتهـــا مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة إلـــى  97/1

 إ بات الدعول أو جدء منها.

97/2 . 
ً
 أو إ باتا

ً
 الوقائع املنتجة في الدعول هي : املؤ رة في الدعول نفيا

ممكنـــة الوقـــوع فــــال تخـــالف الشـــرع أو العقــــل أو الوقـــائع ايرـــائد قبولهـــا هــــي :  97/3

 ايحس . 

 

إذا كانـــت بينـــة أحـــد اي صـــوم فـــي مكـــان خـــارج عـــن نطـــا  املـــادة الةامنـــة والتســـعون :

اختصاص املحكمة فعليها أن تستخلف القا    الذك يقع ذلك املكان فـي نطـا  

 اختصاصه لسماع تلك البينة .

ة امل تصة يبين فيه ناظر القضية يكون االستخالف بخطاب يبعث إلى املحكم 98/1

 اسم املدعي واملدعى عليه وموضوع الدعول واالستخالف وتعديل البينة .

ف 98/2
َ
بضــب  االســتخالف فــي ضــب   فــي املحكمــة العامــة يقــوم القا ــ   املســتخل

ويبعــــث بصــــورة مصــــدقة مــــن  ,, وفــــي املحكمــــة ايردئيــــة فــــي ضــــب  يخصــــصاإلنهــــاء 

كانـــت صـــورة الضـــب  ســـتبعث إلـــى خـــارج اململكـــة الضـــب  إلـــى نـــاظر القضـــية ، وإذا 

 فتطبع .

 

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات اإل بات املادة التاسعة والتسعون : 

 شـــرط أن تبـــين أســـباب العـــدول فـــي دفتـــر الضـــب  ، ويجـــوز لهـــا أال تأخـــذ بنتيجـــة 

 اإلجراء ،  شرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

أك إ بات ولم يقتنع القا    بطلبه  عد اطالعه عليه  إذا طلذ اي صم إجراء 99/1

 فيدون طلبه في الضب  ولو لم يحققه .

 

 الـفـصـــــل الةـــــاني

 استجواب اي صوم واإلقرار

 من اي صوم ، ولكل منهم أن املادة املائة :
ً
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا

ة نفسـها إال إذا رأت يطلذ استجواب خصمه ايحاضر ، وتكون اإلجابة في ايرلس

 املحكمة إعطاء ميعاد لإلجابة ، كما تكون اإلجابة في مواجهة طالذ االستجواب.



 اي صم املستجوب في هذه املادة يشمل اي صم األصلي واملتدخل . 100/1

إذا كانــت املرافعــة قائمــة وتخلــف  عــض املطلــوب اســتجوابهم  عــد تبلــيغهم  100/2

 فيجوز استجواب ايحاضر منهم .

استجواب أحد اي صوم لآلخر يكون عـن طريـق نـاظر القضـية وفـق املـادة )  100/3

70 . ) 

إذا ظهر للقا    مماطلة اي صم في اإلجابة عن االستجواب ، فيــعامل وفق  100/4

 ( . 51املـــــــادة ) 

 

للمحكمـــة أن تـــأمر بحضـــور اي صـــم الســـتجوابه ســـواًء مـــن املـــادة األولـــى  عـــد املائـــة :

، أو بناًء على طلذ خصمه إذا رأت املحكمة حاجة لذلك ، وعلى من  تلقاء نفسها

 تقرر املحكمة استجوابه أن يحضر ايرلسة ال   حددها أمر املحكمة .

إذا طلــذ اي صــم اســتجواب خصــمه ولــم تــر املحكمــة حاجــة لــذلك فيــدون  101/1

 طلبه في الضب  ، ويبين سبذ الرد .

 

ل  صــم عــذر مقبــول يمنعــه مــن ايحضــور بنفســه إذا كــان املــادة الةانيــة  عــد املائــة :

الستجوابه ينتقل القا    أو يندب من يةق به إلى محل إقامته الستجوابه ، وإذا 

كان املستجوب خارج نطا  اختصاص املحكمة فيستخلف القا    في استجوابه 

 محكمة محل إقامته .

 تقدير العذر املقبول يرجع لناظر القضية . 102/1

 

إذا تخلــف اي صــم عــن ايحضــور لالســتجواب بــدون عــذر  عــد املائــة : املــادة الةالةــة

مقبــــــول ، أو امتنــــــع عــــــن اإلجابــــــة دون مبــــــرر ، فللمحكمــــــة أن تســــــمع البينــــــة وأن 

 تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو االمتناع .

االمتنـــاع عـــن اإلجابـــة هنـــا هـــو : االمتنـــاع عـــن اإلجابـــة عـــن االســـتجواب . أمـــا  103/1

 ( . 64جابة على الدعول فيعامل وفق املادة ) االمتناع عن اإل 

إذا تخلف اي صم عن ايحضور الستجوابه بدون عذر مقبول أو امتنع عن  103/2

 ، 
ً
اإلجابة عن االسـتجواب دون مبـرر ، ولـم تكـن بينـة ل  صـم ، عـّده القا ـ   نـاكال

. 
ً
 وأجرل ما يلدم شرعا

 



جواب أو دون اســـتجوابه حرـــة إقـــرار اي صـــم عنـــد االســـتاملـــادة الرا عـــة  عـــد املائـــة :

 أمـــــام القضـــــاء أ نـــــاء الســـــير فـــــي 
ً
قاصـــــرة عليـــــه ، ويجـــــذ أن يكـــــون اإلقـــــرار حاصـــــال

 الدعول املتعلقة بالواقعة املقر بها .

املقصـــود بــــاإلقرار هنـــا هــــو : اإلقـــرار القضــــائي ، وهـــو مــــا يحصـــل أمــــام نــــاظر  104/1

 بالواقعة املقر بها
ً
 . الدعول ، أ ناء السير فيها ، متعلقا

اإلقرار غير القضائي هو : الذك أختل فيه قيد من القيود املـذكورة فـي هـذه  104/2

 املادة .

 اإلقرار غير القضائي تجرك عليه أحكام اإل بات الشرعية . 104/3

 

 

 :املادة اي امسة  عد املائة
ً
 مختارا

ً
 بالغا

ً
يشترط في صحة اإلقرار أن يكون املقر عاقال

 غير مكرور عليه ، ويقبل إ
ً
قرار املحرور عليـه للسـفه فـي كـل مـا ال يعـد مكرـورا

.
ً
 عليه فيه شرعا

 

: ال يتجدأ اإلقرار على صاحبه فال يؤخذ منه الضار بـه املادة السادسة  عد املائة

ويتـــرا الصـــاي  لـــه بـــل يؤخـــذ جملـــة واحـــدة  إال إذا انصـــذ علـــى وقـــائع متعـــددة ، 

 وجود الوق
ً
 ائع األخرل.وكان وجود واقعة منها ال يستلدم حتما

اإلقرار بايحق املقترن بأجل ال يتجدأ على صاحبه إال إذا اقترن اإلقرار بايحق  106/1

 ببيان سببه ، أو كان للـــمَقر لـه بينة على أصل ايحق ، أو سببه فيتجدأ .
ً
 مؤجال

اإلقرار املكون من واقعتين كل واحدة منهما حصلت في زمن  غير الدمن الذك  106/2

واقعة األخرل يتجدأ على صاحبه كاشتمال اإلقرار على الوفاء مع حصلت فيه ال

 اإلقرار بايحق .

 

 الفصــل الةــالث

 اليـــمــين

 

يجـــذ علــــى مـــن يوجـــه ي صــــمه اليمـــين أن يبـــين بالدقــــة :املـــادة الســـا عة  عــــد املائـــة

الوقــائع ال ــ  يريــد اســتحالفه عليهــا وعلــى املحكمــة أن تعــد صــيغة اليمــين الالزمــة 

. 
ً
 شرعا



لــــيس ل  صــــم توجيــــه اليمــــين ي صــــمه علــــى وقــــائع ال عالقــــة لهــــا بالــــدعول  107/1

 املنظورة لدل املحكمة .

اليمين ال   يحلفها اي صم دون طلذ خصمه ، أو إذن القا    ال يعتد بها  107/2

. 

 يعتبر يحلف األخرة إشارته املفهومة إن كان ال يعرف الكتابة . 107/3

االســــتظهار ومــــا فــــي حكمهــــا ألحــــد اي صــــمين عنــــد  للقا ــــ   أن يوجــــه يمــــين 107/4

 االقتضاء  ولو لم يطلذ اي صم ذلك .

 للقا    رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها. 107/5

إذا أعد القا    صيغة اليمين الالزمة ، عرضها على اي صم ، وخوفـه مـن  107/6

الـيمن وحلفهـا فـي  عاقبة ايحلف الكـاذب قبـل أدائهـا  ، وعلـى القا ـ   تـدوين صـيغة

 ضب  القضية وصكها .

 

ال تكون اليمين وال النكول عنها إال أمام قا    الدعول في املادة الةامنة  عد املائة : 

 مجلس القضاء وال اعتبار لهما خارجه ، ما لم يوجد نص يخالف ذلك .

 (. 110ـادة ) النص امل ـالف ملا جاء في هذه املــــادة هو ما أشــــير إليه في الــم 108/1

 

 املادة التاسعة  عد املائة :

مــن دعـــي ل حضــور للمحكمـــة ألداء اليمـــين وجــذ عليـــه ايحضـــور فــ ن حضـــر وامتنـــع 

دون أن ينـــازع مـــن وجهـــت إليـــه اليمـــين ال فـــي جوازهـــا وال فـــي تعلقهـــا بالـــدعول  وجـــذ 

 أو يردهـا علـى خصـمه ، وإن تخلـ
ً
 بنفسـه ـــ أن يحلفهـا فـورا

ً
ف عليه ــ إن كان حاضرا

 كذلك
ً
 .  غير عذر عّد ناكال

 ح ى ينذر  الث مـرات ، ويـدون ذلـك فـي  109/1
ً
ال يعد املمتنع عن أداء اليمين ناكال

 .الضب  

إذا حضر اي صم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين إل بات ربا أو قمار  109/2

ك أنــذره ، أو نـازع فــي تعلقهـا بالــدعول لدمـه بيــان ذلـك ، فــ ن لـم يقتنــع القا ـ   بــذل

. 
ً
ّد ناكال  عب

ّ
 ف ن حلف وإال

ً
  ال ا

 للقا    إمهال من توجهت عليه اليمين عند االقتضاء . 109/3

 

إذا كـان ملـن وجهـت إليـه اليمـين عـذر يمنعـه عـن ايحضـور املادة العاشرة  عد املائة :



ألدائهـــا فينتقـــل القا ـــ   لتحليفـــه ، أو تنـــدب املحكمـــة أحـــد قضـــاتها أو املالزمـــين 

فيها ، فـ ذا كـان مـن وجهـت إليـه اليمـين يقـيم خـارج نطـا  اختصـاص  القضائيين

املحكمــة فلهــا أن تســتخلف فــي تحليفــه محكمــة محــل إقامتــه ، وفــي كــال ايحــالين 

 يحــــرر محضــــر بحلــــف اليمــــين يوقعــــه ايحــــالف والقا ــــ   املســــتخلف أو املنــــدوب

 والكاتب ومن حضر من الخصوم .

 ية املشتركة .املراد باملحكمة هنا : ناظرو القض 110/1

 ويحرر محضر بذلك  110/2
ً
إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر  ال ا

. 
ً
 ، ويعاد إلى ناظر القضية لتقرير ما يلدم شرعا

 

يجذ أن يكون أداء اليمين في مواجهـة طالبهـا : املائةاملادة ايحادية عشرة  عد 

ن عـذر مقبـول مـع علمـه إال إذا قرر تنازله عن حضور أدائها ، أو تخلـف دو 

 بايرلسة .

أداء اليمين لدل املحكمة ال   تنظر الدعول أو املحكمة املستخلفة أو خارج  111/1

 إذا قرر تنازله عن ايحضور ، ف ذا قرر 
ّ
مجلس القضاء يكون في مواجهة طالبها إال

 تنازله عن ايحضور دون ذلك في الضب  .

 

  الفصـــل الرا ــع

 املعــايــنة

 

يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناًء على ة الةانية عشرة  عد املائة :املاد

 ، 
ً
طلذ أحد اي صوم معاينة املتنازع فيه بجلبه إلى املحكمة إن كان ذلك ممكنا

أو باالنتقال إليه ، أو ندب أحد أعضـائها لـذلك ، علـى أن يـذكر فـي القـرار الصـادر 

ف فــي املعاينــة املحكمـــة ال ــ  يقــع فــي نطـــا  بــذلك موعــد املعاينــة ولهـــا أن تســتخل

اختصاصها الش  ء املتنازع فيه ، وفي هذه ايحالة يبلـس قـرار االسـتخالف القا ـ   

املستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات املتعلقة باي صوم وموضع 

 املعاينة وغير ذلك من البيانات الالزمة لتوضيح جوانذ القضية .

 بأســبابه ، مــع تــدوين ذلــك فــي ضــب  للقا ــ   رفــ 112/1
ً
ض طلــذ املعاينــة مقرونــا

 القضية .



عنــد تقريــر املعاينــة يــدون القا ــ   ذلــك فــي ضــب  القضــية ، وموعــده ومــن  112/2

 يحضر معه .

 

 

 

تـــدعو املحكمـــة أو القا ـــ   املنتـــدب أو املســـتخلف املـــادة الةالةـــة عشـــرة  عـــد املائـــة :

 -عـدا مهـل املسـافة  -سـاعة علـى األقـل  اي صوم قبل املوعد املعـين بـأربع وعشـرين

بمذكرة ترسل بوساطة إدارة املحكمة تتضمن بيان مكان االجتماع واليوم والساعة 

 ال   سينعقد فيها .

ويجوز للمحكمة إذا لدم األمر أن تتحفظ على الش  ء موضع املعاينة إلى حين 

 صدور ايحكم أو إلى أك وقت آخر

حيال املعاينة ولو لم يحضر اي صوم أو أحدهم إذا  للقا    إجراء ما يلدم 113/1

 ( . 18،  15بلغوا باملوعد وفق املادتين ) 

إذا رأل القا    ما يقتض   التحفظ على موضع املعاينة ، وايحراسـة عليـه  113/2

 ( . 245ـ  239فيأمر بها ، ويراعى في ذلك املواد ) 

 

    املنتدب أو املستخلف للمعاينة للمحكمة أو القااملادة الرا عة عشرة  عد املائة :

تعيين خبير أو أكثر لالستعانة به في املعاينة ، ولها وللقا    املنتدب أو املستخلف 

 سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع .

 (. 134ـ  124يراعى عند تعيين اي بير املواد )  114/1

ة ولـو لـم يحضـر اي صـم إذا بلـس للقا    سماع شهادة الشهود حال املعاينـ 114/2

 باملوعد املحدد .

يحـــرر محضـــر بنتيجـــة املعاينـــة يوقعـــه املعـــاين ، :املـــادة اي امســـة عشـــرة  عـــد املائـــة

والكاتذ ، ومن حضر من اي براء ، والشهود ، واي صوم ، ويةبت في دفتر ضـب  

 القضية.

ن ما يدل في حال رفض أحد الشهود أو اي صوم التوقيع على املحضر فيدو  115/1

على حضورهم ورفضهم التوقيع مع بيان سـبذ الـرفض ، ويوقـع علـى ذلـك املعـاين 

 والكاتذ ، ومن حضر من اي براء ، ومن لم يرفض التوقيع من اي صوم والشهود .

 



يجوز لكل صاحذ مص حة في إ بات معالم واقعة املادة السادسة عشرة  عد املائة :

 أن يتقدم للمحكمة امل تصة  محتمل أن تصبح محل نداع أمام القضاء
ً
مستقبال

 بـدعول مســتعرلة ملعاينتهــا بحضـور ذوك الشــأن وإ بـات حالتهــا ، وتــتم 
ً
بهـا محليــا

 املعاينة وإ بات ايحالة وفق أحكام املواد السابقة .

 ( . 39طلذ املعاينة يكون بصحيفة تقدم للمـــحكمة امل تـــصة وفق املــــادة )  116/1

 لرفع الدعول األصلية فتحال لناظرها . إذا كان طلذ 116/2
ً
 املعاينة الحقا

 لرفــع الــدعول األصــلية ، فاملحكمــة امل تصــة  116/3
ً
إذا كــان طلــذ املعاينــة ســابقا

 بنظره هي املحكمة ال   تقع العين في مشمول واليتها .

 تحديد ذوك الشأن من قبل ناظر القضية . 116/4

وإ بـــــات ايحالـــــة حضـــــور غيـــــر صـــــاحذ  ال يشـــــترط لســـــماع دعـــــول املعاينـــــة ، 116/5

لس ذوو الشأن باملوعد .  املص حة إذا بب

 

 

 الفصــل اي ـــامس

 الشــهادة

علــى اي صــم الــذك يطلــذ أ نــاء املرافعــة اإل بــات  املــادة الســا عة عشــرة  عــد املائــة:

 الوقــائع ال ــ  يريــد إ باتهــا ، 
ً
 شــهادة الشــهود أن يبــين فــي ايرلســة كتابــة أو شــفاها

املحكمــــــة أن تلـــــــك الوقـــــــائع جـــــــائدة اإل بــــــات بمقتضـــــــ ى املـــــــادة الســـــــا عة وإذا رأت 

والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من اي صـم 

 إحضارهم فيها .

إذا لــم يبــادر اي صــم إلــى طلــذ ســـماع بينتــه علــى مــا يدعيــه ســأله القا ـــ    117/1

 عنها.

جلسة لسماع شهادتهم فيشار إذا قرر القا    سماع شهادة الشهود وعين  117/2

 إلى ذلك في ضب  القضية .

 

إذا كـــان للشـــاهد عـــذر يمنعـــه عـــن ايحضـــور ألداء املـــادة الةامنـــة عشـــرة  عـــد املائـــة :

شــهادته فينتقــل القا ــ   لســماعها أو تنــدب املحكمــة أحــد قضــاتها لــذلك ، وإذا 

كان الشاهد يقيم خارج نطا  اختصاص املحكمة فتستخلف املحكمة في سماع 

 شهادته محكمة محل إقامته .



 يرجع في تقدير العذر املانع من حضور الشاهد إلى ناظر القضية . 118/1

يكون الندب واالستخالف لسماع الشهادة كما سبق بيانه في الئحة املادة )  118/2

98 . ) 

 

 

تســــمع شــــهادة كــــل شــــاهد علــــى انفــــراد بحضــــور املــــادة التاســــعة عشــــرة  عــــد املائــــة :

حضور با ي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم ال اي صوم وبدون 

يمنــع مــن ســماعها ، وعلــى الشــاهد أن يــذكر اســمه الكامــل وســنه ومهنتــه ومحــل 

إقامته وجهة اتصاله باي صوم بالقرابة أو االستخدام أو غيرها إن كان له اتصال 

 بهم مع التحقق عن هويته .

 .إذا كان الشهود نساء فيتم التف 119/1
ً
 ريق بين كل ا نتين منهن سويا

إذا حضر الشـاهد فـي ايرلسـة املحـددة لسـماع شـهادته ولـم يحضـر اي صـم  119/2

املشهود عليه فيتم سماع شهادته وضبطها ، وتتلى على اي صم إذا حضر في جلسة 

 تالية.

يشـــار إلـــى مهنـــة الشـــاهد وســـنه ومحـــل إقامتـــه وجهـــة اتصـــاله باي صـــوم فـــي  119/3

 ك ، أما اسمه الكامل فيذكر في الضب  والصك .الضب  دون الص

 

 وال يجــــوز االســــتعانة فــــي أدائهــــا املــــادة العشــــرون  عــــد املائــــة :
ً
تــــؤدل الشــــهادة شــــفويا

بمـــذكرات مكتوبـــة إال بـــ ذن القا ـــ   وبشـــرط أن تســـو  ذلـــك طبيعـــة الــــدعول ، 

ول  صم الذك تؤدل الشـهادة ضـده أن يبـين للمحكمـة مـا يخـل  شـهادة الشـاهد 

 فيه أو في شهادته . من طعن

 

للقا ــ   مــن تلقــاء نفســه أو بنــاًء علــى طلــذ  املــادة ايحاديــة والعشــرون  عــد املائــة :

 فــي كشــف ايحقيقــة 
ً
أحــد اي صــوم أن يوجــه للشــاهد مــا يــراه مــن األســالة مفيــدا

 وعلى القا    في ذلك إجابة طلذ اي صم إال إذا كان السؤال غير منتج.

 أو غير منتج إلى نظر القا   .يرجع في تقدير كون السؤا 121/1
ً
 ل منتجا

 

إذا طلـذ أحـد اي صـوم إمهالـه إلحضـار شـهوده املادة الةانية والعشرون  عد املائـة :

الغــــائبين عـــــن مجلـــــس ايحكـــــم فيمهـــــل أقـــــل مـــــدة كافيـــــة فـــــي نظـــــر املحكمـــــة فـــــ ذا لـــــم 



يحضرهم في ايرلسة املعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهـل مـرة أخـرل 

 إن لــــــم يحضــــــرهم ، فــــــ ذا لــــــم يحضــــــرهم فــــــي ايرلســــــة مــــــع إنــــــذا
ً
ره باعتبــــــاره عــــــاجدا

أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل فـي اي صـومة الةالةة

ف ذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق 

 إقامة الدعول م ى حضروا.

إحضـــار الشـــهود ، أو طلـــذ مهلـــة طويلـــة  إذا قـــرر اي صـــم عـــدم قدرتـــه علـــى 122/1

 تضــر بخصــمه ، فللقا ــ   الفصــل فــي اي صــومة ويفهمــه بــأن لــه حــق  إقامــة 
ً
عرفــا

دعواه  سماع شهوده م ى أحضرهم ، وعلى القا    ناظر القضية أو خلفه أن يبن  

 على ما سبق ضبطه .

 

يوجه له من  تةبت شهادة الشاهد وإجابته عمااملادة الةالةة والعشرون  عد املائة :

أسالة في دفتر الضب  بصيغة املتكلم دون تغيير فيها  م تتلى عليه وله أن يدخل 

عليها مـا يـرل مـن تعـديل ويـذكر التعـديل عقـذ نـص الشـهادة مـع توقيعـه وتوقيـع 

 القا    عليه.

 يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة ملا نطق به  . 123/1

ام فــي شــهادة الشــاهد فعلــى القا ــ   أن يطلــذ مــن إذا حصــل إجمــال أو إبهــ 123/2

 الشاهد تفسير ذلك .

 

 الفصــل الســادة

 اي ــبرة

 

للمحكمة عند االقتضاء أن تقرر نـدب خبيـر أو املادة الرا عة والعشرون  عد املائة :

 يرل
ً
 إليــداع تقريــره وأجــال

ً
ســة املرافعــة أكثــر وتحــدد فــي قرارهــا مهمــة اي بيــر وأجــال

املبنيـــة علـــى التقريـــر كمـــا تحـــدد فيـــه عنـــد االقتضـــاء الســـلفة ال ـــ  تـــودع يحســـاب 

مصروفات اي بير وأتعابه واي صـم املكلـف ب يـداعها واألجـل املحـدد لإليـداع كمـا 

 في ايرلسة وفي هذه ايحالة يةبت رأيه 
ً
 إلبداء رأيه شفويا

ً
يكون لها أن تعين خبيرا

 في دفتر الضب .

كمة رفض ندب اي بير ولو طلبه أحد اي صوم مع بيان سبذ الرفض للمح 124/1

 في الضب  .



للمحكمــــة نــــدب اي بيــــر الــــذك يطلبــــه أحــــد اي صــــوم ولــــيس ل  صــــم ارخــــر  124/2

 االعتراض على ذلك .

تقرير املحكمة  بندب اي بير وأتعابه عند االقتضاء يدون في ضب  القضية  124/3

 ويبلس له بخطاب رس   .

فة هنا هي : املبلس الذك يقدر القا    أن تصل إليه مصروفات اي بير السل 124/4

 وأتعابه .

تـــودع الســــلفة فـــي صــــندو  املحكمـــة ، ويــــأمر القا ـــ   بصــــرف مـــا يســــتحقه  124/5

 اي بير  عد أدائه ملهمته .

 

إذا لم يودع اي صم املبلس املكلف ب يداعه في املادة اي امسة والعشرون  عد املائة :

ينتــه املحكمــة جــاز ل  صــم ارخــر أن يقــوم ب يــداع هــذا املبلــس دون األجــل الــذك ع

إخــــــالل بحقــــــه إذا حكــــــم لــــــه فــــــي الرجــــــوع علــــــى خصــــــمه وإذا لــــــم يــــــودع املبلــــــس أك 

اي صمين وكان الفصل في القضية يتوقف علـى قـرار اي بـرة فللمحكمـة أن تقـرر 

 إيقاف الدعول ح ى إيداع املبلس .

أيـام إليـداع السـلفة قبـل اتخـاذ اإلجـراء  تمهل املحكمة اي صم مدة خمسة 125/1

 بنقل اإليداع إلى اي صم ارخر،ويمهل املدة نفسها قبل إيقاف الدعول .

قــــرار إيقــــاف الــــدعول عنــــد عــــدم إيــــداع املبلــــس مــــن طرفــــي الــــدعول يصــــدره  125/2

 القا    بقرار مسبذ ، ويخضــع لتـعلــيمات التمــييز وفــق املــادة  

 (175 .) 

قام أحد اي صوم  عد وقف الدعول ب يداع السلفة فيستأنف السير في إذا  125/3

 الدعول في الضب  نفسه ، ويتم إبال  اي صوم وفق إجراءات التبليس .

 

 

 

 

إذا اتفق اي صوم على خبير معّين فللمحكمة املادة السادسة والعشرون  عد املائة :

 أن تقر اتفاقهم وإال اختارت من تةق به.

املحكمــة اي بيــر املعــين مــن قبــل اي صــوم فتبــين ســبذ ذلــك فــي  إذا رفضــت 126/1

 الضب  قبل اختيار البدل .



 قرار املحكمة في اختيار اي بير املو و  به لديها ملدم لطرفي الدعول . 126/2

 

خالل األيام الةال ة التالية إليداع املبلس تدعو املادة السا عة والعشرون  عد املائة :

 ملنطـو  قـرار النـدب  ـم يتسـلم صـورة منـه املحكمة اي بير وتبــ
ً
ين لـه مهمتـه وفقـا

إلنفــاذ مقتضــاه . ول  بيــر أن يطلــع علــى األورا  املودعــة بملــف الــدعول دون أن 

 منها إال ب ذن املحكمة.
ً
 ينقل شياا

فَهــم بمهمتــه وفــق منطــو  قــرار  127/1 يــدون القا ــ   حضــور اي بيــر فــي الضــب  ويب

علم وعلى اطالعه وعلـى اإلذن لـه بالنقـل ممـا يحتـاج الندب ، ويؤخذ توقيعه على ال

 إليه من أورا  املعاملة .

 

 للمحكمــة فلــه خــالل املــادة الةامنــة والعشــرون  عــد املائــة :
ً
إذا لــم يكــن اي بيــر تا عــا

األيام الةال ة التالية لتسلمه صورة قرار ندبه أن يطلذ من املحكمة إعفاءه من 

 آخـر ولهـا أن تحكـم أداء املهمة ال   ندب إليها وللم
ً
حكمة أن تعفيه وتندب خبيـرا

علــى اي بيــر الــذك لــم يــؤد مهمتــه باملصــاريف ال ــ  تســبذ فــي صــرفها بــدون نتيجــة 

 وفق القواعد الشرعية .

ايحكم على اي بير الذك لم يؤد مهمته باملصاريف املذكورة يكون في دعـول  128/1

 مستقلة تحال للقا    ناظر الدعول األصلية أو خلفه .

 ترفع الدعول على اي بير من قبل املتضرر من دفع املصاريف . 128/2

 

 

 

 

يجوز رد اي براء لألسباب ال   تجيز رد القضاة املادة التاسعة والعشرون  عد املائة :

قابل للتمييز ، وال ، وتفصل املحكمة ال   عّينت اي بير في طلذ الرد بحكم غير

تاره إال إذا كان سبذ الرد قد جد  عد يقبل طلذ رد اي بير من اي صم الذك اخ

 أن تم االختيار.

( مـن هـذا النظـام.  92األسـباب ال ـ  تجيـز رد اي بيـر هـي : مـا ذكـر فـي املـادة )  129/1

 ( والئحتها . 8أما عدم قبولهم فوفق املادة ) 

 يقدم طلذ رد اي بير إلى القا    الذك قرر ندبه . 129/2



 ي ضب  القضية نفسها .يكون النظر في طلذ الرد ف 129/3

 إذا لم يعلم اي صم  سبذ الرد إال  عد اختياره اي بير فله طلذ رده . 129/4

ال يقبــــل طلــــذ الــــرد  عــــد قفــــل بــــاب املرافعــــة ، ومــــن بــــاب أولــــى  عــــد صــــدور  129/5

 ( . 92ايحكم ، إذا كان سبذ الرد من األسباب الواردة في املادة ) 

 

 ال يتجــاوز األيــام علــى املـادة الةال ــون  عــد املائــة :
ً
اي بيــر أن يحــدد لبــدء عملــه تاريخــا

العشـرة التاليـة لتسـلمه قـرار النـدب وأن يبلـس اي صـوم فـي ميعـاد مناسـذ بمكــان 

االجتمـاع وزمانـه ويجـذ علـى اي بيـر أن يباشــر أعمالـه ولـو فـي غيبـة اي صـوم م ــى 

 كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .

مباشرة بكتاب مسـرل وإذا تعـذر ذلـك فيكـون يقوم اي بير بتبليس اي صوم  130/1

 التبليس عن طريق املحكمة حسذ إجراءات التبليس .

 

 بمهمتــه يشــتمل علــى بيــان املــادة ايحاديــة والةال ــون  عــد املائــة :
ً
يعــد اي بيــر محضــرا

أعماله بالتفصيل كما يشتمل على بيـان حضـور اي صـوم وأقـوالهم ومالحظـاتهم 

 عليـــه مـــنهم ، وأقـــوال األنـــ اص الـــذين اقتضـــت 
ً
ايحاجـــة ســـماع أقـــوالهم موقعـــا

يضمنه نتيجة أعمالـه ورأيـه واألوجـه ويشفع اي بير محضره بتقرير موقع منه

ال ـــ  يســـتند عليهـــا فـــي تبريـــر هـــذا الـــرأك ، وإذا تعـــدد اي بـــراء واختلفـــوا فعلـــيهم أن 

 يذكرون فيه رأك كل واحد منهم وأسبابه .
ً
 واحدا

ً
 يقدموا تقريرا

نــــد اخــــتالف اي بــــراء نــــدب خبيــــر أو أكثــــر للتــــرجيح إذا لــــم يمكنــــه للقا ــــ   ع 131/1

 الترجيح من واقع الدعول وبيناتها أو من تقارير سابقة .

 ،  م يذكر كـل خبيـر رأيـه الـذك  131/2
ً
يذكر اي براء في التقرير ما أجمعوا عليه أوال

 تلو ارخر في التقرير نفسه .
ً
 انفرد به واحدا

 

 

 

 

 

علــى اي بيــر أن يــودع إدارة املحكمــة تقريــره ومــا ال ــون  عــد املائــة :املــادة الةانيــة والة

ي حـق بــه مــن محاضــر األعمــال ومــا سـلم إليــه مــن أورا  وعليــه أن يبلــس اي صــوم 



بهذا اإليداع في أربع وعشرين ساعة التالية يحصول اإليداع وذلك بكتاب مسرل 

. 

إعــــادة األصــــول إلــــى ل  بيــــر االحتفــــار بصــــور مــــن تقريــــره ومرافقاتــــه وعليــــه  132/1

 املحكمة .

إبـــــال  اي بيـــــر ل  صـــــوم عنـــــد إيـــــداع تقريـــــره فـــــي املحكمـــــة يكـــــون عـــــن طريـــــق  132/2

العنـــاوين املســـرلة فـــي صـــحيفة الـــدعول وإذا تعـــذر ذلـــك فيكـــون التبليـــس عـــن طريـــق 

 املحكمة ، حسذ إجراءات التبليس .

 

ء اي بيـــر فـــي جلســـة للمحكمـــة أن تـــأمر باســـتدعااملـــادة الةالةـــة والةال ـــون  عـــد املائـــة :

تحددها ملناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك ، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارا 

ما تبين لها من وجوه اي طأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر 

 أو أكثر.

تـــدون نتيجـــة تقريـــر اي بيـــر ومناقشـــته فـــي الضـــب  ، ويضـــم أصـــله إلـــى ملـــف  133/1

 الدعول .

 

 رأك اي بير ال يقيد املحكمة ولكنها تستأنس به. دة الرا عة والةال ون  عد املائة :املا

إذا ظهر للقا    ما يقتض   رد رأك اي بير أو  عضه ، فعليه التسـبيذ عنـد  134/1

 ايحكم وتدوينه في الضب  ، والصك .

 املادة اي امسة والةال ون  عد املائة :
ً
لالئحة  تقدر أتعاب اي براء ومصروفاتهم وفقا

 يصدرها وزير العدل.

 تقدر أتعاب اي بير وطريقة دفعها باتفا  بين اي بير واي صوم . 135/1

 ، قدرها القا     135/2
ً
 فيه ، أو باطال

ً
إذا لم يحصل اتفا  أو كان االتفا  مختلفا

 ناظر القضية بناء على طلذ اي بير ، أو اي صوم ، أو أحدهما .

ر بما يتناسذ مع ايرهد الذك بذله اي بيـر  والنفـع يكون تقدير أتعاب اي بي 135/3

 الذك عاد على اي صوم أو أحدهما ، واي برة املبذولة .

 ل  صوم واي بير . 135/4
ً
 ما يقرره القا    من األتعاب يكون ملدما

ـ  ــ124يراعـى فـي إيـداع أتعــاب اي بيـر ، ومصــــروفاته ، مــا جـــاء فـي الـمـادتــين )  135/5

 ما .( ولوائحه 125

 



تؤلـف بقـرار مــن وزيـر العــدل يرنـة ل  بــراء ، املـادة السادسـة والةال ــون  عـد املائــة : 

 وتحدد الالئحة التنفيذية اختصاص هذه ال رنة وأسلوب مباشرتها الختصاصها.

يقـــــوم بأعمـــــال اي بـــــرة أمـــــام جهـــــات القضـــــاء خبـــــراء وزارة العـــــدل ، وخبـــــراء  136/1

 رخص لهم.ايرهات ايحكومية األخرل واي براء امل

للقا    االستعانة بمن يراه من اي براء عند عدم وجود من ذكر في الفقرة  136/2

 (136/1. ) 

يشكل في املحاكم العامـة قسـم يسـ ى ) قسـم اي بـراء ( يضـم أعضـاء هياـة  136/3

 النظر واملهندسين واملساحين واملترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس املحكمة  .

وزارة هـــي ايرهـــة امل تصـــة ال ـــ  توصـــ   بتعيـــين اي بـــراء فـــي يرنـــة اي بـــراء بـــال 136/4

 املحاكم حسذ ايحاجة  .

تعقــد هــذه ال رنــة جلســاتها فــي مقــر وزارة  العــدل حســذ االقتضــاء علــى أال  136/5

 تقل عن  الث جلسات في العام .

تعد يرنة اي براء في وزارة العدل قائمة بأسماء اي براء الذين تستعين بهم  136/6

 ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي :  املحاكم

 أن يكون حسن السيرة والسلوا . -أ 

 علــــــى تــــــرخيص بمداولــــــة مهنتــــــه ســــــارك املفعــــــول مــــــن ايرهــــــة  –ب
ً
أن يكــــــون حاصــــــال

 امل تصة .

مـــع عـــدم اإلخـــالل بـــدعول التعـــويض ملـــن يحقـــه ضـــرر أو أك دعـــول أخـــرل ،  136/7

هذا النظام ولوائحه ، أو أخل بواجباته  يشطذ من القائمة كل خبير خالف أحكام

 ينال من شرف املهنة  عد توصية يرنة اي بـراء بـذلك وينظـر 
ً
املهنية أو ارتكذ عمال

 في طلذ إعادته من قبل ال رنة املذكورة  عد سنة من تاريخ الشطذ .

قــرار الشــطذ نهــائي غيــر قابــل للطعــن وذلــك  عــد إيقاعــه مــن وزيــر العــدل أو  136/8

 .من يفوضه 

ال يجوز ل  بير املشطوب اسمه من القائمة مداولة مهنة اي برة في املحـاكم  136/9

 مدة الشطذ وال يسو  االستعانة به خالل تلك املدة  .

 

يجوز لوزير العـدل أن يعـين مـوظفين يتفرغـون املادة السا عة والةال ون  عد املائة :

 .لبعض أعمال اي برة لدل املحاكم



 

 الفصــل الســا ــع

 الكتـــابــة

 

الكتابــة ال ــ  يكــون بهــا اإل بــات إمــا أن تــدون فــي املــادة الةامنــة والةال ــون  عــد املائــة :

ورقة رسمية أو ورقة عادية . والورقة الرسمية هي ال   يةبت فيها موظف عام أو 

نـ ص مكلــف بخدمـة عامــة مــا تـم علــى يديـه أو مــا تلقــاه مـن ذوك الشــأن وذلــك 

 لألوضاع النظامية
ً
 وفي حدود سلطته واختصاصه. طبقا

أمــا الورقــة العاديــة فهــ  ال ــ  تكــون موقعــة ب مضــاء مــن صــدرت منــه أو ختمــه أو    

 .بصمته

 ل  صم أن يقدم أك محرر يرل أنه يظهر ايحق له في الدعول . 138/1

 

للمحكمة أن تقدر ما يترتذ على الكش  واملحو املادة التاسعة والةال ون  عد املائة :

 .غير ذلك من العيوب املادية في الورقة من إسقاط قيمتها في اإل باتوالتحشية و 

وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر املحكمة جاز لها أن تسأل املوظف 

 الذك صدرت عنه أو الع ص الذك حررها ليبدك ما يوض  حقيقة األمر فيها .

 للقا    عدم إعمال ما يشك فيه من معلومات الورقة . 139/1

 

ال يقبل الطعن في األورا  الرسـمية إال بادعـاء التزويـر مـا ادة األربعون  عد املائة :امل

  للشرع.
ً
 لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفا

التزويــــــر علــــــى األورا  الرســــــمية نوعــــــان : تدويــــــر معلومــــــات ، وتدويــــــر توقيــــــع  140/1

 وكالهما قاد  في حريتها .

رع قـــاد  فـــي حريتهـــا ولـــو ســـلمت مـــن مخالفـــة األورا  الرســـمية ألحكـــام الشـــ 140/2

 التزوير .

 

إذا أنكـر مــن نسـذ إليــه مضـمون مــا فـي الورقــة املـادة ايحاديـة واألربعــون  عـد املائــة :

خطــه أو إمضــاءه أو بصــمته أو ختمــه أو أنكــر ذلــك خلفــه أو نائبــه وكانــت الورقــة 

 منتجـــة فـــي النـــزاع ولـــم تكـــف وقـــائع الـــدعول ومســـتنداتها القتنـــاع املحكمـــة بمـــدل

صحة اي   أو اإلمضاء ، فللمحكمة إجراء املقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير 



 أو أكثر تسميهم في قرار املقارنة .

إذا تبــين للقا ــ   صــحة اي ــ  أو اإلمضــاء أو البصــمة ، أو اي ــتم الــذك  141/1

 .حاجة إلجراء املقارنة أنكره اي صم ، فيذكر مستنده على ذلك وال 

غير -عقذ مصادقة األصيل عليه  -نائذ مضمون الورقة إنكار اي لف وال 141/2

 قاد  في الورقة .

 

ال يسـرك علـى غيـر  -عقـذ إنكـار األصـيل  -إقرار اي لف بمضـمون الورقـة  141/3

 املقر.

تكـــون مقارنـــة اي ـــ  أو اإلمضـــاء أو البصـــمة أو املـــادة الةانيـــة واألربعـــون  عـــد املائـــة :

مـن خـ  أو إمضـاء أو بصـمة أو خـتم  اي تم الذك حصل إنكـاره علـى مـا هـو  ابـت

 من نسبت إليه الورقة.

للمحكمــة أن ترفـــق املســتندات الةابتـــة ال ــ  تقـــارن بهــا األورا  املشـــكوا  142/1

 فيها.

يلــدم إرفــا  املســتندات الةابتــة فــي حــق متــوفى ملقارنتهــا بــاألورا  املشــكوا  142/2

 فيها .

مسـتندات  ابتـة مـن للمحكمة تفـويض خبيـر اي طـوط فـي ايحصـول علـى  142/3

 أك جهة كانت .

 

 

 

يجـــذ التوقيـــع مـــن قبـــل القا ـــ   والكاتـــذ علـــى املـــادة الةالةـــة واألربعـــون  عـــد املائـــة :

الورقة محـل النـزاع بمـا يفيـد االطـالع ، ويحـرر محضـر فـي دفتـر الضـب  يبـين فيـه 

 ويوقع عليه القا    والكاتذ واي صوم.
ً
 كافيا

ً
 حالة الورقة وأوصافها بيانا

 

على اي صوم أن يحضروا في املوعد الذك يعينه ة الرا عة واألربعون  عد املائة :املاد

القا ــ   لتقــديم مــا لــديهم مــن أورا  املقارنــة واختيــار مــا يصــ   منهــا لــذلك فــ ن 

تخلف اي صم املكلف باإل بات  غير عذر جاز ايحكم  سقوط حقه فـي اإل بـات ، 

 للمقارنة صايحة لها .وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار األورا  املقدمة 



يقــدم اي صــم املكلــف ب  بــات صــحة اي ــ  ، أو اي ــتم ، أو اإلمضــاء  أو  144/1

البصــمة املدونــة علــى الورقــة مــا لديــه مــن أورا  ، عليهــا خــتم أو إمضــاء مــن نســبت 

 إليه لتتم املقارنة بينها ، وي صمه تقديم ما يعارضها .

ره ، أو إنكاره لها قبل عرضـها تعرض هذه األورا  على اي صم ألخذ إقرا 144/2

 على خبير اي طوط .

يــــدون اتفــــا  اي صــــوم علــــى األورا  الصــــايحة للمقارنــــة فــــي الضــــب  مــــع  144/3

 تدوين مضمونها وأوصافها ، وعند اختالفهم يختار القا    ما يص   منها للمقارنة .

 

ا على أورا  يضع القا    والكاتذ توقيعاتهماملادة اي امسة واألربعون  عد املائة :  

 التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في املحضر.

أورا  التطبيـــــــــق هـــــــــي : األورا  الةابتـــــــــة بـــــــــ قرار،أو بينـــــــــة أو اتفـــــــــق عليهـــــــــا  145/1

 اي صوم،  واملراد مقارنتها باألورا  املطعون فيها بالتزوير .

 

 املادة السادسة واألربعون  عد املائة :
ً
 ، فـ ن إذا كان أصل الورقة الرسمية موجـودا

 وصـــدرت عـــن موظـــف عـــام فـــي حـــدود 
ً
 أو تصـــويرا

ً
الصـــورة ال ـــ  نقلـــت منهـــا خطيـــا

تكـــون لهـــا قـــوة الورقـــة الرســـمية  –ألصـــلها اختصاصـــه وصـــاد  علـــى مطابقتهـــا

األصلية بالقدر الذك يقرر فيه بمطابقته الصورة لألصل .وتعد الصورة املصدقة 

هذه ايحالة تراجع الصورة مطابقة لألصل ما لم ينازع في ذلك أحد اي صوم وفي 

علـــــى األصـــــل ، وكـــــل صـــــورة غيـــــر مصـــــدقة بمـــــا يفيـــــد مطابقتهـــــا ألصـــــلها ال تصـــــ   

 لالحتجاج .

مطابقة صورة الورقة الرسمية ألصلها ، ال يمنع من القد  فيها بالتزوير  146/1

. 

 

يجــوز ملــن بيــده ورقــة عاديــة أن يخاصــم مــن  املــادة الســا عة واألربعــون  عــد املائــة :

 عليه ليقر بها ولو كان االلتزام الـوارد فيهـا غيـر مسـتحق تتضمن 
ً
هذه الورقة حقا

األداء وقــت االختصـــام ويكـــون ذلـــك بـــدعول تتبـــع فيهـــا اإلجـــراءات املعتـــادة ، فـــ ذا 

حضر املدعى عليه فأقر فعلى املحكمة أن تةبت إقراره ، وإن أنكر فتأمر املحكمة 

 لإلجراءات السالفة الذكر.
ً
 بتحقيقها وفقا



يخـــتص بنظـــر الـــدعول املـــذكورة فـــي املـــادة املحكمـــة صـــاحبة االختصـــاص  147/1

 النوعي ل حق الذك تضمنته الورقة .

إذا أقيمــــــت الــــــدعول فــــــي مضــــــمون الورقــــــة العاديــــــة املةبتــــــة ، فينظرهــــــا  147/2

 القا    الذك أ بتها ، أو خلفه ، وفق االختصاص النوعي .

املبلس ايحال ، وبدفع املؤجـل  للمحكمة امل تصة أن تحكم بلدوم تسليم 147/3

في حينه ؛ لةبوته في الذمة بالعقد ،  إذا طلذ ذلك مستحقه ، وال يحكم باملؤجل ، 

 في الذمة لتعليقه على شرط ، أو خيار ونحوه .
ً
 إذا لم يكن  ابتا

التحقيق في صحة الورقة العادية يكون باملقارنة وفق اإلجراءات الواردة  147/4

 ( . 145 ـ 141في املواد ) 

 

يجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى  املــادة الةامنــة واألربعــون  عــد املائــة :

طلذ أحد اي صوم عند االقتضاء أن تقرر جلذ مستندات أو أورا  من الدوائر 

 الرسمية في اململكة إذا تعذر ذلك على اي صوم.

 

تزوير في أك حالة تكون عليها يجوز االدعاء بال  املادة التاسعة واألربعون  عد املائة :

الدعول باستدعاء يقدم إلى إدارة املحكمة ، تحدد فيه كل مواضع التزوير املدعى 

بـــه ، وإجـــراءات التحقيـــق ال ـــ  يطلـــذ إ باتـــه بهـــا ، ويجـــوز للمـــدعى عليـــه بـــالتزوير 

وقـــف ســـير التحقيــــق فيـــه فـــي أك حــــال كـــان عليهـــا بنـدولـــــه عـــن التمســـك بالورقــــة 

لمحكمــة فــي هــذه ايحــال أن تــأمر بضــب  الورقــة ، أو حفظهــا إذا املطعــون فيهــا ول

 طلذ مدعي التزوير ذلك ملص حة مشروعة.

يترتذ على دعول التزوير وقف السير في الدعول ، ح ى انتهـاء التحقيـق ، 149/1

 مالم يكن للمدعي دليل آخر يةبت دعواه .

باإللغــــاء.              ضــــب  الورقــــة هنــــا هــــو : أخــــذها مــــن صــــاحبها والتهمــــيش عليهــــا 149/2

 وحفظها :  إيداعها ملف الدعول  عد التهميش عليها .

 تنظر دعول التزوير في الورقة من ناظر القضية األصلية ، وفي ضبطها . 149/3

يســتأنف القا ــ   الســير فــي الــدعول عنــد نــدول صــاحذ الورقــة املطعــون 149/4

 فيها بالتزوير عن التمسك بها .

 

 



 

علــــى مــــدعي التزويــــر أن يســــلم إدارة املحكمــــة الورقــــة عــــد املائــــة : املــــادة اي مســــون  

املطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها املبلغة إليه ، وإن كانت الورقة تحت 

 بتســليمها إلــى 
ً
يــد اي صــم فللقا ــ    عــد اطالعــه علــى االســتدعاء أن يكلفــه فــورا

علــــى املحكمــــة  إدارة املحكمــــة ، فــــ ذا امتنــــع اي صــــم عــــن تســــليم الورقــــة وتعــــذر 

العةور عليها اعتبرت غير موجودة  و ال يمنع ذلك مـن اتخـاذ أك إجـراء  شـأنها إن 

 أمكن فيما  عد .

إذا ســــلم اي صــــم الورقــــة إلدارة املحكمــــة ، ف نهــــا تقــــوم بقيــــدها ، وبعثهــــا 150/1

 لناظر القضية ول  صم تسليمها مباشرة للقا    .

ملطعون فيها بالتزوير، وأمكن جلبها إذا امتنع اي صم عن تسليم الورقة ا 150/2

 من أك جهة فللمحكمة اتخاذ أك إجراء إلحضارها والتحقيق فيها عند االقتضاء .

إذا لم يمـكن جـلـذ الورقة يرهالة مكانها وامتنع اي صم عن إحضـارها ، 150/3

أو أنكرهـا فيـدّون القا ـ   ذلـك فـي الضــب  ، ويسـتمر فـي نظـر الـدعول باعتبـار عــدم 

 .وجودها 

إقـــــرار اي صـــــم بتزويـــــر الورقـــــة وامتناعـــــه عـــــن إحضـــــارها ، ال يعفيـــــه مـــــن  150/4

 املسؤولية ايرنائية حسذ تقدير القا    .

 

 

 

 

 فـي النـزاع ولـم  املادة ايحادية واي مسون  عد املائة :
ً
إذا كان االدعاء بالتزوير منتجا

ها ورأت تف وقائع الدعول ومستنداتها القتناع املحكمة بصحة الورقة أو تدوير 

 أن إجراء التحقيق الذك طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق .

إذا أمر القا ـ   بـالتحقيق فيـدون ذلـك فـي الضـب  ، ويـتم التحقيـق مـن  151/1

 قبل ايرهة امل تصة .

للقا ــــ   أن يقــــرر صــــحة الورقــــة املطعــــون فيهــــا أو تدويرهــــا ولــــو لــــم يــــتم  151/2

 الدعول ومستنداتها بذلك .التحقيق  شأنها إذا وفت وقائع 

 

 



 

إذا  بت تدوير الورقة فعلى املحكمة أن ترسلها املادة الةانية واي مسون  عد املائة :

مـــع صـــور املحاضـــر املتعلقـــة بهـــا إلـــى ايرهـــة امل تصـــة التخـــاذ اإلجـــراءات ايردائيـــة 

 الالزمة.

 

بـالتزوير أن  يجوز للمحكمة ولو لـم يـدع أمامهـااملادة الةالةة واي مسون  عد املائة :

تحكم باستبعاد أك ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعول أنها مدورة 

أو مشــتبه فيهــا كمــا أن للمحكمــة عــدم األخــذ بالورقــة ال ــ  تشــتبه فــي صــحتها وفــي 

ال ـــ  هـــذه األحـــوال يجـــذ علـــى املحكمـــة أن تبـــين فـــي حكمهـــا الظـــروف والقـــرائن

 استبانت منها ذلك.

 

يجوز ملن يخش ى االحتجـاج عليـه بورقـة مـدورة واي مسون  عد املائة : املادة الرا عة

أن يخاصـــم مـــن بيـــده هـــذه الورقـــة ومـــن يســـتفيد منهـــا لســـماع ايحكـــم بتزويرهـــا . 

 لألوضاع املعتادة وتراعي املحكمـة فـي تحقيـق هـذه 
ً
ويكون ذلك بدعول ترفع وفقا

 الدعول القواعد واإلجراءات السالفة الذكر.

ر الــــدعول املــــذكورة املحكمــــة صــــاحبة االختصــــاص النــــوعي يخــــتص بنظــــ 154/1

 ل حق الذك تتضمنه الورقة  .

للمدعي أن يطلذ في هذه الدعول أخـذ الورقـة ممـن هـي بيـده والتهمـيش  154/2

 عليها باإللغاء .

 

  الفصـــل الةــامن

 الــقرائن

 

أكثـر مـن  يجوز للقا ـ   أن يسـتنتج قرينـة أو املادة اي امسة واي مسون  عد املائة :

  يحكمـه أو ليكمـل 
ً
وقائع الدعول أو مناقشة اي صوم أو الشهود لتكون مستندا

 اقتناعه بثبوت ايحق إلصدار ايحكم.
ً
  بت لديه ليكون بهما معا

ً
 ناقصا

ً
 بها دليال

 عند استنتاج القا    للقرينة يبين وجه داللتها . 155/1

 

م أن يةبــــت مــــا يخــــالف لكــــل مــــن اي صــــو املــــادة السادســــة واي مســــون  عــــد املائــــة :



 القرينة ال   استنتجها القا    وحيناذ تفقد القرينة قيمتها في اإل بات.

 

حيازة املنقول قرينة  سيطة على ملكية ايحائد املادة السا عة واي مسون  عد املائة :

 له عند املنازعة في امللكية ويجوز ل  صم إ بات العكس.

لكية ايحائد يستند عليها في ايحكم مع حيازة املنقول قرينة  سيطة على م 157/2

 يمين ايحائد عند عدم البينة  .

 

 الباب العاشر 

 األحكام  

 الفصل األول 

 إصدار األحكام

متى تمت المرافعة في الدعوو  ضضدت الممكمدة املادة الةامنة واي مسون  عد املائـة :

فهددام فددوًاأ  و  ت ددت ر ددعاً المكددس رلددى ت يددة  دددر  ضرإ ددة تمددع  ا مدد  رفيهددا

 الخصوم بقفل باب المرافعة وميعا  النطق بالمكس.

 للنطــق بــايحكم  ــم ظهــر لــه مــا يقتضــ   تقــديم  158/1
ً
إذا حــدد القا ــ   موعــدا

ايرلســــة أو تأخيرهــــا فلــــه ذلــــك مــــع إعــــالن اي صــــوم بــــه حســــذ إجــــراءات التبليــــس ، 

 وتدوين ذلك في الضب  .

 

اة فتكـون املداولـة فـي األحكـام إذا تعـدد القضـاملادة التاسعة واي مسون  عد املائـة :

سرية ، وباستثناء ما ورد في املادة ايحادية والستين  عد املائة ال يجوز أن يشترا 

 في املداولة غير القضاة الذين سمعوا املرافعة.

 بانتهاء املداولة ما لم يتم ضبطه والنطق به 159/1
ً
 . ال يكون ايحكم معتبرا

 

جـوز للمحكمـة أ نـاء املداولـة أن تسـمع توضـيحات ال ياملادة الستون  عد املائة :

 من أحد اي صوم إال بحضور اي صم ارخر.

  

إذا نظــــر القضــــية عــــدد مــــن القضــــاة فتصــــدر املــــادة ايحاديــــة والســــتون  عــــد املائــــة :

 فـــي األحكـــام
ً
باإلجمـــاع أو بأغلبيـــة ارراء ، وعلـــى األقليـــة أن تســـرل رأيهـــا مســـبقا

لبيــة أو تشــعبت ارراء ألكثــر مــن رأيــين فينــدب ضــب  القضــية فــ ذا لــم تتــوافر األغ

 وزير العدل أحد القضاة لترجيح أحد ارراء ح ى تحصل األغلبية في ايحكم.



طلـــذ النـــدب يرفـــع مـــن رئـــيس املحكمـــة أومـــن يقـــوم مقامـــه إلـــى وزيـــر العـــدل  161/1

. 
ً
 مباشرة

للقا ـــــ   املنـــــدوب االطـــــالع علـــــى املعاملـــــة وضـــــبطها ولـــــه اســـــتجواب أك مـــــن  161/2

 ي صوم أو الشهود أو اي براء عند االقتضاء .ا

 للقا    املندوب فتح باب املرافعة قبل تقرير رأيه في ترجيح أحد ارراء. 161/3

إذا نظـرت القضــية مــن  ال ـة قضــاة وتشــعبت ارراء ألكثـر مــن رأيــــــــين ووافــق  161/4

املنــدوب  القا ــ   املنــدوب أحــد ارراء فقــد حصــلت األغلبيــة فــي ايحكــم وإذا اســتقل

 برأك آخر فيندب غيره ح ى تحصل األغلبية في ايحكم.

 

 عد قفل باب املرافعـة واالنتهـاء إلـى ايحكـم فـي املادة الةانية والستون  عد املائة :

 باألسباب ال   بن  عليها  م يوقع 
ً
القضية يجذ تدوينه في ضب  املرافعة مسبوقا

 لقضية .عليه القا    أو القضاة الذين اشتركوا في نظر ا

 

 

 

 

 

ينطق بايحكم في جلسة علنية بتالوة منطوقة املادة الةالةة والستون  عد املائة :

أو بتالوة منطوقة مع أسبابه ، ويجذ أن يكون القضاة الذين اشتركوا في املداولة 

حاضرين تالوة ايحكم ، ف ذا حصل ألحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على 

 .ايحكم املدون في الضب 

 

: املادة الرا عـة والسـتون  عـد املائـة 
ً
 حاويـا

ً
 عـد ايحكـم تصـدر املحكمـة إعالمـا

ي الصة الدعول وايرواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها  وتدكيتها 

و تحليف األيمـان وأسـماء القضـاة الـذين اشـتركوا فـي ايحكـم واسـم املحكمـة ال ـ  

وتاريخه مع حذف ايحشـو وايرمـل نظرت الدعول أمامها وأسباب ايحكم ورقمه 

 املكررة ال   ال تأ ير لها في ايحكم .

 إذا اشتمل ايحكم على مدة أو أجل فعلى القا    النص عليها بداية ونهاية . 164/1



على القا    أن يوقع بجانذ خاتمه اي اص على الصـكوا ال   تصـدر عنـه  164/2

 وما أيحقه بها من إجراء .

في هذه املادة هو : رقم تسلسل الدعاول في الضب  ويذكر  املقصود بالرقم 164/3

 في ظهر الصك مع ذكر ايرلد والصفحة عند تنظيمه .

 املقصود بالتاريخ في هذه املادة هو: تاريخ النطق بايحكم ويذكر  عد ايحكم . 164/4

 يذكر تاريخ تنظيم الصك في هامش ضب  القضية . 164/5

وتوقيعـــه إحالتـــه للســـرل عـــن طريـــق إدارة علـــى القا ـــ    عـــد خـــتم الصـــك  164/6

املحكمة لتسريله وإذا عاد من السرل فيرصد رقمه وتاريخ تسريله في السرل على 

 هامش ضبطه .

رقــــــم الصــــــك وتاريخــــــه هــــــو : رقــــــم الصــــــك ، وتــــــاريخ تســــــريله فــــــي الســــــرل ،  164/7

 ويوضعان على ظهر الصك ووجهه في األعلى .

 

يجـذ علـى املحكمـة  عـد النطـق بـايحكم إفهـام : املادة اي امسة والستون  عد املائـة

اي صوم بطر  االعتراض املقررة لهم ومواعيدها . كما يجذ عليها إفهام األولياء 

و األوصياء والنظار ومأمورك بيوت املال وممةلي األجهدة ايحكومية في حال صدور 

ايحكـــم فـــي غيـــر صـــاي  مـــن ينوبـــون عنـــه أو بأقـــل ممـــا طلبـــوا ؛ بـــأن ايحكـــم واجـــذ 

 التمييز وأن املحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز.

يكـــون اإلفهـــام  املشـــار إليـــه فـــي هـــذه املـــادة مـــن قبـــل حـــاكم القضـــية شـــفاهة  165/1

 في ضب  القضية  .
ً
 وكتابة

 

إذا انتهــت واليــة القا ــ   بالنســبة لقضــية مــا املــادة السادســة والســتون  عــد املائــة :

سـتمرار فـي نظرهـا مـن ايحـد الـذك انتهـت إليـه قبل النطق بايحكم فيها ف  لفـه اال 

 علــى اي صــوم ، وإذا كانــت 
ً
إجراءاتهــا لــدل ســلفه  عــد تــالوة مــا تــم ضــبطه ســابقا

 موقعة بتوقيع القا    السابق على توقيعات املترافعين والشهود فيعتمدها.

إذا انتهت والية  القا    قبل ايحكم في القضية املشـتركة فـ ن خلفـه يقـوم  166/1

 في االستمرار في نظر القضية مع املشاركين . مقامه

 عد تالوة ما سبق ضبطه على املترافعين ومصادقتهم عليه ، يقوم القا     166/2

 اي لف في ايرلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضب  القضية .



إذا لـــم يوقـــع مـــا ســـبق ضـــبطه مـــن املتـــرافعين أو أحـــدهم أو القا ـــ   ، ولــــم  166/3

 عليه ، فتعاد املرافعة من جديد .يصاد  املترافعون 

إذا نطق القا    بايحكم ووقع ضبطه ، وتعذر توقيعه الصـك فـال تخلـو ايحـال 

 من ارتي :

أن تكــون القضــية مشــتركة فيشــير القضـــاة املشــاركون لــه عنــد اســمه فـــي  -أ

 صك ايحكم إلى تعذر توقيعه على الصك ، ويكمل الزمها .

لسلك القضائي فترسل صورة الضب  إليه أن تكون من قاض فرد ، وما زال في ا-ب

 يوقعـــه ويختمـــه بخاتمـــه  ـــم يعيـــده إلـــى املحكمـــة 
ً
فـــي عملـــه ايرديـــد ليـــنظم بهـــا صـــكا

 لتسريله وإكمال الزمه .

إذا انتهــــت واليــــة حــــاكم القضــــية قبــــل تنظــــيم الصــــك ، فترفــــع صــــورة الضــــب    -ج 

 وكامل أورا  املعاملة  إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه .

 

 

 

إعالم ايحكم الذك يكون التنفيذ بموجبه يجذ املادة السا عة والستون  عد املائة :

أن يختم بخاتم املحكمة  عد أن يذيل بالصيغة التنفيذية ، وال يسلم إال ل  صم 

الذك له املص حة في تنفيذه ، ومع ذلك يجوز إعطاء نس  من ايحكم مجردة من 

 الصيغة التنفيذية لكل ذك مص حة.

 ( . 196لصيغة التنفيذية هي : الصيغة املذكورة في املادة ) ا 167/1

 يرجع في تقدير املص حة املذكورة إلى حاكم القضية ، أو خلفه . 167/2

 

 

 الفصل الةاني 

 تصحيح األحكام وتفسيرها 

 

 علـــى طلــــذ املـــادة الةامنـــة والســـتون  عـــد املائـــة :
ً
تتـــولى املحكمـــة بقـــرار تصـــدره بنـــاءا

تلقـــاء نفســـها تصـــحيح مـــا قـــد يقـــع فـــي صـــك ايحكـــم مـــن اي صـــوم أو مـــن أحـــد

أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، ويجرك هذا التصحيح على نس ة ايحكم 

األصــــلية ويوقعــــه قا ــــ   أو قضــــاة املحكمــــة ال ــــ  أصــــدرته  عــــد تــــدوين القــــرار فــــي 



 ضب  القضية.

ية يكون تصحيح األخطاء البحتة ال   تقع في صك ايحكم كتابية ، أو حساب 168/1

 لضــــب  القضــــية نفســــها ، وي حــــق بالصــــك دون إخــــراج قــــرار بــــذلك ، مــــا لــــم 
ً
تا عــــا

 يحصل اعتراض على التصحيح ، فينظم قرار به .

 يكون تصحيح اي طأ من مصدر الصك ف ن لم يوجد فيقوم به خلفه . 168/2

إذا وقع اي طأ في قرار أو صك صادر من محكمة التمييز فيتم التصحيح من  168/3

 ها .قبل

 تصحيح األحكام وتفسيرها يشمل صكوا الدعاول و اإلنهاءات . 168/4

 

 

 

 





إذا رفضـــــت املحكمـــــة التصـــــحيح فيكـــــون املـــــادة التاســـــعة والســـــتون  عـــــد املائـــــة :

االعتـــراض علـــى ذلـــك مـــع االعتـــراض علـــى ايحكـــم نفســـه ، أمـــا القـــرار الـــذك يصـــدر 

 تراض ايرائدة.بالتصحيح فيجوز االعتراض عليه على استقالل بطر  االع

إذا رفضــت املحكمــة تصــحيح األخطــاء املاديــة البحتــة لصــك حكــم مصــد   169/1

  فيكون االعتراض عليه على استقالل بقرار تصدره املحكمة .

 للتمييز وقبلـت املحكمـة التصـحيح فيجـوز أن يكـون  169/2
ً
إذا كان ايحكم خاضعا

 االعتراض مع ايحكم نفسه أو على استقالل .

ان ايحكم غير خاضع للتمييز لقناعة املحكوم عليه وصححت املحكمة إذا ك 169/3

اي طــأ أو رفضــت التصــحيح فيــتم رفــع ذلــك ملحكمــة التمييــز فــي حــال االعتــراض مــن 

 املدعي أو املدعى عليه ، أو منهما .

( إذا  179الــــدعاول اليســــيرة ال ــــ  ال تميــــز أحكامهــــا املشــــار إليهــــا فــــي املــــادة )  169/4

 ي طأ أو رفضته فيكون قرارها غير خاضع للتمييز .صححت املحكمة ا

 

إذا وقــــع فــــي منطــــو  ايحكــــم غمــــوض أو لــــبس جــــاز املــــادة الســــبعون  عــــد املائــــة  :

ل  صــوم أن يطلبــوا مــن املحكمــة ال ــ  أصــدرته تفســيره ، ويقــدم الطلــذ بــالطر  

 املعتادة .



 للمحكمــة مصــدرة ا 170/1
ً
يحكــم علــى طالــذ تفســير ايحكــم أن يقــدم بــذلك خطابــا

 يحدد فيه وجه الغموض واللبس في ايحكم .

يفسر ايحكم حاكم القضية مادام على رأة العمل سواء أكان فـي املحكمـة  170/2

 نفسها أم في غيرها .

إذا لــم يكــن حــاكم القضــية علــى رأة العمــل وحصــل فــي حكمــه غمــوض أو  170/3

 لبس فيرفع ملحكمة التمييز لتقرير ما يلدم  شأنه .

القضــية أن يفســر مــا وقــع فــي حكمــه مــن غمــوض أو لــبس مــن تلقــاء  يحــاكم 170/4

 نفسه بحضور اي صوم دون تعديل له ، ويجرك عليه تعليمات التمييز .

 طلذ تفسير ايحكم غير مقيد بوقت  . 170/5

 

 

 

يـدون ايحكـم الصـادر بالتفسـير علـى نسـ ة املادة ايحادية والسبعون  عد املائـة :

ـــــدرت ايحكــــم . األصــــلية ، ويوقعهــــا ايحكــــم قا ــــ   أو قضــــاة املحكمــــة ال ــــ  أصـ

 للـحكم األصلي ويسرك عليه ما يسرك على هـذا ايحكـم مـن 
ً
ويعـد التـفــسير متمـما

 القواعد اي اصة بطر  االعتراض.

يكون تفسير ايحكم في ضب  القضية نفسها وي حـق ذلـك علـى الصـك دون  171/1

 التفسير فينظم به قرار . إخراج قرار مستقل بذلك ما لم يحصل اعتراض على

 للتمييـــز فيرفـــع القـــرار مـــع صـــورة ضبــــطه  171/2
ً
إذا كـــان ايحكـــم بالتفســـير خاضـــعا

واملعاملــة إلـــى محكمـــة التمييـــز ، وعنـــد اكتســابه القطعيـــة يـــدون علـــى نســـ ة ايحكـــم 

 األصلية .

 للتمييز وصدر حكم بتفسيره فيكون االعتراض عليه  171/3
ً
إذا كان ايحكم خاضعا

 تراض على ايحكم نفسه .مع االع

( إذا صدر  179الدعاول اليسيرة ال   ال تميز أحكامها املشار إليها في املادة )  171/4

 حكم بتفسيرها فيكون ايحكم غير خاضع للتمييز .

 يترتذ على إلغاء ايحكم إلغاء تفسيره . 171/5

 

 عض الطلبات إذا أغفلت املحكمة ايحكم في املادة الةانية والسبعون  عد املائة :

املوضوعية املـذكورة فلصـاحذ الشـأن أن يطلـذ مـن املحكمـة أن تكلـف خصـمه 



 بايحضور أمامها حسذ اإلجراءات املعتادة لنظر هذا الطلذ وايحكم فيه.

الطلبـــات املوضــــوعية هــــي : الطلبــــات ال ـــ  تتعلــــق بموضــــوع النــــزاع أو بأصــــل  172/1

 نحوها .ايحق كطلذ إ بات امللكية واالستحقا  في الريع و 

 فــــي  172/2
ً
يشـــمل الطلــــذ املوضــــوعي فـــي هــــذه املــــادة مـــا كــــان مــــن الطلبـــات مــــذكورا

. 
ً
 عارضا

ً
 صحيفة الدعول أو كان طلبا

يكــــون النظــــر فــــي الطلــــذ املوضــــوعي الــــذك أغفلتــــه املحكمــــة بطلــــذ مســــتقل  172/3

 حسذ اإلجراءات املعتادة .

 م القضية أو خلفه.الطلذ املوضوعي الذك أغفلته املحكمة ينظر فيه حاك 172/4

 

 الباب ايحادك عشر 

  طر  االعتراض على األحكام                               

 الفصل األول 

 أحكام عامة

 

طر  االعتراض على األحكام هي التمييز والتماة  املادة الةالةة والسبعون  عد املائة :

  إعادة النظر.

 

ز االعتـراض علـى ايحكـم إال مـن املحكـوم ال يجـو املادة الرا عة والسبعون  عـد املائـة :

عليـــه ، وال يجـــوز ممـــن قبـــل ايحكـــم أو ممـــن قضـــ   لـــه بكـــل طلباتـــه مـــا لـــم يـــنص 

 النظام على غير ذلك .

قبــــول ايحكــــم هــــو : االقتنــــاع بــــه ويجــــذ تدوينــــه عنــــد حصــــوله فــــي الضــــب   174/1

 والصك وكذا االعتراض على ايحكم .

م الصادر ضد من تـدخل معـه ولـو قنـع ملن قبل تدخله االعتراض على ايحك 174/2

 املحكوم عليه بايحكم .

 ضد عدة أن اص كالشركاء والور ة فيحق لبعضهم  174/3
ً
إذا كان ايحكم صادرا

 االعتراض ولو قنع ارخرون .

للمعترض أن يقدم أكثر مـن مـذكرة اعتـراض علـى ايحكـم نفسـه م ـى قـدمت  174/4

 خالل ميعاد االعتراض .



ه الرجوع عن قناعته بايحكم خالل ايرلسة قبل التوقيع على للمحكوم علي 174/5

 الضب  .

 أو  174/6
ً
يجوز االعتراض على ايحكم ممن صدر ايحكم ضده ولـو لـم يكـن حاضـرا

 كقضايا الور ة حسذ إجراءات االعتراض  .
ً
 موكال

إذا حكم للقاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم بكل طلباتهم فلـيس للنائـذ  174/7

 راض على ايحكم .عنهم االعت

 

 

ال يجــوز االعتــراض علــى األحكــام ال ــ  تصــدر املــادة اي امســة والســبعون  عــد املائــة :

قبل الفصل في الدعول وال تنتهـ  بهـا اي صـومة كلهـا أو  عضـها إال مـع االعتـراض 

علــى ايحكــم الصــادر فــي املوضــوع ، ويجــوز االعتــراض علــى ايحكــم الصــادر بوقــف 

 تية واملستعرلة قبل ايحكم في املوضوع.الدعول وعلى األحكام الوق

األحكــام ال ــ  تصــدر قبــل الفصــل فــي الــدعول وال تنتهــ  بهــا اي صــومة مةــل  175/1

 رفض اإلدخال والتدخل والطلبات العارضة .

األحكام الوقتية واملستعرلة ال   تصدر قبل الفصل في الدعول هي ما أشير  175/2

 ( . 234إليه في املادة ) 

وز االعتـــــــراض علـــــــى ايحكـــــــم الصـــــــادر بـــــــرفض وقـــــــف الـــــــدعول إال مـــــــع ال يجـــــــ 175/3

 االعتراض على ايحكم في الدعول .

تطبـــق إجـــراءات االعتـــراض علـــى األحكـــام الصـــادرة فـــي أصـــل الـــدعول ، علـــى  175/4

 األحكام الصادرة بوقف الدعول واألحكام الوقتية واملستعرلة .

 

االعتـراض علــى ايحكـم مــن تــاريخ  يبــدأ ميعــاداملـادة السادســة والسـبعون  عــد املائـة :

تسليم إعالم ايحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضب  ، أو من التاريخ 

املحــدد لتســلمه إذا لــم يحضــر . ويبــدأ ميعــاد االعتــراض علــى ايحكــم الغيــابي مــن 

 تاريخ تبليغه إلى الع ص املحكوم عليه أو وكيله .

 يحــــدد حــــاكم القضــــية للمحكــــوم عليــــه فــــ 176/1
ً
ي جلســــة النطــــق بــــايحكم ميعـــــادا

الســتالم نســـ ة صــك ايحكـــم ، وإبـــداء املعارضــة عليـــه ويفهـــم بمضــمون هـــذه املـــادة 

 ( ويدون ذلك في الضب  والصك . 178واملادة ) 



في حال عدم ورود صك ايحكم من إدارة السرالت في الوقت املحدد فيمدد  176/2

 ذلك في الضب  . امليعاد املدة الكــافية حسذ نظر القا    ، ويدون 

علــــى ايرهــــة املســــؤولة عــــن الســــرين إحضــــاره لتســــلم نســــ ة إعــــالم ايحكــــم  176/3

خـالل املــدة املحـددة لتســلمها ، وكــذلك إحضـاره لتقــديم اعتراضــه فـي املــدة املحــددة 

 لتقديم االعتراض .

 فيكون تبليس املحكوم عليه أو وكيله نس ة ايحكم في  176/4
ً
إذا كان ايحكم غيابيا

مته أو عملـه ، وفـق إجـراءات التبليـس ، ويبـدأ ميعـاد االعتـراض علـى ايحكـم محل إقا

 فيكتســــذ 
ً
مــــن تــــاريخ التبليــــس ، وإذا لــــم يقــــدم اعتراضــــه خــــالل املــــدة املقــــررة نظامــــا

 ( .178ايحكم القطعية وفق املادة )

إذا تعذر تسليم نس ة صك ايحكم الغيابي إلى املحكوم عليه أو وكيله رفـع  176/5

محكمة التمييز بدون الئحة اعتراضية ، وال يمنع ذلك من التماة إعادة ايحكم إلى 

 النظر وفق أحكامه املقررة في هذا النظام .

 

 

يقـــف ميعـــاد االعتـــراض بمـــوت املعتـــرض ، أو املـــادة الســـا عة والســـبعون  عـــد املائـــة :

بفقد أهليته للتقا    ، أو بدوال صفة من كانت تباشر اي صومة عنه . ويستمر 

 ح ى إبال  ايحكم إلى الور ة أو من يمةلهم أو يدول العارض. الوقف

ي حق بايحاالت الةالث املقررة في هذه املادة ، كل ما اشترا معها في املعنى ،  177/1

كالوكيل ، والولي ، والوص   علـى القاصـر ، والنـاظر علـى الوقـف، ومـن منعـه عـارض 

 ظاهر خارج عن إرادته ، كاإلصابة املقعدة .

إذا كان العارض يطول عادة ف حـاكم القضـية إقامـة نائـذ عـن املعتـرض فـي  177/2

 تقديم االعتراض فق  ويدون ذلك في ضب  القضية نفسها .

يكون تبليس ور ة املعترض أو من يمةلهم حسذ إجراءات التبليس املذكورة في  177/3

 هذا النظام .

تأنف سير مدة االعتـراض إذا تبلس الور ة أو من يمةلهم بايحكم أو زال العارض فيس

 ويحسذ منها ما مض ى قبل الوقف .

 

 الفصل الةاني

 التمييز



 

 املــادة الةامنــة والســبعون  عــد املائــة :
ً
مــدة االعتــراض بطلــذ التمييــز  ال ــون يومــا

 خــالل هــذه املــدة ســق  حقــه فــي طلــذ التمييــز 
ً
،فــ ذا لــم يقــدم اي صــم اعتراضــا

قضـية ، والتهمـيش علـى الصـك محضر بذلك فـي ضـب  الوعلى املحكمة اتخاذ

 وسرله بأن ايحكم قد اكتسبت القطعية .

إذا وافق اليوم األخير من مدة االعتراض عطلة رسمية فيمتد امليعاد إلى أول  178/1

 يوم عمل  عدها ، والعـطلة الرسمية خالل مدة االعتراض تحسذ منها .

يــز وقبــل إعادتــه إلــى إذا قنــع املحكــوم عليــه بــايحكم  عــد رفعــه ملحكمــة التمي 178/2

 القا    ، فتدون قناعته في الضب  وتبلس محكمة التمييز بذلك  .

إذا قنـــع املحكـــوم عليـــه بـــايحكم أو اصـــط   مـــع خصـــمه  عـــد إبـــداء محكمـــة  178/3

التمييــــز م حوظاتهــــا علــــى ايحكــــم فيــــدون ذلــــك حــــاكم القضــــية فــــي الضــــب  والصــــك 

 .وتنته  بذلك القضية وال تعاد إلى محكمة التمييز 

إذا امتنع املحكوم عليه أو املحكوم له ببعض طلباته من التوقيع في الضب   178/4

 ( . 68على القـناعة أو عدمها فيـعامل وفق الفقرة الرا ـعة من الئـحة الـمــادة ) 

جميــع األحكــام تكــون قابلــة للتمييــز باســتثناء  املــادة التاســعة والســبعون  عــد املائــة:

يرة ال   يحددها مجلس القضاء األعلى بقرار يصدر مـن األحكام في الدعاول اليس

هياتـــــه العامـــــة بنـــــاء علـــــى اقتـــــرا  مـــــن وزيـــــر العـــــدل . علـــــى أنـــــه إذا كـــــان املحكـــــوم 

 ، أو مــــأمور بيــــت مــــال ، أو ممةــــل جهــــة عليــــه
ً
 ، أو وليــــا

ً
نــــاظر وقــــف ، أو وصــــيا

 فعلــى املحكمــة أن ترفــع ايحكــم 
ً
إلــى حكوميـة ونحــوه ، أو كــان املحكــوم عليــه غائبـا

 :محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع ايحكم ، ويستةنى من ذلك ما يأتي

 يحكم نهائي  -أ     
ً
       القرار الصادر على بيت املال من القا    امل تص منفذا

 سابق.

   الصادر بمبلس أودعه أحد األن اص لصاي  ن ص آخر ، أو  ايحكم   -ب     

 و من يمةله معارضة في ذلك .ما لم يكن للمودع ، أ ور ته

         الغائذ املحكوم عليه هنا هو : الذك سمعت عليه الدعول وحكم فيها    179/1

 لعدم معرفة  محل  إقامته العام أو امل تار داخل اململكة أو خارجها .

 

 

 



املــذكرة االعتراضــية إلــى إدارة املحكمــة ال ــ   تقــدم : املــادة الةمــانون  عــد املائــة

على بيان ايحكم املعترض عليه وتاريخه واألسباب ال   بنى  ايحكم مشتملة أصدرت

 املعترض واألسباب ال   تؤيد االعتراض. عليها االعتراض وطلبات

180/1 . 
ً
 تقدم املذكرة االعتراضية موقعة من املعترض أو من يمةله شرعا

يهــــــا تــــــاريخ عنــــــد تقــــــديم املــــــذكرة االعتراضــــــية إلــــــى إدارة املحكمــــــة ، يــــــدون عل 180/2

 تقديمها 

 

 عـــــد اطـــــالع القا ـــــ   الـــــذك أصـــــدر ايحكـــــم املـــــادة ايحاديـــــة والةمـــــانون  عـــــد املائـــــة :

املعترض عليه على مذكرة االعتراض يجوز له أن يعيد النظر في ايحكم من ناحية 

غيـــر مرافعــة . وعليـــه أن يؤكــد حكمـــه أو الوجــوه ال ــ  بنـــ  عليهــا االعتـــراض مــن

ــــعه مـــع صـــورة ضـــب  القضـــية يعدلـــه حســـبما يـــــــظهر لـــــ ه ، فـــ ذا أكـــد حكمـــه فيرفـ

وكامل األورا  إلى محكمة التمييز ، أما إذا عدله فيبلس ايحـــكم املعدل ل  صوم ، 

 وتسرك عليه في هذه ايحالة اإلجراءات املعتادة .

إذا اطلع القا    على املذكرة االعتراضية ولم يجد فيها ما يؤ ر على حكمـه 181/1 

 ك عليها ، ويدون ذلك في الضب  .فينوه عن ذل

إذا اطلــع حــاكم القضــية علــى مــذكرة االعتــراض وظهــر لــه مــا يوجــذ تعــديل  181/2

ْجِرك ما يلدم  حكمه فيحدد جلسة ويبلس اي صوم بذلك حسذ إجراءات التبليس، ويب

بحضور اي صوم ، وتسرك علـى مـا أجـراه تعليمـات التمييـز وي حـق ذلـك فـي الضـب  

 والصك .

 

إذا طلــــــــذ اي صــــــــم االطــــــــالع علــــــــى مــــــــذكرة الةانيــــــــة والةمــــــــانون  عــــــــد املائــــــــة :املــــــــادة 

 للــرد اعـــتراض
ً
خصــمه فتمكنــه محكمــة التمييــز م ــى رأت ذلــك ، وتضــرب لــه أجــال

 عليه .

يكـــــون طلـــــذ اي صـــــم االطـــــالع علـــــى مـــــذكرة االعتـــــراض كتابـــــة باســـــم رئـــــيس  182/1

 .محكمة التمييز ويحال للدائرة ال   أحيلت إليها املعاملة 

يسلم اي صم صورة من املذكرة االعتراضية م ى رأت ذلك الدائرة امل تصة  182/2

 للرد عليها ، بحيث ال يتجاوز خمسة عشر 
ً
 مناسبا

ً
بمحكمة التمييز ، وتحدد له أجال

 
ً
إذا انتهـــــت املـــــدة املحـــــددة ولـــــم يقـــــم اي صـــــم بـــــالرد ، فتجـــــرك الـــــدائرة  182/3يومـــــا



ال تــدقيق ايحكــم ، ويســق  حقــه فــي تقــديم امل تصــة بمحكمــة التمييــز مــا يلــدم حيــ

 الرد 

 

 املادة الةالةة والةمانون  عد املائة :
ً
تفصل محكمة التمييز في طلذ االعتراض استنادا

إلى ما يوجد في امللف من األورا  وال يحضر اي صوم أمامها ما لم تقرر ذلك ، أو 

 ينص عليه النظام .

 ( . 188املادة ) ما نص عليه النظام هو : ما ورد في  183/1

 

مـــع مراعـــاة حكـــم املـــادة الةمـــانين  عـــد املائـــة ، املـــادة الرا عـــة والةمـــانون  عـــد املائـــة :

ملحكمة التمييز أن تأذن ل  صوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم 

 املقدم في املذكرة ، ولها أن تتخذ أك إجراء يعينها على الفصل في املوضوع .

 

إذا وجدت محكمة التمييز أن منطـو  ايحكـم ة والةمانون  عد املائة :املادة اي امس

موافق من حيث نتيجته ألصوله الشــرعية صدقته مع توجيه نظر القا    إلى ما 

 قد يكون لها من م حوظات .

 

   امل حوظات هنا هي : ال   ال تؤ ر على ايحكم وال تمنع من  185/1

 تصديقه . 

 

إذا اعترض على ايحكـم مل الفتـه االختصـاص ن  عد املائة :املادة السادسة والةمانو 

 . وجذ على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث االختصاص

 

إذا ظهر ملحكمة التمييز م حوظات علـى ايحكـم املادة السا عة والةمانون  عد املائة :

 بذلك وترسله إلى القا    ف ذا لم يقتنع بم حوظات محكمة 
ً
فعليها أن تعد قرارا

تمييــز فعليــه إجابتهــا بوجهــة نظــره  عــد أن يــدون ذلــك فــي دفتــر الضــب   أمــا إذا ال

اقتنع بها فيعرضها على اي صوم ويسمع أقوالهم ويةبت ذلك في دفتر الضب   م 

 ل حكم السابق .
ً
 للتمييز إذا تضمن تعديال

ً
 يحكم فيها ويكون حكمه هذا خاضعا

 



يــز ومــا يجيــذ بــه عليــه وي حــق يــدون القا ــ   فــي الضــب  قــرار محكمــة التمي 187/1

 خالصة وافية من ذلك في صك ايحكم 

 

علــى محكمــة التمييــز فــي حــال اقتناعهــا ب جابــة  املــادة الةامنــة والةمــانون  عــد املائــة :

القا ـــ   عـــن م حوظاتهـــا أن تصـــد  ايحكـــم ، وفـــي حـــال عـــدم اقتناعهـــا وتمســـك 

مع ذكر املستند القا    برأيه فلها أن تنقض ايحكم كله أو  عضه بحسذ ايحال 

 وإحالة القضية إلى قاض آخر.

 ل حكم واستدعت ظروف القضية سرعة  
ً
ومع ذلك إذا كان املوضوع بحالته صايحا

اإلجراء جاز لها أن تحكم فيه .ف ذا كان النقض للمرة الةانية وجذ عليها أن تحكـم 

ع في املوضوع ، وفي كل حال تحكم فيها يجذ أن يتم حكمها بحضور اي صوم وسما

 باإلجماع أو باألكثرية .أقوالهم ، ويكون 
ً
 حكمها قطعيا

تصديق ايحكم أو نقضه من قبل محكمة التمييز يكون باإلجماع أو باألكثرية  188/1

. 

إذا أيــد ايحكــم أحــد أعضــاء الــدائرة بمحكمــة التمييــز ، وخالفــه ا نــان لكــل  188/2

 نظر ال يمكن ايرمع بينهما فعلى رئيس م
ب
حكمة التمييز ندب قاض واحد منهما وجهة

ا ايحكم ، وإن أيد أحد 
َ
ق آخر لالشتراا مع الدائرة ف ن أيد ايحكم صارا أكثرية َوَصدَّ

 الرأيين امل الفين فقد صارا أكثرية فتتم املالحظة أو النقض .

قرار تصديق ايحكم أو نقضه املظهر به الصك أو القرار ، ينقل على الضب  188/3

 والسرل .

 يحكم وأحيلت القضية إلى قاض  آخر ف نه ينظرها من جديد .إذا نقض ا188/4

( إذا نقض ايحكم  252( من الئحة املادة )  3مع مراعاة ما ورد في الفقرة )  188/5

في قضية ولم يكن في املحكمة سـول القا ـ   املنقـوض حكمـه ، فيحيلهـا إلـى أقـرب 

 محكمة في املنطقة .

 عــــد نقضــــها ل حكــــم فتتبــــع اإلجــــراءات إذا نظــــرت محكمــــة التمييــــز القضــــية  188/6

 باإلجماع أو األكثرية ف ن تشعبت ارراء 
ً
املقررة في هذا النظام ويكون حكمها قطعيا

ألكثر من رأيين فيندب رئيس محكمة التمييز أحد األعضاء ح ى تحصـل األغلبيـة فـي 

 ايحكم .



  ـــم حكـــم فيـــه مـــن جديـــد لـــ 188/7
ً
دل إذا نقضـــت دائـــرة فـــي محكمـــة التمييـــز حكمـــا

قــاض  آخــر واعتــرض عليــه فيحــال للــدائرة ال ــ  نقضــت ايحكــم األول لتدقيقــه ســواء 

هم .  أكان أعضاؤها ممن نقضوا ايحكم أم غيرب

 

إذا تعذر إرسال امل حوظات إلـى القا ـ   الـذك املادة  التاسعة والةمانون  عد املائة :

القا ــ    أصــدر ايحكــم ملــوت أو غيــره فعلــى محكمــة التمييــز إرســال م حوظاتهــا إلــى

 اي لف أو نقض ايحكم مع ذكر الدليل.

علــى القا ـــ   اي لـــف أن يعيـــد جميـــع املعـــامالت ال ـــ  عليهـــا م حوظـــات علـــى  189/1

 سلفه إلى محكمة التمييز للتوجيه بما يلدم  شأنها .

 

ايحكـــــم إلغـــــاء جميـــــع القـــــرارات يترتـــــذ علـــــى نقـــــضاملـــــادة التســـــعون  عـــــد املائـــــة :

 لها.واإلجراءات الالحقة ل حكم امل
ً
 نقوض م ى كان ذلك ايحكم أساسا

 

إذا كان ايحكم لم ينقض إال في جدء منه بقي املادة  ايحادية والتسعون  عد املائة :

 في أجدائه األخرل ما لم تكن التجدئة غير ممكنة .
ً
 نافذا

 

 الفصل الةالث 

 التماة إعادة النظر

:م أن يلـــتمس إعـــادة يجـــوز ألك مـــن اي صـــو  املـــادة الةانيـــة والتســـعون  عـــد املائـــة

 النظر في األحكام النهائية في األحـوال ارتية:

أ- إذا كان ايحكم قد بن  علـى أورا  ظهـر  عـد ايحكـم تدويرهـا ، أو بنـ  علـى

 شهادة قض   من ايرهة امل تصة  عد ايحكم بأنها مدورة.

ب- إذا حصــل امللــتمس  عــد ايحكــم علــى أورا  قاطعــة فــي الــدعول كــان قــد

 تعذر عليه إبرازها قبل ايحكم.

 .إذا وقع من اي صم غش من شأنه التأ ير في ايحكمج ـ          

   إذا قض ى ايحكم  ش  ء لم يطلبه اي صوم أو قض ى-د.بأكثر مما طلبوه 

    هـ-.
ً
 إذا كان منطو  ايحكم يناقض  عضه  عضا

إذا كان ايحكم غيابيا.-و 

في الدعول.إذا صدر اي-ز 
ً
 صحيحا

ً
 تمةيال

ً
 حكم على من لم يكن ممةال



 األحكام النهائّية هي :  192/1

 األحكام في الدعاول اليسيرة ال   ال تخضع للتمييز . -أ

 األحكام ال   قنع بها املحكوم عليه . -ب

 األحكام ال   فات آخر ميعاد لالعتراض عليها . -ج

 األحكام املصدقة من محكمة التمييز .  -د

 األحكام الصادرة من محكمة التمييز  . -هـ

للمحكمة أن تحكم  ش  ء لم يطلبه اي صوم أو بأكثر مما طلبوه إذا ظهر لها  192/2

ما يبرر ذلك كحق عام أو حق قاصر أو وقف أو نحوها على أن تذكر املحكمـة ذلـك 

 في أسباب حكمها .

 

الصـحيح فـي الـدعول ال يقبل التمـاة اي صـم ب عـادة النظـر لعـدم التمةيـل  192/3

إذا كان زوال الصفة عمن يمةله تم  عد قفـل بـاب املرافعـة ألن الـدعول قـد تهيـأت 

 ( . 84ل حكم وفق املادة ) 

ال يترتــذ علـــى رفـــع االلتمـــاة وقــف تنفيـــذ ايحكـــم إال إذا رأت ذلـــك محكمـــة  192/4

 بذلك التمييز 
ً
 . , وفي حال قبلت محكمة التمييز االلتماة فيعد ايحكم موقوفا

 

 يبــدأ  املــادة الةالةــة والتســعون  عــد املائــة:
ً
مــدة التمــاة إعــادة النظــر  ال ــون يومــا

مــن اليــوم الــذك يةبــت فيــه علــم امللــتمس تدويــر األورا  أو بالقضــاء بــأن الشــهادة 

مــدورة أو ظهــرت فيــه األورا  املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ) ب ( مــن املــادة الةانيــة 

ه الغش ، ويبدأ امليعاد في ايحاالت املنصوص عليها والتسعين  عد املائة أو ظهر في

 في الفقرات  ) د ، هـ ، و ، ز ( من املادة السابقة من وقت إبال  ايحكم .

تكفــــي إفــــادة امللــــتمس بتــــاريخ علمــــه بــــالتزوير والغــــش وبوقــــت ظهــــور األورا  193/1

 املنصوص عليها في املادة ؛ ما لم يةبت ما يخالف ذلك .

 

يرفــع االلتمــاة ب عــادة النظــر ب يــداع صــحيفة والتســعون  عــد املائــة :املــادة الرا عــة 

االلتماة ملحكمة التمييز ، ويجذ أن تشتمل الصــحيفة علـى بيـان ايحكـم امللــتمس 

 إعادة النظر فيه وأسباب االلتماة . 

 بـــــذلك وتبعةـــــه للمحكمـــــة  –م ـــــى اقتنعـــــت  –وعلـــــى محكمـــــة التمييـــــز 
ً
أن تعـــــد قـــــرارا

 ك.امل تصة للنظر في ذل



194/1  
ً
 أو مضمونا

ً
بيان ايحكم امللتمس إعادة النظر فيه يكون بذكر موضوعه نصا

 ورقم الصك وتاريخ تسريله وصورة عنه .

يحال طلذ االلتماة إلى من دقق ايحكم  فـي محكمـة التمييـز إن كـانوا علـى  194/2

 رأة العمل في املحكمة وإال أحيل إلى خلفهم في الدائرة نفسها .

بلـــت محكمـــة التمييـــز التمـــاة إعـــادة النظـــر فيتـــولى إكمـــال الزمـــه  مـــن إذا ق 194/3

 تحدده محكمة التمييز من حاكم القضية أو خلفه .

ملحكمة التمييز احضار خصم امللتمس وعرض صـحيفة االلتمـاة عليـه إذا  194/4

 للـرد عليهـا إذا رغـذ ذلـك وال يديـد األجـل علـى خمسـة 
ً
رأت ذلك ، وتحـدد لـه أجـال

 
ً
  . عشر يوما

 

القــــــــــــــــرار الـــــــــــــــذك يصـــــــــــــــدر بــــــــــــــــرفض املـــــــــــــــادة اي امســـــــــــــــة والتســــــــــــــــعون  عـــــــــــــــد املائـــــــــــــــة :

وايحكــــــم الــــــذك يصــــــدر فــــــي موضــــــوع الــــــدعول  عــــــد قبولــــــه ال يجــــــوز االلتمــــــاة

 االعتراض على أيهما بالتماة إعادة النظر.

إذا حكمت املحكمة ال   أصدرت ايحكم السابق في موضوع الدعول  عد  195/1

يز فال يجوز االعتراض عليه بالتماة إعادة النظر قبول االلتماة من محكمة التمي

 مرة أخرل.



ألك من اي صوم التماة إعـادة النظـر مـرة أخـرل لسـبذ آخـر لـم ينظـر فيـه  195/2

  من األسباب املنصوص عليها في املادة ) 
ً
 ( . 192سابقا

 

يدود حاكم القضية بنسـ ة عـن قـرار رفـض االلتمـاة الصـادر عـن محكمـة  195/3

 دوينه في الضب  .التمييز لت

ايحكــم الــذك يصــدر مــن القا ــ   فــي موضــوع الــدعول  عــد قبــول االلتمــاة  195/4

 من محكمة التمييز تطبق عليه تعليمات التمييز .

 

 

  الباب الةاني عشر 

  ايحرد والتنفيذ 

   الفصل األول 

 أحكام عامة

 

املوضـوع يـتم التنفيـذ بموجـذ نسـ ة ايحكـم املادة السادسة والتسعون  عد املائـة :

عليهـــا صـــيغة التنفيـــذ وصـــيغة التنفيـــذ هـــي : ) يطلـــذ مـــن كافـــة الـــدوائر وايرهـــات 

ايحكوميــــة امل تصــــة العمــــل علــــى تنفيــــذ هــــذا ايحكــــم بجميــــع الوســــائل النظاميــــة 

 املتبعة ولو أدل إلى استعمال القوة ايربرية عن طريق الشرطة (.

املحـاكم اي اضـعة  الصـادر مـنتوضع الصيغة التنفيذية على إعالم ايحكـم  196/1

 . لهذا النظام

توضع الصيغة التنفيذية املذكورة من قبل القا    مصدر ايحكم أو خلفه  196/2

موقعــة منــه وعليهــا خاتمــه  وخــاتم املحكمــة ، ســواء أكــان التنفيــذ داخــل اململكــة أم 

خارجها.

ال تشــمل هــذه املــادة ايحكــم علــى الدوجــة بــالعودة إلــى بيــت الدوجيــة  حيــث  196/3

هم عند ايحكم  سقوط حقوقها الدوجية إن هي رفضت العودة ، ويدون ذلك في تف

 الضب  والصك .



تراعــــى أحكــــام اتفاقيــــة الريــــاض العربيــــة للتعــــاون القضــــائي إذا كــــان ايحكــــم  196/4

  املطلوب تنفيذه خارج اململكة .

 

تنفيذية األحكام القطعية ال   تذيل بالصيغة الاملادة السا عة والتسعون  عد املائة :

 :هي

األحكــام املســتثناة بموجــذ قــرار مجلــس القضــاء األعلــى حســذ مــا نــص عليــه  -أ

 في  

 املادة التاسعة والسبعين  عد املائة.

األحكام ال   صدرت أو صدقت من محكمة التمييز.-ب 

 األحكام ال   فات آخر ميعاد لالعتراض عليها-ج     

 176د لالعتراض عليها  هي: املذكورة في املادتين ) األحكام ال   فات آخر ميعا 197/1

 ،178 . ) 

األحكام ال   قض   فيها بكل الطلبات وقنع بها املحكـوم عليـه  وكـذا األحكـام  197/2

 ال   قنـع بها الطرفان ، تعـد قطعية ، وتذيل بالصيغة التنفيذية .

 

 قبل اكتساب ايحكم  ال يجوز تنفيذ األحكاماملادة الةامنة والتسعون  عد املائة :
ً
جبرا

 به في ايحكم.
ً
 للقطعية ، إال إذا كان التنفيذ املعرل مأمورا

  ويخضــــع  198/1
ً
للمحكــــوم عليــــه االعتــــراض علــــى ايحكــــم ولــــو كــــان التنفيــــذ معرــــال

 ( . 175لتعليمات التمييز وفق املادة ) 

198/2 . 
ً
 يجذ أن يكون ايحكم بتعريل التنفيذ مسببا

 

يجذ شمول ايحكم بالتنفيذ املعرل بكفالة أو سعون  عد املائة :املادة التاسعة والت

 بدونها حسذ تقدير القا    ، وذلك في األحوال ارتية:

األحكام الصادرة في األمور املستعرلة. -أ 

بتقرير نفقة ، أو أجرة رضاع ، أو سكن،  أو رؤية صغير  -ب 
ً
إذا كان ايحكم صادرا

 رأة إلى محرمها ،أو تفريق بين زوجين .، أو تسليمه يحاضنه ، أو ام



 بأداء أجرة خادم ، أو صانع ، أو عامل  أو مرضعة ، -ج    
ً
إذا كان ايحكم صادرا

 أو حاضنة.

  

إذا قــرر القا ـــ   شــمول ايحكـــم بالتنفيــذ املعرـــل بكفالــة  لـــدم املحكــوم لـــه  199/1

 تقديم كفيل غارم مليء لدل جهة التنفيذ .

 ( . 234الصادرة في األمور املستعرلة : ما ورد في املادة ) يقصد باألحكام  199/2

 

م ــــــى رأت أن أســـــــباب  –يجــــــوز للمحكمــــــة املرفــــــوع إليهــــــا االعتــــــراض املــــــادة املائتــــــان :

أن تــأمر بوقــف التنفيــذ املعرــل إذا  –االعتــراض علــى ايحكــم قــد تقضــ   بنقضــه 

 كان يخش ى منه وقوع ضرر جسيم.

 : محكمة التمييز .املحكمة في هذه املادة هي  200/1

إذا خشـــ   القا ـــ   مـــن وقـــوع ضـــرر جســـيم مـــن تنفيـــذ ايحكـــم املعرـــل فلـــه  200/2

 وقف تنفيذه ، مع ذكر األسباب .

للمحكمة عنـدما تأمر بوقـف التنفيذ املعـجل أن توجذ على طـالذ اإليـقاف  200/3

 تقـديم ضـمان ، أو كفيل غـارم مليء ، احتـياطا يحق املحكوم له.

 

فبعـــد اتخـــاذ اإلجـــراءات  –إذا حصـــل إشـــكال فـــي التنفيـــذ األولـــى  عـــد املـــائتين :املـــادة 

يرفع اإلشكال إلى املحكمة ال ـ  أصـدرت ايحكـم  –التحفظية إن اقتضاها ايحال 

 لتبت فيه على وجه السرعة.

 يرفع اإلشكال في التنفيذ إلى حاكم القضية ، أو خلفه . 201/1

لـبس فـي ايحكـم فيفسـر وفـق املـادتين   )  إذا كان اإلشكال  سبذ غمـوض أو  201/2

 ( .  171ـ  170

للمحكمة عند االقتضاء أن تأمر باتخاذ اإلجراءات التحفظية علـى املحكـوم  201/3

 للمصـــ حة ، مــــن ضـــمان أو حراســــة أو نحوهمـــا ، ح ــــى يبـــت فــــي 
ً
بـــه بمــــا تـــراه محققــــا

 اإلشكال .

 



 الفصل الةاني

 حرد ما للمدين لدل الغير

 

 

يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في ية  عد املائتين :املادة الةان

الذمة حال األداء أن يطلذ حرد ما يكون ملدينه لدل الغير من الديون ولو كانت 

 مؤجلة أو معلقة على شرط ، وما يكون له من األعيان املنقولة في يد الغير.

ة تحت إشراف رئيس املحكمة قسم ايحرد والتنفيذ يكون في املحاكم العام 202/1

 أو قا    التنفيذ .

 ال يتم ايحرد والتنفيذ إال بناء على طلذ الغرماء أو أحدهم . 202/2

ايحرد على ما للمدين لدل الغير ، من اختصاص املشرف على قسم ايحرد  202/3

والتنفيــذ وهــو رئــيس املحكمــة أو قا ــ   التنفيــذ إن كــان املحرــوز لديــه فــي مشــمول 

 وإال ففي محكمة بلد املحروز لديه .واليته ، 

لكل دائـن بيـده حكـم نهـائي ، طلـذ ايحرـد علـى مـا للمـدين لـدل الدولـة ، أو  202/4

 الشركات أو املؤسسات ، أو البنوا ، ونحوها .

 ال يتم ايحرد والتنفيذ على املدين إال بقدر ما عليه من ديون . 202/5

نصـوص عليهــا فــي مـواد البــاب الةــاني يـتم ايحرــد والتنفيـذ وفــق اإلجــراءات امل 202/6

 عشر من هذا النظام ولوائحها .

يجعل في قسم ايحرد والتنفيذ صندو  يس ى صندو  املحكمة تودع فيه  202/7

 املبالس املتعلقة بالتنفيذ وايحرد ونحوهما .

مـــا يـــتم بيعـــه مـــن أمـــوال املـــدين و أمـــوال املحرـــوز لديـــه عنـــد امتناعـــه عـــن  202/8

 تحصل من ديون املدين لدل الغير يودع في صندو  املحكمة .اإليداع وما يس

توزع األموال  املـــودعة في الـصنــدو  والواردة في الفقرة الةامنة على الغرماء  202/9

 بقدر ديونهم  عد حسم مصروفات النشر وأجرة اي براء وايحراسة وما في حكمها .

فيهـا حسـذ اإلجـراءات املنصــوص  األمـوال املنقولـة تبـاع فـي البلــد املوجـودة 202/10

عليهـا فــي هــذا النظــام ولوائحــه ، وال تنقــل  إلــى بلــد آخــر إال ملصــ حة ظــاهرة للغرمــاء و 

 املدين .



التهميش على صكوا العقارات املباعة باإلفرا   عـد البيـع واسـتالم الـةمن  202/11

يكــن لهــا  مــن اختصــاص رئــيس املحكمــة ال ــ  يقــع العقــار فــي واليتهــا أو قاضــيها إذا لــم

 رئيس  م تبعث الصكوا ل رهة ال   أصدرتها لنقل التهميش على سرلها .

التهمـــيش علـــى صـــكوا الغرمـــاء وضـــبوطها باالســـتالم مـــن اختصـــاص حـــاكم 202/12

 القضية أو خلفه .

املبـــالس والـــديون املتحصـــلة لصـــاي  الغرمـــاء مـــن محـــاكم متعـــددة تـــودع فـــي  202/13

ذ في محكمة البلد ال   بهـا أكثـر الغرمـاء فـ ن صندو  املحكمة بقسم ايحرد والتنفي

. 
ً
 تساووا فلدل املحكمة ال   حردت أوال

ـه لـدل  202/14
َ
ايحرد والتنفيذ على أمـوال املحكـوم عليـه بحكـم نهـائي ، وحرـد مال

 الغير من ديون وأموال منقولة ، غير خاضع للتمييز .

 

لـــس بوســــاطة املحكمــــة إلــــى يكـــون طلــــذ ايحرــــد بورقــــة تباملـــادة الةالةــــة  عــــد املــــائتين :

املحروز لديه تشتمل على صورة ايحكم الذك يطلذ ايحرد بموجبه وبيان املبلس 

 املحروز من أجله ونه  املحروز لديه عن الوفاء بما في يده إلى املحروز عليه.

إذا كــان املحرــوز لديــه خــارج اململكــة ولــم يكــن لــه مــن يمةلــه داخــل اململكــة  203/1

 ( . 22،  20ادتين ) فيتم تبليغه وفق امل

إذا أقام املحروز عليه دعول على املحروز لديه بطلذ تسليم ما في حيازته  203/2

 لـه ، فعليه االمتناع عن الوفاء ح ى صدور حكم نهائي بهذه الدعول .

إذا قــــام املحرــــوز لديــــه بالوفــــاء للمكرــــوز عليــــه  عــــد إعالنــــه بــــايحرد فــــ ن  203/3

لديه بالوفاء لـه ، وللمكروز لديه حق الرجوع على  ل حاجد ايحق بمطالبة املحروز 

 املحروز عليه .

يجذ على املحروز لديه أن يقرر عما في ذمته لدل إدارة املادة الرا عة  عد املائتين :

املحكمة خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه بايحرد ، وأن يـذكر فـي التقريـر مقـدار 

قضـــــ ى ، ويبـــــين جميـــــع ايحرـــــوز الـــــدين وســـــببه وأســـــباب انقضـــــائه إن كـــــان قـــــد ان

 منقولة وجذ عليه أن يرفق بالتقرير 
ً
املوقعة تحت يده ، وإذا كان املحروز أعيانا

 منها . 
ً
 لها ، ويودع لدل املحكمة املستندات املؤيدة لتقريره أو صورا

ً
 مفصال

ً
بيانا

 منها 
ً
وعلى املحكمة تسليم ايحاجد نس ة رسمية من تقرير املحروز لديه مصدقة

. 



تبدأ مدة العشرة أيام املنصوص عليها في هذه املادة من اليوم التالي لتبليس  204/1

 املحروز لديه .

للمكرــوز لديــه أن يحســم ممـــا فــي ذمتــه قــدر مـــا أنفقــه مــن املصــاريف علـــى  204/2

األمـــــوال املحرـــــوزة لديـــــه   عـــــد تقـــــديرها مـــــن القا ـــــ   املشـــــرف علـــــى قســـــم ايحرـــــد 

 والتنفيذ .

تحت يد إحدل الدوائر ايحكومية أو الهياات أو الشركات أو  إذا كان املحروز  204/3

 باملحروز،  وتبعةه إلى املحكمة .
ً
 املؤسسات أو البنوا وجذ عليها أن تعد محضرا

 يعفى املحروز لديه من التقرير في األحوال ارتية : 204/4

 للدين املحروز من أجله . 
ً
 مساويا

ً
 أ ـ إذا أودع في صندو  املحكمة مبلغا

 يعـــادل قيمـــة مـــا يـــراد حرـــده لديـــه  عـــد   
ً
ب ــــ  إذا أودع فـــي صـــندو  املحكمـــة مبلغـــا

 تقديره من القا    املشرف على ايحرد والتنفيذ .

 ج ـ إذا قام املحروز لديه بوفاء دين ايحاجد بناء على طلذ املحروز عليه. 

 املحكمة .د ـ إذا قام املحروز لديه من تلقاء نفسه ب يداع ما بذمته  إلى صندو     

 يحفظ أصل تقرير املحروز لديه ومرافقاته مع أورا  الدعول . 204/5

 

 

يجـــذ علـــى املحرـــوز لديـــه  عـــد عشـــرة أيـــام مـــن تـــاريخ املـــادة اي امســـة  عـــد املـــائتين :

تقريـــــره وبعـــــد حلـــــول الـــــدين أو اســـــتقراره بوقـــــوع الشـــــرط أن يـــــدفع إلـــــى صـــــندو  

 ايحاجد. املحكمة املبلس الذك أقر به أو ما يفي منه بحق

 الدفع يكون  شيك مصرفي مكروز القيمة باسم رئيس املحكمة . 205/1

 

 

 

 

 

 

إذا امتنع املحروز لديه عـن التقريـر عمـا فـي ذمتـه ، أو املادة السادسة  عد املائتين :



قرر غير ايحقيقة ، أو أخفى املستندات الواجذ إيداعها لتأييد التقرير ؛ جاز ايحكم 

بلس املحروز من أجله وذلك في حدود ما يةبت لديه من دين عليه للدائن ايحاجد بامل

 أو منقول للمدين.

إذا امتنـــع املحرـــوز لديـــه عـــن التقريـــر عمـــا فـــي ذمتـــه أو قـــرر غيـــر ايحقيقـــة أو  206/1

أخفــى املســتندات الواجــذ إيــداعها فللــدائن ايحــاجد إقامــة الــدعول عليــه ومطالبتــه 

 باملبلس املحروز من أجله  .

ر املحرـــوز لديـــه غيـــر ايحقيقـــة أو امتنـــع عـــن التقريـــر عمـــا فـــي ذمتـــه أو إذا قـــر  206/2

أخفى املستندات الواجذ إيـداعها لتأييـد التقريـر ويحـق ايحـاجد مـن ذلـك ضـرر فلـه 

 مطالبته بالتعويض عما يحقه .

 

 املـــادة الســـا عة  عـــد املـــائتين :
ً
 صـــحيحا

ً
إذا قـــرر املحرـــوز لديـــه عمـــا فـــي ذمتـــه تقريـــرا

 ملا تقض   به املادة السادسة  عد املائتين كان ل حاجد أن وامتنع عن اإليدا
ً
ع طبقا

 به 
ً
يطلذ التنفيذ على أموال املحروز لديه بموجذ ايحكم القابل للتنفيذ مرفقا

صورة رسمية من تقرير املحروز لديه ، وإذا كان ايحرد على أعيان منقولة بيعت 

 ن دون حاجة إلى حرد جديد.باإلجراءات املقررة لبيع املنقول املحروز لدل املدي

 (. 198ـ  197األحكام القابلة للتنفيذ هي الواردة في املادتين )  207/1

طلـذ التنفيــذ علـى أمــوال املحرـوز لديــه يقـدم إلــى رئـيس املحكمــة أو قا ــ    207/2

التنفيــــذ املشــــرف علــــى قســــم ايحرــــد والتنفيــــذ إن كانــــت تحــــت واليتــــه وإال قــــدم إلــــى 

 األموال .محكمة البلد ال   فيها 

 

  الفصل الةالث 

 ايحرد التحفظي

 

 

 

للــدائن أن يطلــذ إيقــاع ايحرــد التحفظــي علــى منقــوالت املــادة الةامنــة  عــد املــائتين :

مدينه إذا لم يكن للمـدين محـل إقامـة  ابـت فـي اململكـة أو خشـ   الـدائن ألسـباب 



 مقبولة اختفاء أو تهريذ أمواله.

التحفظي أن يكون بيد ايحاجد حكم قضائي ال يلدم التخاذ إجراءات ايحرد  208/1

. 

 وقد أقيمت فيه الدعول فللقا    بناء على طلذ  208/2
ً
إذا كان املتنازع فيه عقارا

اي صم أن يأمر بوقف نقل امللكية وما في حكمها ح ى تنته  الدعول إذا ظهر له ما 

 يبرر ذلك .

 

ع ايحرـــد التحفظـــي علـــى ملـــؤجر العقـــار أن يطلـــذ إيقـــااملـــادة التاســـعة  عـــد املـــائتين :

 لألجور املستحقة.
ً
 املنقوالت أو الةمار املوجودة بالعين املؤجرة ضمانا

 

ملن يدعي ملك املنقول أن يطلذ إيقاع ايحرد التحفظي املادة العاشرة  عد املائتين :

 عند من يحوزه م ى كان هنالك دالئل واضحة تؤيد ادعاءه.

 

دائن بدين مستقر حال األداء ولو لم يكن بيده للاملادة ايحادية عشرة  عد املائتين :

حكــم قابــل للتنفيــذ أن يطلــذ إيقــاع ايحرــد التحفظــي علــى مــا يكــون ملدينــه لــدل 

ارخــــرين مــــن الــــديون ولــــو كانــــت مؤجلــــة أو معلقــــة علــــى شــــرط ومــــا يكــــون لــــه مــــن 

األعيــان املنقولــة فــي يــد الغيــر ، وعلــى املحرــوز لديــه خــالل عشــرة أيــام مــن تــاريخ 

 ملا نصت عليه املادة الرا عة  عد املائتين تبليغه 
ً
بايحرد اإلقرار بما في ذمته طبقا

، وعليـه اإليــداع بصـندو  املحكمــة فـي خــالل عشــرة أيـام مــن تـاريخ تبليغــه بحكــم 

 ملا نصت عليه املادة اي امسة  عد املائتين.
ً
 صحة ايحرد طبقا

 ئيس املحكمة .يتم إيداع املبالس  شيك مصرفي مكروز القيمة باسم ر  211/1

ايحرد التحفظي يشمل الـديون واألعيـان املنقولـة ال ـ  للمـدين عنـد األفـراد  211/2

 والشركات واملؤسسات األهلية وايحكومية والبنوا .

يــــتم تبليــــس املحرــــوز لديــــه وفــــق تعليمــــات تبليــــس اي صــــوم ، علــــى أن يكــــون  211/3

 التبليس لع صه ، أو ن ص من يمةله .

 

ال يوقــع ايحرـــد التحفظـــي فـــي األحـــوال املنصـــوص ة  عـــد املـــائتين :املــادة الةانيـــة عشـــر 



عليها في املواد األربع السابقة إال بأمر من املحكمة التا ع لها محل إقامة املحروز 

عليــــه ، وللمحكمــــة قبــــل إصــــدار أمرهــــا أن تجــــرك التحقيــــق الــــالزم إذا لــــم تكفهــــا 

 املستندات املؤيدة لطلذ ايحرد.

عليــه لــيس لـــه محــل إقامــة  ابــت فــي اململكــة فيقــدم طلــذ  إذا كــان املحرــوز  212/1

 ايحرد إلى املحكمة ال   يقع في نطا  اختصاصها محل إقامة املدعي .

 

إذا كانــت الــدعول بــايحق مرفوعــة أمــام املحكمــة  املــادة الةالةــة عشــرة  عــد املــائتين :

 امل تصة فتقدم دعول ايحرد إلى املحكمة نفسها لتتولى البت فيها .

تحال دعول ايحرد التحفظي إلى ناظر الدعول األصلية إن كانت قد رفعـت  213/1

 قبل دعول ايحرد وكذا عكسها .

 

 

 

 

بلس املحروز عليه و املحروز لديه باألمر املادة الرا عة عشرة  عد املائتين : يجذ أن يب

الصــادر بــايحرد خــالل عشــرة أيــام علــى األكثــر مــن تــاريخ صــدوره وإال عــد ايحرــد 

ويجذ على ايحاجد خالل العشرة األيام املشار إليها أن يرفع أمام املحكمة  ملغى .

 امل تصة الدعول بثبوت ايحق وصحة ايحرد وإال عد ايحرد ملغى.

 إلجـــراءات  214/1
ً
يبلـــس املحرـــوز عليـــه واملحرـــوز لديـــه بـــاألمر الصـــادر بـــايحرد وفقـــا

 التبليس على أن يكون التبليس لع صهما أو ن ص من يمةلهما .

إذا عـــد ايحرـــد ملغـــى جـــاز طلـــذ تجديـــده بـــ جراءات مســـتأنفة، ويكـــون لـــدل  214/2

 ناظر ايحرد األول .

 

 

 

يجــذ علــى طالــذ ايحرــد أن يقــدم إلــى املحكمــة املــادة اي امســة عشــرة  عــد املــائتين :

 من كاتذ العدل يضمن جميع حقو  املحروز 
ً
 من كفيل غارم صادرا

ً
 خطيا

ً
إقرارا



 إذا ظهر أن ايحاجد غير محق في طلبه .عليه وما ي حقه من ضرر 

ينظر القا    الذك أصدر أمر ايحرد التحفظي دعول الضرر املشار إليها في  215/1

 املادة .

 

يتبــــــع فــــــي ايحرــــــد التحفظــــــي علــــــى املنقــــــوالت املــــــادة السادســــــة عشــــــرة  عــــــد املــــــائتين :

عـــدا  اإلجـــراءات املتعلقـــة بـــايحرد التنفيـــذك علـــى املنقـــوالت ال ـــ  لـــدل املـــدين مـــا

 البيع.

إذا حكمــت املحكمــة بثبــوت ايحــق لطالــذ ايحرــد، أصــبح ايحرــد التحفظــي  216/1

 يشمل البيع ، وتعين إعالن تنفيذه مع صك ايحكم إلى املحكوم عليه .
ً
 تنفيذيا

ً
 حردا

إذا حكمت املحكمة بصرف النظر عن دعول بأصل ايحق  عد إيقاع ايحرد  216/2

 ى ، وإن لم ينص عليه في ايحكم .التحفظي ، فيعد ايحرد التحفظي ملغ

 

 الفصل الرا ع

 التنفيذ على أموال املحكوم عليه

 

يجــرك التنفيــذ علـى أمــوال املحكـوم عليــه إذا لــم املـادة الســا عة عشـرة  عــد املـائتين :

يقم بتسليم املبلس املحكوم به وذلـك بتوقيـع ايحرـد علـى مـا يكفـي لتنفيـذ ايحكـم 

ه األمـوال إن اقتضــ ى ايحــال بـاملداد العلنــ  بــأمر مـن منقوالتــه وعقاراتـه ، وبيــع هــذ

 ملا نص عليه في هذا الفصل ، ويحدد القا    قبل البيع مـا تـدعو 
ً
املحكمة وفقا

 ايحاجة إلى تركه للمكروز عليه من املنقول والعقار.

يرهة التنفيذ أن تطلذ من الدائن عند طلبه التنفيذ إفادتها بما يعلمه من  217/1

 منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها .أموال  ابتة أو 

ال يجــوز إيقــاع ايحرــد التنفيــذك إال بحكــم نهــائي مــذيل بالصــيغة التنفيذيــة  217/2

 ( . 197املشار إليها في املادة ) 

إذا اقتض ى ايحال بيع األموال للتنفيذ عليها فيأمر بذلك املشرف على قسم  217/3

 التنفيذ .ايحرد والتنفيذ وهو رئيس املحكمة أو قا    



يتــرا للمكرــوز عليــه مــا تــدعو ايحاجــة إلــى تركــه لـــه مــن منقــول وعقــار مةــل  217/4

 مسكنه ومركبه املعتاد .

 القا    في هذه املادة هو: رئيس املحكمة أو قا    التنفيذ . 217/5

إذا أودع املدين املبلس املحكوم به لدل صندو  املحكمة ، أو سلمه ي صمه  217/6

 كه .زال ايحرد عن أمال

يجوز ايحرد على مال املدين من راتذ  أو مخصصات   عد تقدير الكفاية له  217/7

 من نفقة ونحوها.

ال يجوز إيقاع ايحرد على عقارات املدين ، إذا كانت تقع خارج اململكة وفق  217/8

 ( . 24املادة ) 

 

يـة املنـوط يجـرك التنفيـذ بوسـاطة ايرهـات اإلدار املادة الةامنـة عشـرة  عـد املـائتين : 

 بها التنفيذ.

ايرهات اإلدارية املنوط بها التنفيذ هم أمراء املناطق ومحافظو املحافظات  218/1

 ورؤساء املراكد .

حرــــد أمــــوال املــــدين أو حرــــد مــــا للمــــدين لــــدل الغيــــر مــــن الــــديون واألعيــــان  218/2

 املنقولة عند االمتناع عن التسليم من اختصاص املحاكم العامة .

مــــن ديــــون  -يــــذ علــــى أمــــوال املحكــــوم عليــــه ، ومــــا للمــــدين لــــدل الغيــــرالتنف 218/3

وعلـــى أمـــوال املحرـــوز لديـــه عنـــد االمتنـــاع عـــن التســـليم مـــن اختصـــاص  –ومنقـــول 

 املحاكم العامة .

 

 

ال يجوز ملـن يتـولى التنفيـذ كسـر األبـواب أو فـض املادة التاسعة عشرة  عد املائتين :

 وب من املحكمة وتوقيعه على املحضر.األقفال لتوقيع ايحرد إال بحضور مند

ال يجـوز نقـل األشـياء املحرـوزة مـن موضـعها إال بـ ذن مـن القا ـ   املشـرف  219/1

 على قسم ايحرد والتنفيذ في املحكمة .



إذا تغيــذ منــدوب املحكمــة فيعــد محضــر بــذلك دون كســر األبــواب أو فــض  219/2

يف املنـدوب بايحضـور فـي املوعـد األقفال وتعاد األورا  إلى املحكمة ، إلحاطتها وتكل

 املحدد من قبل يرنة التنفيذ .

 

ايحرد على منقوالت املحكوم عليه يكون بمحضر تبين املادة العشرون  عد املائتين :

فيــه مفـــردات األشــياء املحرـــوزة مــع ذكـــر أوصــافها وبيـــان قيمتهــا التقريبيـــة ، وإذا 

ال بــد أن يكـون تقويمهــا كانـت األمـوال املحرــوزة تشـتمل علــى حلـي أو مجــوهرات فـ

 وذكر أوصافها بوساطة خبير مختص.

 يقوم ب عداد املحضر القائم بايحرد في قسم ايحرد والتنفيذ في املحكمة . 220/1

 يجذ أن يشتمل محضر ايحرد على ما يأتي : 220/2

 أ ـ رقم صك ايحكم ، وتاريخه .

 ب ـ مكان إقامة املحروز عليه ومحل عمله .   

 د .ج ـ مكان ايحر

 د ـ ذكر مفردات األشياء املحروزة وأوصافها وبيان قيمتها التقريبية .

 هـ ـ تحديد يوم البيع وساعته واملكان الذك يجرك فيه .    

تسلم صورة من محضر ايحرد للمكرـوز عليـه لع صـه أو وكيلـه فـي محـل  220/3

 إقامته أو عمله بوساطة املحضر وفق إجراءات التبليس .

يار اي بيـر امل ـتص عـن طريـق القا ـ   املشـرف علـى قسـم ايحرـد يكون اخت 220/4

 والتنفيذ في املحكمة  .

 

يجـــذ علـــى مـــن يقـــوم بـــايحرد عقـــذ إقفـــال املـــادة ايحاديـــة والعشـــرون  عـــد املـــائتين :

محضـــــر ايحرـــــد مباشـــــرة أن يلصـــــق علـــــى بـــــاب املكـــــان الـــــذك وجـــــدت بـــــه األشـــــياء 

يقــــع فــــي نطــــا  اختصاصــــها  املحرــــوزة وفــــي اللوحــــة املعــــدة لــــذلك باملحكمــــة ال ــــ 

 عليــه منـــه يبــين فيـــه نــوع األشـــياء املحرــوزة ووصـــفها 
ً
 موقعـــا

ً
املحرــوز عليـــه بيانــا

باإلجمال . ويذكر ذلك في محضر م حق بمحضر ايحرد وتصبح األشياء مكرـوزة 

 بمجرد ذكرها في محضر ايحرد.

 توضع اللوحة املعدة لإلعالنات في مكان ظاهر في املحكمة . 221/1



يتضـمن املحضـر امل حـق بمحضـر ايحرـد ذكـر مـا قـام بـه ايحـاجد مـن إلصـا   221/2

البيان على باب مكان ايحرد وكذا في اللوحة املعدة لذلك باملحكمة وال يكون محضر 

 إال باملحضر امل حق.
ً
 ايحرد مكتمال

 

يطلـــذ مـــن يتـــولى ايحرـــد مـــن املحرـــوز عليـــه املـــادة الةانيـــة والعشـــرون  عـــد املـــائتين :

ل غـارم  عـدم التصـرف فـي املحرـوزات ال ـ  فـي عهدتـه ،فـ ن أرـد عـن تقديم كفيـ

تقديم الكفيل جاز للمحكمة إيداع املحروزات ح ى يتم التنفيذ عليها . وال ينفذ 

تصرف املحروز عليه فيما تم ايحرد عليه إال ب ذن من املحكمة الواقع في نطا  

 اختصاصها .

غـــــــارم ، فـــــــ ن أمكـــــــن إيـــــــداع إذا أرـــــــد املحرـــــــوز عليـــــــه عـــــــن تقـــــــديم كفيـــــــل  222/1

املحرـوزات فــي محلهــا وتحريدهــا لـم تنقــل ، وإال نقلــت إلــى مكـان آخــر مناســذ ووضــع 

حــارة مــن قبــل املحكمــة يحفظهــا فــي ايحــالين ، ح ــى يــتم  –عنــد االقتضــاء  -عليهــا 

 التنفيذ عليها .

 

واملكــان يجــرك البيــع بــاملداد العلنــ  فــي الدمــان املــادة الةالةــة والعشــرون  عــد املــائتين :

 . وعلـــى املكلـــف بالتنفيـــذ أن يكـــف عـــن 
ً
 كافيـــا

ً
املحـــددين  عـــد اإلعـــالن عنـــه إعالنـــا

املضـــ   فـــي البيـــع إذا نـــتج عنـــه مبلـــس كـــاف لوفـــاء الـــديون املحرـــوز مـــن أجلهـــا ، أو 

 ملدة عشرة أيام 
ً
 غارما

ً
أحضر املحروز عليه املبلس الواجذ دفعه ، أو أحضر كفيال

 على األكثر .

 لإلجـراءات املنــصوص علــــيها فـي املــادة ال يجـوز إ 223/1
ً
جــراء بيــع املنقـوالت إال وفـــــقا

(224. ) 

يكون اإلعالن عن بيع املنقوالت قبل اليـوم املحـدد إلجرائـه ملـدة ال تديـد عـن  223/2

 ، وذلـــك بلصـــق اإلعـــالن علـــى مكـــان املحرـــوزات ، وعلـــى اللوحـــة 
ً
خمســـة عشـــر يومـــا

ر عند االقتضاء في جريدة أو أكثر فـي املنطقـة ال ـ  املعّدة لإلعالن في املحكمة وبالنش

بهـا املنقـول ، وإذا كانـت األشــياء املحرـوزة عرضـة للتلــف ، أو بضـائع عرضـة لتقلــذ 

 األسعار فللمحكمة أن تأمر ب جراء البيع من ساعة لساعة دون إعالن .



 إذا تـــوفي الـــدائن  عـــد ايحرـــد وقبـــل التنفيـــذ فيحـــل الور ـــة محلـــه فـــي إكمـــال 223/3

 إجراءات التنفيذ .

 

ال يجـــــوز أن يجـــــرك البيـــــع إال  عـــــد إخطـــــار املـــــادة الرا عـــــة والعشـــــرون  عـــــد املـــــائتين :

املحرــوز عليــه وإمهالــه مــدة عشــرة أيــام مــن تــاريخ اإلخطــار ، ومــع ذلــك إذا كانــت 

األشــــياء املحرــــوزة عرضــــة للتلــــف أو بضــــائع عرضــــة لتقلــــذ األســــعار فللمحكمــــة 

عة لسـاعة بنـاء علـى عريضـة تقـدم مـن أحـد ذوك تأمر ب جراء البيـع مـن سـاأن

 الشأن.

املـــراد بـــذوك الشـــأن فـــي هـــذه املـــادة هـــم الـــدائن واملـــدين أو ور تهمـــا وايحـــارة  224/1

القضائي واملكـلف بالتنفيذ و من لـه مص حة في وفـاء الـدين  عـد اسـتاذان القا ـ   

 املشرف على قسم ايحرد والتنفيذ .

 مــن  224/2
ً
الــدين عنــد حصــول مقــدمات التنفيــذ ال يمنــع مــن تســليم املــدين جــدءا

 إكمال إجراءات التنفيذ .

 

ايحرد على عقار املدين يكون بمحضر يبين املادة اي امسة والعشرون  عد املائتين :

فيــه العقــار املحرــوز وموقعــه وحــدوده ومســاحته وو يقــة تملكــه و منــه التقــديرك 

 للبيــــع . كمــــا يجــــذ إبــــال  ايرهــــة ال ــــ  صــــدرت
ً
منهــــا و يقــــة تملــــك العقــــار  معروضــــا

بصــورة مــن املحضــر للتأشــير علــى ســرل الو يقــة بــأن العقــار مكرــوز لوفــاء ديــن 

 . محكوم به

املحكمــة امل تصــة ب يقــاع ايحرــد علــى العقــار وإعــداد محضــره هــي املحكمــة  225/1

 ال   يقع العقار في نطا  اختصاصها .

ر بصــورة مــن محضــر حرــد إبــال  ايرهــة ال ــ  صــدرت عنهــا و يقــة تملــك العقــا 225/2

العقار يكون بخطاب من رئيس املحكمة أو قا    التنفيذ املشرف على قسم ايحرد 

 والتنفيذ .

  من العقار الـتقديرك هنا هو: قيمة العقار حال البيع في نظر أهل اي برة  . 225/3

يقــدر الــةمن التقــديرك للعقــار أهــل اي بــرة ويختــارهم القا ــ   املشــرف علــى  225/4

 يحرد والتنفيذ في املحكمة .قسم ا



 

 

تعلــن إدارة املحكمــة عــن بيــع العقــار قبــل املــادة السادســة والعشــرون  عــد املــائتين :

 
ً
 وال تقل عن خمسة عشر يوما

ً
اليوم املحدد إلجرائه بمدة ال تديد على  ال ين يوما

، وذلك بلصق إعالنات على باب العقار وعلى اللوحة املعدة لإلعالنات في املحكمة 

 وبالنشر في جريدة أو أكثر واسعة االنتشار في منطقة العقار.

 إعالن إدارة املحكمة هنا : يكون عن طريق قسم ايحرد والتنفيذ بها . 226/1

املحكمــــة امل تصــــة بالتنفيــــذ علــــى العقــــار هــــي املحكمــــة ال ــــ  يقــــع العقــــار فــــي  226/2

 نطاقها اختصاصها .

 

يتولى املكلف بالتنفيذ في اليوم املعين للبيع  املادة السا عة والعشرون  عد املائتين :

إجراء مدايدة . وتبدأ املدايدة في جلسة البيع باملناداة عليه ، ويرس ى املداد على من 

 
ً
تقــــدم بــــأكبر عــــرض ، ويعــــد العــــرض الــــذك ال يــــداد عليــــه خــــالل ربــــع ســــاعة منهيــــا

يره  ـم تعـاد للمدايدة . على أنه إذا لم يبلس أكبـر عـرض الـةمن التقـديرك يعـاد تقـد

 املدايدة عليه ح ى يبلس أكبر عرض الةمن التقديرك.

املكلــف بالتنفيــذ هنــا هــو : رئــيس ال رنــة ال ــ  تباشــر التنفيــذ مــن قبــل قســم  227/1

 ايحرد و التنفيذ باملحكمة أو من ينيبه من أعضاء ال رنة .

ة يبــاع بــأكبر ال يعــاد التقــدير واملدايــدة أكثــر مــن  ــالث مــرات ، وفــي املــرة الةالةــ 227/2

( علـى أال  225عرض في املدايدة ، ويعاد اإلعالن للمرة الةانيـة والةالةـة وفـق املـادة ) 

. 
ً
 تديد مدة اإلعالن عن خمسة عشر يوما

 

يجذ على من يرسو عليه مداد العقار املحروز املادة الةامنة والعشرون  عد املائتين :

الـــــذك رســـــ ى بـــــه املـــــداد  عليـــــه أن يـــــودع حـــــال انقضـــــاء جلســـــة البيـــــع عشـــــر الـــــةمن

واملصروفات ، وأن يودع با ي الةمن خدانة املحكمة خالل عشـرة أيـام علـى األكثـر 

 مقبول الدفع من مصرف معتبر .
ً
 من تاريخ البيع عليه أو يقدم به شيكا

إذا رسا املداد على أحد ايحاضرين ، أعلن عن ذلك وسرل اسمه في املحضر  228/1

 دين عليه .، وأخذ توقيعه ، وتوقيع شاه



نفقات ايحراسة واي براء وامللصقات والنشر من املصروفات ، وتستوفى من  228/2

  من املبيع ، ويسلمها املشترك عند رسو املداد ، مع عشر الةمن .

 

إذا تخلــف مــن رســ ى عليــه املــداد عــن الوفــاء :املــادة التاســعة والعشــرون  عــد املــائتين

لــى مســاوليته . وتحصــل املدايــدة ايرديــدة بــالةمن فــي املوعــد املحــدد يعــاد البيــع ع

 لألحكام السابقة ، ويلدم املشـترك املتخلـف بمـا يـنقص مـن  مـن 
ً
ويقع البيع طبقا

 العقار ومصروفات املدايدة وما يديد فهو له .

 تشمل هذه املادة املشترك الذك لم يدفع عشر الةمن عند رسو املداد عليه . 229/1

 املدايدة ايرديدة  عد وفائه بالةمن املتبقي عليه . للمـشترك ايحق في إيقاف 229/2
[ 

 

  الفصل اي امس

 توقيف املدين

إذا امتنع املحكوم عليه من تنفيذ ايحكم الصادر ضده املادة الةال ون  عد املائتين :

لغير عذر اإلعسـار ولـم يمكـن التنفيـذ علـى أموالـه جـاز للمحكـوم لــه طلـذ توقيـف 

رفعها إلى ايحاكم اإلدارك امل تص ، وعلى ايحاكم املحكوم عليه بموجذ عريضة ي

أن يأمر بوقف املمتنع ملدة ال تديد عن عشرة أيام ، وإذا أصر املحكوم عليه علـى 

االمتناع عن التنفيذ  عد تلك املدة فيحال إلى املحكمـة ال ـ  يقـيم املحكـوم عليـه 

ضــــوء فــــي نطــــا  اختصاصــــها للنظــــر فــــي اســــتمرار توقيفــــه أو إطــــال  ســــراحه علــــى 

 النصوص الشرعية .

يكـــون األمـــر باســــتمرار توقيـــف املحكــــوم عليـــه املمتنــــع عـــن الوفــــاء لغيـــر عــــذر  230/1

اإلعسار بخطاب من القا    الذك يقيم املحكوم عليه في نطا  اختصاصه ، يـذكر 

فيه استمرار توقيف املدين ما لم ينفذ ايحكم أو يدعي اإلعسار فيحال إلى املحكمة .  

 

م ــى كــان االمتنــاع عــن تنفيــذ ايحكــم بكرــة  والةال ــون  عــد املــائتين : املــادة ايحاديــة

اإلعســــار فيحــــال املحكــــوم عليــــه إلــــى املحكمــــة ال ــــ  أصــــدرت ايحكــــم للتحقــــق مــــن 

 إعساره أو  عدمه.



النظر في اإلعسار من اختصاص املحاكم الشرعية ، مهما كان مصدر  بـوت  231/1

 ايحق .

صل ايحق هي ال   تنظر دعول اإلعسار ، ما املحكمة ال   نظرت الدعول بأ 231/2

 فـــي بلــد آخـــر . فينظــر إعســـاره فــي محكمـــة 
ً
 أو موقوفــا

ً
لــم يكــن مـــدعي اإلعســار ســـرينا

 البلد ال   هو سرين أو موقوف فيها .

إذا صدر على املدين أكثر من حكم  عضها من املحكمة ايردئية وبعضها من  231/3

 في املحكمة العامة . املحكمة العامة فيكون نظر دعول اإلعسار 

إذا كان مصدر صك ايحكم بالـدين علـى رأة العمـل فـي املحكمـة فتحـال لـه  231/4

 دعول اإلعسار.

إذا لم يكن مصدر صك ايحكم بالدين على رأة العمل في املحكمـة فتحـال  231/5

 دعول اإلعسار إلى خلفه ، وتحسذ له إحالة .

واحـدة فتحـال دعـول اإلعسـار إلـى إذا تعددت األحكام مـن قضـاة املحكمـة ال 231/6

 من أصدر ايحكم األول ، ف ن لم يكن على رأة العمل فتحال للةاني وهكذا . 

املطــالبون  غرامـــات أو ديـــون للدولـــة ال يحــالون للنظـــر فـــي إعســـارهم إال  عـــد  231/7

 االستاذان من املقام السامي .

 .النظر في اإلعسار يكون في مواجهة الغرماء أو  عضهم  231/8

كل دعـول إعسـار يترتـذ علـى إ باتهـا تضـمين بيـت املـال فـال بـد لسـماعها مـن  231/9

 استاذان املقام السامي ، وحضور ممةل عن بيت املال .

 إذا أ بت القـا    إعسار املدين فال يسلم له الصك ، ويرفق باملعاملة . 231/10

تضـــــــاء  ســـــــرن املـــــــدين عنـــــــد االق -فـــــــي ضـــــــب  القضـــــــية  – للقا ـــــــ   األمـــــــر  231/11

 يحاله
ً
 عن أمواله , استظهارا

ً
, وتحديد مدة كافية ال تديـد عـن أربعـة أشـهر فـي  وبحةا

املدة الواحدة قبل عرض املدين عليه مرة أخرل , ويرجع تحديد عدد مرات سـرنه 

 . للقا   , وال يمنع ذلك من طلبة في أك وقت والنظر في القضية

عـــن أمـــوال املـــدين قبـــل النظـــر فـــي  تقــوم ايرهـــات اإلداريـــة املعنيـــة بـــالتحرك  231/12

 دعول اإلعسار .



إذا لم يةبت إعسار املـدين فعلـى نـاظر القضـية تحديـد مـدة كافيـة لعرضـه  231/13

خالل هذه املدة علية مرة أخرل , وال يحول ذلك على طلذ املدين النظر في إعساره 

 .م ى ظهر ما يوجبه

 

 

 

دل املحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو إذا أاملادة الةانية والةال ون  عد املائتين :

 أطلــق ســراحه ، وفــي كــل األحــوال فم ــى ظهــر لـــه مــال فــ طال  
ً
 غارمــا

ً
أحضــر كفــيال

 سراحه ال يمنع من تنفيذ ايحكم بطريق ايحرد على أمواله بالطر  االعتيادية.

 ما لم يمهله الدائن . 232/1
ً
 الكفيل الغارم يلدمه تسديد الدين املحكوم به حاال

دعــول إ بــات مــالءة املــدين ، املةبــت إعســاره مــن اختصــاص القا ــ   مةبــت  232/2

اإلعسار إن كان على رأة العمل في املحكمة ، ما لم يكن املةبت إعساره خارج والية 

 القا    فتسمع الدعول في مقر إقامته .

 يكتذ لوزارة العدل لإلفادة عن أموال مدعي اإلعسار في ايحاالت ارتية : 232/3

 للدولة . أ
ً
 ـ إذا كانت الديون حقوقا

 ب ـ إذا أرشد الدائن إلى أموال مدينه وحدد مكان العقار وموقعه باملدينة .

 عقاريـة وتـم تحديـد مكانهـا 
ً
ج ـ إذا ظهر للمحكمة أو يرهة التنفيـذ أن للمـدين أمـواال

 واملدين يحاول إخفاءها .

ـ  ـ217دين مـا ذكـر فـي املـــواد ) املقصود بالطر  االعتيادية في حرد أموال املـ 232/4

229 . ) 

 

 الباب الةالث عشر

 القضاء املستعرل

 

تحكم املحكمة امل تصة بنظر املوضـوع بصـفة املادة الةالةة والةال ون  عد املائتين :

مؤقتـــــة فـــــي املســـــائل املســـــتعرلة ال ـــــ  يخشـــــ ى عليهـــــا مـــــن فـــــوات الوقـــــت واملتعلقـــــة 

علــــى موضــــوع الـــدعول ســــواء رفــــع طلــــذ باملنازعـــة نفســــها ، وال يــــؤ ر هـــذا ايحكــــم 



 للدعول األصلية .
ً
 ايحكم باإلجراء املؤقت مباشرة أو تبعا

رفع الدعول املستعرلة إذا كان قبل إقامة الدعول األصلية يكون بصحيفة  233/1

 ( . 39، وفق املادة ) 

يجوز رفع الطلذ املستعرل مع الدعول األصلية بصحيفة واحدة . كما  233/2

 من اي صوم أ ناء نظر الدعول ، أو يقدم مشافهة في يجوز إبداؤ 
ً
 عارضا

ً
ه طلبا

ايرلسة بحضور اي صم .

تضب  الدعاول املستعرلة  عدد مستقل إذا رفعت قبل الدعول األصلية  233/3

 أما إذا رفعت معها أو أ ناءها فتضب  معها .

يز ويجوز األحكام الصادرة في املسائل املستعرلة خاضعة لتعليمات التمي 233/4

 ( . 175االعتراض عليها وفق املادة ) 

على القا    في املسائل املستعرلة تضمين حكمه األمر بالنفاذ املعرل  233/5

بكفالة أو بدونها حسذ تقديره ، ويلدم ايرهات التنفيذية  تنفيذ ايحكم ولو بالقوة 

 ( . 199ــ  198ايربرية وفق املادتين ) 

 

 تشمل الدعاول املستعرلة ما يلي : عد املائتين :املادة الرا عة والةال ون 

 أ ـ دعول املعاينة إل بات ايحال.

 .ب ـ دعول منع التعرض ل حيازة ودعول استردادها

 .ج ـ دعول املنع من السفر

 .د ـ دعول وقف األعمال ايرديدة

 .هـ ـ دعول طلذ ايحراسة

 .و ـ الدعول املتعلقة بأجرة األجير اليومية

 ل األخرل ال   يعطيها النظام صفة االستعرال .ز ـ الدعاو 

دعول املعاينة إل بات ايحالة هي : أن يتقدم صاحذ مص حة للمحكمة  234/1

امل تصة بدعول مسـتعرلة إل بات معـالم واقعة  يحتمل أن تصبح محل نداع أمام 

 وتتم املعـاينة وإ بـات ايحـالة وفق الــمـواد ) 
ً
 ( . 116ـ  112القــضاء مسـتقبال



يقصد بالدعول املتعلقة بأجرة  األجير اليومية إذا كان املدعي يطالذ  234/2

بتسليمه أجرته اليومية ، وال يدخل في هذا املطالبة باألجرة عن عقار أو عمل أجر 

 ( . 31شهرك ، وفق املادة ) 

ال تقبل دعول منع التعرض ل حيازة ، ودعول استرداها في املنقوالت  عد  234/3

 من تاريخ علم املدعي باالعتداء ، ف ن مضت هذه املدة كان  مض  
ً
خمسة عشر يوما

 له أن يتقدم بدعول غير مستعرلة في املوضوع .

دعــــول منــــع التعــــرض ل حيــــازة ، ودعــــول اســــتردادها املتعلقــــة بــــاملنقول إذا  234/4

رفعــــت بــــدعول مســــتقلة قبــــل رفــــع الــــدعول األصــــلية فــــي املوضــــوع تخــــتص بنظرهــــا 

 ( . 31يردئية وفق املادة ) املحكمة ا

أما إذا رفعت هذه الدعول مع الدعول األصلية ، أو  عد رفعها كطلذ عارض 

 ( . 233فتنظرها املحكمة امل تصة بنظر املوضوع وفق املادة ) 

 

يكون ميعاد ايحضور في الدعاول املستعرلة املادة اي امسة والةال ون  عد املائتين :

 وعشرين ساعة ، ويجو 
ً
ز في حالة الضرورة القصول نقص هذا امليعاد بأمر أربعا

 من املحكمة.

مدة األربع والعشرين ساعة هي املدة األقل لطلذ اي صم وتجوز الديادة  235/1

 .عليها عند االقتضاء 

يكون التبليس بالطر  املعتادة ، إال في حال نقص امليعاد عن أربع وعشرين  235/2

يس لع ص املدعى عليه أو وكيله الشرعي في ساعة ، ففي هذه ايحال يكون التبل

 الدعول نفسها .

 يرجع في تقدير الضرورة القصول املريزة لنقص امليعاد إلى ناظر الدعول. 235/3

 بل تنظر املحكمة في الدعول  235/4
ً
ال يتم إعادة اإلعالن مرة أخرل إذا تم صحيحا

 وتحكم فيها .

ستعرلة  إيداع مذكرة بدفاعه وفق املادة ال يلدم املدعى عليه في الدعاول امل 235/5

 (41 . ) 

 

 



 

 

لكل مدع بحق على آخر أ ناء نظر الدعول أو املادة السادسة والةال ون  عد املائتين :

قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى املحكمة امل تصة باملوضـوع دعـول مسـتعرلة 

 بــاملنع إذا
ً
قامــت أســباب  ملنــع خصــمه مــن الســفر ، وعلــى القا ــ   أن يصــدر أمــرا

تدعو إلى الظن أن سفر املدعى عليه أمـر متوقـع وبأنـه يعـرض حـق املـدعي للـــخطر 

 يحــدده القا ــ   لتعــويض املــدعى أو
ً
يــؤخر أداءه ويشــترط تقــديم املــدعي تأمينــا

عليــه م ــى ظهــر أن املــدعي غيــر محــق فــي دعــواه ، ويحكــم بــالتعويض مــع ايحكــم فــي 

 ليه من أضرار لتأخيره عن السفر.املوضوع ويقدر بحسذ ما يحق املدعى ع

إذا صدر أمر القا    بمنع اي صم من السفرــ وإن لم يكن بحضوره ــ فتبلس  236/1

بذلك ايرهة  امل تصة بخطاب لتنفيذه ، وال يسمح لـه بالسفر إال ب ذن كتابي من 

 القا    ، وهذا األمر حكم ، يخضع لتعليمات التمييز .

بمنع اي صم من السفر لدمه إحاطة ايرهة  إذا صدر أمر من القا    236/2

 امل تصة بما انتهت إليه القضية .

إذا كان طلذ املنع من السفر ألجل تنفيذ حكم مكتسذ للقطعية فيكون  236/3

 من اختصاص ايحاكم اإلدارك .

 التعويض للممنوع من السفر يقدره القا    بوساطة أهل اي برة . 236/4

لذك حدده القا     شيك مصرفي مكروز القيمة يقدم املدعي التعويض ا 236/5

 باسم رئيس املحكمة ويودع في صندو  املحكمة  .

إذا صدر أمر باملنع من السفر والدعول تتعلق بمبلس معين فأودعه املدعى  236/6

 بمباشرة الدعول 
ً
 ووكل ن صا

ً
 ملياا

ً
 غارما

ً
عليه لدل املحكمة ، أو أحضر كفيال

فيسمح القا    له بالسفر .

 

 

 

لكل صاحذ حق ظاهر أن يتقدم إلى املحكمة املادة السا عة والةال ون  عد املائتين :

امل تصة باملوضوع بدعول مستعرلة ملنع التعرض يحيازته أو الستردادها ، وعلى 



 بمنع التعرض أو باسترداد ايحيازة إذا اقتنع بمبرراته ، وال 
ً
القا    أن يصدر أمرا

 عليه ، وملن ينازع في أصل ايحق أن يؤ ر هذا األمر على أصل ايح
ً
ق وال يكون دليال

 يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام .

 ( . 31يراجع في هذه املادة فقرات لوائح املادة )  237/1

 

يجــوز ملـن يضــار مــن أعمـال تقــام  غيــر حــق أن املـادة الةامنــة والةال ــون  عـد املــائتين :

مستعرلة لوقف األعمال ايرديدة ،  يتقدم للمحكمة امل تصة باملوضوع بدعول 

 باملنع إذا اقتنع بمبرراته وال يؤ ر هذا األمر باملنع على 
ً
وعلى القا    أن يصدر أمرا

 عليــه  وملــن ينـازع فيــه أن يتقــدم للقضــاء وفــق أحكــام 
ً
أصـل ايحــق وال يكــون دلــيال

 هذا النظام .

يام بها في ملكه ومن املراد باألعمال ايرديدة : ما شرع املدعى عليه في الق 238/1

 شأنها اإلضرار باملدعي .

 يشترط لطلذ وقف األعمال ايرديدة أمران : 238/2

 أن تكون هذه األعمال قد بدأت ولكنها لم تتم . -أ

 .ن تكون هذه األعمال ال   بدأها املدعى عليه مضرة باملدعي أ -ب

 
تكون  إذا تمت األعمال ايرديدة قبل وقفها وفيها ضرر على املدعي فال  238/3

من القضاء املستعرل بل تكون من باب دعاول إزالة الضرر وهي غير 

 مستعرلة.

وقف األعمال ايرديدة )) اإلحداث (( في املتنازع فيه من قبل القا     238/4
ب
ت

 عند االقتضاء بدعول مستعرلة بناء على طلذ اي صم .

للمحكمــــــة ترفــــــع دعــــــول طلــــــذ ايحراســــــة  املــــــادة التاســــــعة والةال ــــــون  عــــــد املــــــائتين:

امل تصـــة بنظـــر املوضـــوع فـــي املنقـــول أو العقـــار الـــذك يقـــوم فـــي شـــأنه نـــداع ويكـــون 

ايحــق فيــه غيــر  ابــت ، وللقا ــ   أن يــأمر بايحراســة إذا كــان صــاحذ املصــ حة فــي 

 مـن 
ً
 عـاجال

ً
املنقول أو العقار قد قدم من األسباب املعقولة مـا يخشـ ى معـه خطـرا

حــارة بحفــظ املــال وب دارتــه ، ويــرده مـــع بقــاء املــال تحــت يــد حــائدة ، ويتكفـــل اي

 المق وضة رلى من إث ت له المق فيه. غلته



ايحراسة هي : وضع األموال املتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القا     239/1

 إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن .

للقا    أن يأمر بايحراسة إذا حصل نداع في  ابت أو منقول أو فيهما  239/2

 سواء أك
ً
ان هذا النزاع في امللكية أم على واضع اليد أم على ايحيازة أم متعلقا

ب دارة املال واستغالله ، كالنزاع الذك يحصل بين الور ة أو  عضهم في التركة ، 

 أو بين الشركاء حول إدارة املال املشاع وكيفية استغالله .

بصحيفة ترفع دعول طلذ ايحراسة للمحكمة امل تصة بنظر املوضوع  239/3

تقيد وتحال لناظر القضية ف ن لم تكن هناا قضية منظورة فتحال حسذ 

 اإلحاالت .

ألصحاب الشأن أن يطلبوا من املحكمة إقامة حارة وعلى املحكمة  239/4

 أن تستجيذ لطلبهم وإن لم يكن هناا خطر عاجل .

للقا    عند االقتضاء ــ ولو لم يصدر حكم في املوضوع ــ أن يقيم  239/5

 بأمر يصدره ، ولو لم يطلذ ذلك أحد من اي صوم ويخضع لتعليمات ح
ً
ارسا

 التمييز.

للقا    الذك أقام الولي أو الناظر ، أو ي لفه األمرب بايحراسة إذا أساء  239/6

الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف ، ح ى ينته  موضوع النظر 

 في الوالية والنظارة من قبله .

 ، ف ذا لم ألربعون  عد املائتين:املادة ا
ً
يكون تعيين ايحارة باتفا  ذوك الشأن جميعا

يتفقـوا تـولى القا ــ   تعيينـه ، ويحـدد ايحكــم الصـادر بايحراسـة مــا علـى ايحــارة 

من التزام وماله من حقو  وسلطة . وإذا سكت ايحكم عن ذلك فتطبق األحكام 

 الواردة في هذا النظام .

ن ايحارة الذك حصل االتفا  عليه بين أصحاب يقر القا    تعيي 240/1

 الشأن.

إذا قض ى ايحكم بفرض ايحراسة على املال املشاع لوجود خالف على  240/2

إدارته ولم يكن هناا خالف على حصص الشركاء فللقا    أن  يصر  

 ل حارة بتوزيع صافي الغلة على الشركاء كل حسذ حصته .



ائية  عد رد طلبه األول إذا بين ل  صم أن يتقدم بطلذ حراسة قض 240/3

 أخرل .
ً
 أسبابا

 للقا    أن يعهد بايحراسة إلى أكثر من حارة إذا اقتض ى األمر ذلك . 240/4

ل  صوم أو  عضهم التقدم بطلذ استبدال ايحارة إذا ظهر لهم ما  240/5

 يوجذ ذلك وعلى القـا    ــ الذك عينه ــ أو خلفه ، أن ينظر في هذا الطلذ .

إذا توفي ايحارة أو استقال وقبلت استقالته ف ن ايحراسة ال تنته   240/6

 ويعين حارة آخر حسذ اإلجراءات السابقة  .

 ( . 245ـ  241من األحكام املشار إليها في هذه املادة ما جاء في املواد )  240/7

إذا ترا ايحارة ايحراسة من تلقاء نفسه دون موافقة املحكمة ،  240/8

 عنه حسذ إجراءات تعيين ايحارة ، ويضمن  فتعين املحكمة
ً
 بدال

ً
حارسا

ايحارة التارا ل حراسة ما يترتذ على تركه ل حراسة من أضرار على األموال 

 املحروسة .

 

يلتزم ايحارة باملحافظـة علـى األمـوال املعهـود املادة ايحادية واألربعون  عد املائتين :

من هذه األموال ، ويبذل في ذلك عناية إليه حراستها ، وب دارة ما يحتاج إلى إدارة 

الرجــل املعتــاد ، وال يجــوز لـــه بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر أن يحــل محلــه فــي أداء 

 .مهمته كلها أو  عضها أحد ذوك الشأن دون ر  ى ارخرين

تبدأ التزامات ايحارة باستالم املال محل ايحراسة ويجذ عليه أن يحرر  241/1

 يجرد فيه األموال
ً
املوضوعة تحت ايحراسة وأوصافها وذلك  عد إخطار  محضرا

ذوك الشأن وحضورهم مع مندوب من املحكمة ويوقع ايرميع على املحضر ف ن 

 امتنع أحد أ بت ذلك في املحضر .

ال يجوز ل حارة أن يتنازل أو يوكل بايحراسة لع ص آخر بدون إذن من  241/2

 القا    أو اتفا  أصحاب الشأن .

 

ال يجــوز ل حــارة فــي غيــر أعمــال اإلدارة أن ة واألربعــون  عــد املــائتين :املــادة الةانيــ

 أو بترخيص من القا   .
ً
 يتصرف إال بر  ى ذوك الشأن جميعا



األصل في أعمال اإلدارة هو : ايحفظ والصيانة ، وقبض األجرة وامل اصمة  242/1

 في ذلك .

 

 ـــ ى األجـــر املحـــدد لـــه فـــي ل حـــارة أن يتقااملـــادة الةالةـــة واألربعـــون  عـــد املـــائتين :

 ايحكم ما لم يكن قد تنازل عنه.

يكون تقدير أجرة ايحارة باتفا  ذوك الشأن مع ايحارة أو بتقدير القا     243/1

 عند االختالف .

 

يتقا  ى ايحارة أجره املحدد لـه من الغلة ال   في يده ، وإال فمن ذوك 243/2

 ة  ، أو خلفه  .الشأن ، وعند االختالف يفصل في ذلك ناظر القضي

 

يلتــزم ايحـارة باتخــاذ دفـاتر حســاب منظمــة ، املـادة الرا عــة واألربعـون  عــد املـائتين :

وعلى القا    إلدامه باتخاذ دفاتر عليها ختم املحكمة عند االقتضاء ، ويلتزم بأن 

يقــدم فــي الفتــرات ال ــ  يحــددها القا ــ   أو فــي كــل ســنة علــى األكثــر لــذوك الشــأن 

 بمـــا تســـلم
ً
 بمـــا يةبـــت ذلـــك مـــن مســـتندات ، وإذا كـــان حســـابا

ً
ه وبمـــا أنفقـــه معـــدزا

 من قبـل املحكمـة وجـذ عليـه فـو  ذلـك أن يـودع صـورة مـن هـذا 
ً
ايحارة معينا

 ايحساب بمكتذ إدارتها .

إذا أنفق ايحارة على األموال املعهود إليه حراستها من ماله اي اص فله  244/1

ملحكمة امل تصة إن لم يصدقوه الرجوع على ذوك الشأن بدعول يقيمها لدل ا

 ويبذلوا له ما طلذ .

 

 

تنتهــــ  ايحراســــة باتفــــا  ذوك الشــــأن املــــادة اي امســــة واألربعــــون  عــــد املــــائتين  :

 أو بحكــم القا ــ   ، وعلــى ايحــارة حيناــذ أن يبــادر إلــى رد الشــ  ء املعهــود 
ً
جميعــا

 إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القا    .

يجذ على ايحارة أن يرد الش  ء املعهود إليه حراسته في املكان الذك  245/1

 استلمه فيه ما لم يوجد اتفا  أو حكم يقض   بخالف ذلك .



 

 الباب الرا ع عشر

  الفصل األول 

 تسريل األوقاف واالنهاءات

 

ال يجوز للقا    تسريل إنشاء أك وقف إال املادة السادسة واألربعون  عد املائتين :

وت تملك واقفه إياه وبعد التأكد من خلو سرله مما يمنع من إجراء  عد  ب

 التسريل.

يجـوز تو يــق الوقــف فــي بلــد املوقــف ولــو كـان العقــار فــي بلــد آخــر وذلــك  عــد  246/1

 التأكد من سريان مفعول الصك من واقع سرله . 

وتةبت الوقفية على صك العقار ويبعث بصفة رسمية إلى ايرهة ال   صدر 

  تهميش على سرله.منها لل

األرا    امل صصة مساجد في امل ططات املعتمدة سواء  تسريل 246/2

 أم مملوكة ألن اص، من اختصاص كاتذ العدل، أما  أكانت امل ططات
ً
منحا

 .األرا    ال   لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتو يقها من اختصاص املحاكم

ت خيرية تتولى نظارتها األوقاف ال   أنقرض مستحقوها وآلت إلى جها 246/3

 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

 على وقف أو قبل عدله لنفسه تعين على  246/4
ً
إذا عدل القا    ناظرا

 القا    إقامة ناظر  بدال عنه.

املعارضة على النظارة قبل صدور صكها ينظرها من أحيل إليه طلذ  246/5

 إقامة الناظر.

ة على النظارة  عد صدور صكها تنظرها املحكمة مصدرة املعارض 246/6

الصك ويكون نظرها من قبل مصدر الصك إذا كان على رأة العمل في املحكمة 

 نفسها وإال فخلفه .

إذا تقدم للمحكمة من يطلذ استخراج صك استحكام لوقف أهلي  246/7

 .ال ناظر له فللمحكمة تفويضه في ضب  ايحرة للمطالبة به 

 



 السا عة واألربعون  عد املائتين : املادة
ً
على طالذ تسريل الوقف أن يقدم طلبا

 بو يقة رسمية تةبت تملكه ملا يريد إيقافه .
ً
 بذلك إلى املحكمة امل تصة مشفوعا

طلذ تسريل الوقف يقدم باسم رئيس املحكمة في املحاكم الرئاسية  247/1

 وباسم قا    املحكمة في املحاكم األخرل .

ل طلذ تسريل الوقف إلى القا    مباشرة وهو الذك يتولى إجراءاته يحا 248/2

 ح ى إنهائه .

الو يقة الرسمية هي : صك امللكية املستكمل لإلجراءات الشرعية والنظامية  248/3

. 

 

 

األوقاف ال   ليس لها حجج مسرلة يجرك املادة الةامنة واألربعون  عد املائتين :

 جراءات املقررة إلجراء االستحكام .إ بات وقفيتها وفق القواعد واإل 

إخراج حرة استحكام على األرض ال   أقيم عليها مسرد يكون بطلذ من  248/1

 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد .

 إخراج صكوا استحكام املقابر يكون بطلذ رس   من البلدية. 248/2

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقـــاف  صكوا األوقاف اي يرية العامة تسلم إلى 248/3

 والـدعوة واإلرشاد، أو أحد فروعها . ويسلم للموقف صورة عنها.  

 

مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار املادة التاسعة واألربعون  عد املائتين :

 :ال يجوز تسريل وقفية عقار في اململكة مملوا ألجن   إال بالشروط ارتية

 للمقتضيات الشرعية .أن يكون  -أ
ً
 الوقف طبقا

 .أن يكون الوقف على جهة بر ال تنقطع   -ب  

 .أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية  -ج  

    -د  
ً
 .أن يكون الناظر على الوقف سعوديا

أن ينص في حرة الوقف أن يكون للمجلس األعلى لألوقاف حق -هـ  

 .وقفال على اإلشراف



 لنظام األوقاف في اململكة  -و
ً
 أن يكون الوقف خاضعا

 

إذا اقتض ى األمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء املادة  اي مسون  عد املائتين :

 أو كان إدارة األوقاف أن يجرك معاملة النقل إال  عد استاذان 
ً
 خاصا

ً
كان ناظرا

املسوغات الشرعية ال   القا    الشرعي في البلد ال   فيها الوقف وإ بات

تجيز نقله على أن يجعل  منه في مةله في ايحال . وكل ذلك يتم  عد موافقة 

 محكمة التمييز.

 ال يجوز نقل األوقاف خارج اململكة. 250/1

نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر داخل اململكة يقتض   إذن قا    بلد  250/2

يكون لدل قا    البلد املنقول  الوقف وتصديق محكمة التمييز عليه. وشراء بدله

 إليه الوقف، عد تحقق الغبطة واملص حة من أهل اي برة في ايحالين .

اإلذن في بيع عقار الوقف أو شرائه يكون لدل املحكمة ال   في بلد العقار،  250/3

  عد تحقق الغبطة واملص حة من أهل اي برة .

وقف هو القا    الذك صدرعنه الذك يتولى اإلفرا  في البيع والشراء في ال 250/4

 اإلذن أو خلفه، وذلك  عد تصديق اإلذن بالبيع من محكمة التمييز.

العقار املشترا بين وقف وغيره يكون إفراغه لدل القا    الذك أذن ببيع  250/5

 حصة الوقف أو خلفه .

اإلذن باستبدال األوقاف اي يرية وبيعها يكون  عد موافقة مجلس األوقاف  250/6

 لى على ذلك .األع

إفرا  ما انتزع للمص حة العامة ، من عقار األوقاف يكون من قبل كاتذ  250/7

 العدل .

عقار الوقف الذك يراد ندع ملكيته لصاي  الشركات األهلية العامة ال يعتبر  250/8

للمص حة العامة  ، فال يباع إال  عد صدور إذن من املحكمة امل تصة  عد تحقق 

 واملص حة في البيع وموافقة محكمة التمييز على ذلك . القا    من الغبطة

للناظر االقتراض من صندو  التنمية العقارية ورهن ما أقيم على أرض  250/9

الوقف من مبان  ونحوها ، وذلك  عد تحقق القا    من الغبطة واملص حة ، وإذنه 

 بذلك ، وهو غير خاضع للتمييز.



 إلى كاتذ  250/10
ً
العدل لتسريل إقرار الناظر برهن املباني يصدر القا    خطابا

 ونحوها ــ ال   ستقام على أرض الوقف ــ لصندو  التنمية العقارية.

يسلم مال الوقف الذك ال يكفي لشراء بدل  للناظر للمضاربة به ،  عد  250/11

إذن القا    وتحققه من  قة الناظر وحذقه وتصديق اإلذن من محكمة التمييز ، 

جتمع لدل الناظر من ذلك ما يكفي لشراء بدل بادر بالشراء عن طريق على أنه م ى ا

 املحكمة .  

 

 الـفـصــل الةــانــي 

 االسـتحكام                              

االستحكام هو طلذ صك ب  بات تملك  املادة ايحادية واي مسون  عد املائتين  : 

اع الدعول بايحق م ى وجدت عقار في غير مواجهة خصم ابتداًء وال يمنع من سم

. 

 

حرة االستحكام ال تمنع من سماع الدعول ولو كانت ايحرة مكتسبة  251/1

 القطعية.

املعارضة  عد خروج حرة االستحكام واكتسابها القطعية تعتبر دعول  251/2

 مستقلة تقام في بلد املدعى عليه .

ملدعى عليه يسكن إذا رفعت املعارضة  عد خروج حرة االستحكام  وكان ا 251/3

في بلد العقار ومصدر ايحرة في املحكمة نفسها فتحال إليه  ـ ولو انتقل إلى مكتذ 

 آخر في املحكمة الواحدة ـ وإن لم يكن في املحكمة  فخلفه ؛ وتحسذ له إحالة .

إذا ظهر للقا    أ ناء املرافعة  ما يستوجذ إعادة النظر في حرة  251/4

باإللغاء أو التعديل أو التكميل ف ن عليه النظر في  االستحكام الصادرة من غيره

ذلك وإنهاءه بالوجه الشرعي ورفع  ما يجريه  إلى محكمة التمييز ؛ وهي ال   تتولى 

 إلغاء الصكوا .

إذا كان طلذ التعديل أو التكميل في أمر ال يؤ ر على مساحة ايحرة أو  251/5

 مييز ما لم يكن هناا معارض.األطوال أو املراورين فال يرفع إلى محكمة الت



إذا طلذ تعديل املساحة بديادة عما اشتمل عليه صك االستحكام أو ما  251/6

 تفرع عنه من إفرا  فيطبق  شأنه إجراءات حرة االستحكام .

صكوا االستحكام ال   لم تشتمل على أطوال ومساحة  تستوفى ب جراءات  251/7

تلك اإلجراءات في الضب  وصكوا   جديدة وفق تعليمات حجج االستحكام وت حق

 االستحكام ، أما و ائق التملك وصكوا اي صومة فال ي حق بها ش  ء من ذلك.

 

 

مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار املادة الةانية واي مسون  عد املائتين :

 أو بناًء ، حق طلذ صك استحكام 
ً
لكل من يدعي تملك عقار سواء كان ذلك أرضا

 حكمة ال   يقع في نطا  اختصاصها ذلك العقار .  من امل

يحق  ألحد الشركاء في عقار طلذ حرة استحكام له ولشركائه ولو لم يكن  252/1

 معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان االشتراا عن طريق اإلرث أم غيره .

 من املحكمة ال   يقع العقار في نطا   252/2
ّ
حرة االستحكام ال تصدر إال

, وفي حال تغيرت الوالية املكانية وكانت ايحرة مضبوطة فتكمل ختصاصها املكانيا

 .في املحكمة ذات الوالية األولى

إذا نقضت حرة االستحكام وليس في املحكمة سول القا    مصدر ايحرة  252/3

 ، فيندب وزير العدل أحد القضاة إلكمال الزمها.

روث باسم الور ة إن أمكن، وإال تصدر حرة االستحكام  في العقار املو  252/4

صدرت باسم مورثهم . أما العقار الذك انتقل إلى املنه  وشركائه من غير طريق 

 اإلرث فتصدر ايحرة باسم كافة الشركاء مع إيضا  نصيذ كل شريك.

إذا تغيـــــرت الواليـــــة املكانيـــــة علـــــى العقـــــار ولـــــدم إكمـــــال صـــــكوا صـــــادرة مـــــن  252/5

 لى فيتم إجراء ارتي :املحكمة صاحبة الوالية األو 

تقوم املحكمة صاحبة الوالية األخيرة ال   يقع في نطا  اختصاصها العقار ب كمال  -أ

 للصـكوا ال ـ  تقـدم لهـا مـع مراعـاة تطبيـق التعليمـات 
ً
 ونظاما

ً
ما يلدم إكماله شرعا

 املتعلقة بكجج االستحكام .

ل   أصدرته للتهميش يبعث القا    ما أجراه على صك االستحكام إلى املحكمة ا-ب 

 على سرله وضبطه بما أيحق به.



صكوا حجج االستحكام الصادرة على عقار خارج والية املحكمة املكانية  252/6

 ترفع إلى وزارة العدل إلجراء الالزم نحوها .  

 بموجذ صك استحكام دون األرض ف ن هذا ال يكفي  252/7
ً
إذا كان البناء مملوكا

مدعي ملكية األرض طلذ إ بات تملكه لها ، وعلى  إل بات تملك األرض وعلى

 املحكمة اتخاذ اإلجراءات اي اصة  بكجج االستحكام.

 لألرض اململوكة بصك مستكمل  252/8
ً
البناء ال يحتاج إلى إ بات إذا كان تا عا

 لإلجراءات ، ويكتفى  باإلقرار به من البائع واملشترك عند البيع .

   فقد ضبطها وسرلها أو ليس  لـها ضب  وال صكوا حجج االستحكام ال 252/9

 سرل ترفع إلى محكمة التمييز لتقرير ما يلدم  شأنها .

صور صكوا  حجج االستحكام ال   فقد ضبطها وسرلها أو ليس لها  252/10

 ضبـ  وال سـجل أصـال تعــتبر الغية وال حـاجة لـعرضها على محـكمة التمييز.

م ال   فقد ضبطها أو سرلها أو ليس لها صور صكوا حجج االستحكا 252/11

ضب  أو سرل تعرض صورة الصك مع صورة  ضبطه أو صورة سرله على 

 محكمة التمييز لتقرير ما يلدم  شأنها .

إذا تعذر مقابلة الصك على سرله ـ وذلك لتلف السرل ـ فيرفع أصل  252/12

 الصك مع صورة ضبطه إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه  شأنه.

صكوا حجج االستحكام ال   لها ضب  وال سرل لها ، أو لها سرل وال  252/13

ضب  لها ، يتم رفع صورة من الضب  أو السرل مع الصك إلى محكمة التمييز 

 لتقرير ما تراه  شأنها .

ضــــبـ  و سرل إكمال أو تعديل حرة استحكام لها  إذا ورد للقا    طلذ 252/14

وظهر للقا    ما يوجذ التحقق فعليه  أو  عضها , ساةولم يعثر على املعاملة األ 

 .تراه رفعها ملحكمة التمييز لتقرير ما

أزالت ايرهة ايحكومية امل تصة أنقاضا على أرض بكرة أن تلك إذا  252/15

 فال يمنح صاحذ البناء حرة 
ً
األنقاض وضعت  غير حق ولم يكن البناء قديما

 وكسبها. استحكام إال  عد إقامة دعول ضد ايرهة

 

يطلذ صك االستحكام باستدعاء يبين فيه  املادة الةالةة واي مسون  عد املائتين :



 نوع العقار وموقعه ومساحته وحدوده وو يقة التملك إن وجدت .

طلذ صك االستحكام يقدم باسم رئيس املحكمة في املحاكم الرئاسية  253/1

 وباسم قا    املحكمة في املحاكم األخرل.

 

 تقدم املنه  بطلذ حرة استحكام على أكثر من عقار فيجرل ما يأتي: إذا 253/2

 على عقار  أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود    -أ
ً
إذا كان الطلذ مقدما

 مستقلة تستوفى فيها اإلجراءات 
 
وأطوال مستقلة فلكل عقار طلذ  وحرة

 الشرعية والنظامية. 

تكــــون بطلــــذ واحــــد وحرــــة إذا كانــــت العقــــارات متالصــــقة بحــــدود واحــــدة ف -ب

 واحدة.  

إذا كان بيد ن ص حرة استحكام على عقار له، وكان له عقار آخر مالصق له  -ج

ن من ذلك، وله طلذ حرة استحكام 
ّ
ورغذ إيحاقه في حرته السابقة ، فال يمك

 مستقلة على ذلك ايردء.

ر في يحال طلذ حرة االستحكام  إلى القا    مباشرة وهو الذك يتولى النظ 253/3

 إجراءات ايحرة ح ى إنهائها .  

 يبين في طلذ حرة االستحكام ما يأتي : 253/4

 ورقم سرله املدني وتاريخه .  -أ 
ً
 اسم مالك العقار كامال

 نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه وو يقة التملك إن وجدت. -ب   

 ايحدود واألطوال واملساحة باملتر. -ج   

بطلذ حرة االستحكام رفع مساحي شامل صادر  عن يرفق عند االقتضاء   253/4

مكتذ مساحي معتمد  توض  فيه ايحدود واألطوال واملساحة اإلجمالية ويرب  

 العقار بمعلم  ابت .

 

قبل البدء في تدوين اإلنهاء والشروع في املادة  الرا عة واي مسون  عد املائتين :

من البلدية ، ووزارة  إجراءات اإل بات لذلك على املحكمة أن تكتذ إلى كل

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، ووزارة املالية واالقتصاد الوطن  

، وبالنسبة ملا هو خارج املدن والقرل يكتذ إلى ايحرة الوطن  ،  ووزارة الدفاع 



ل والطيران ، ووزارة املعارف ) إدارة ار ار ( ، ووزارة الدراعة واملياه ، ووزارة البترو

والثروة املعدنية ، ووزارة املواصالت ، أو فروع تلك الوزارات واملصاي  أو من 

يقوم مقامها في ذلك ، وغيرها من ايرهات ال   تصدر األوامر بالكتابة إليها . وذلك 

لالستفسار عما إذا كان لديها معارضة في اإلنهاء وعلى املحكمة كذلك أن تطلذ 

الصحف ال   تصدر في منطقة العقار ، وفي  النشر عن طلذ االستحكام في إحدل

حال عدم صدور صحف في املنطقة تطلذ النشر في إحدل الصحف األكثر 

 فيها . باإلضافة إلى إلصا  صور من املنشور في لوحة اإلعالن على باب 
ً
انتشارا

 املحكمة واألمارة أو املحافظة أو املركد.

بالكتابة إليها كالكهرباء والهياة يكتذ يرميع ايرهات ال   صدرت األوامر  254/1 

 .ملا هو خارج املدن والقرل الوطنية ل حماية الفطرية وغيرهما من ايرهات امل تصة 

خارج املدن والقرل هو: ما كان خارج النطا  العمراني للمدينة أو القرية  254/2

 املحدد من قبل البلدية.

ـ ال املقتر  ــ فال يكتذ لوزارة إذا كان العقار داخل النطا  العمراني القائم ـ 254/3

.
ً
 الدراعة واملياه، ولو كان العقار زراعيا

إذا ذكرت إحدل الدوائر املعنية في إجابتها أن لدائرة أخرل غير مذكورة  254/4

 في العقار موضع اإلنهاء فيلدم الكتابة لتلك ايرهة .
ً
 اختصاصا

ملساحة وسكتت عن إذا أجابت إحدل الدوائر باملوافقة على جدء من ا 254/5

 البا ي فتعد معترضة على ما سكتت عنه .

إذا أجابت إحدل ايرهات املعنية باملعارضة على ايحرة فعلى القا    أن  254/6

 لسماع املعارضة ملدة ال تقل عن شهر ، وتبلس ايرهة بخطاب رس   
ً
يحدد موعدا

 (.256ادة  )على أن ال تــسمع املعارضة إال  عد مض   املدة املقررة في املـــ

إذا تبلغت ايرهة املعترضة بموعد ايرلسة للنظر في االعتراض ، ولم تبعث  254/7

 عنها في الوقت املحدد فعلى املحكمة
ً
إكمال ما يلدم - عد التحقق من التبليس -مندوبا

 نحو ايحرة ، وفي حال إصدار ايحرة ترفع إلى محكمة التمييز.

ين إجابات الدوائر ايحكومية، وكذا عدد يلدم تدوين أرقام وتواريخ ومضام 254/8

 ايرريدة املعلن فيها واسمها وتاريخ اإلعالن في ضب  االستحكام وصكه .

 



يجذ على املحكمة عالوة على ما ذكر في املادة اي امسة واي مسون  عد املائتين :

املادة السابقة إذا طلذ منها عمل استحكام لألرض الفضاء أن تكتذ بذلك إلى 

 السامي  .املقام 

يرفع طلذ االستاذان إلى املقام السامي عن طريق وزارة العدل مع بيان  255/1

 وجهة نظر القا    حيال طلذ املنه  .  

 

 على آخر اإلجراءين  املادة السادسة واي مسون  عد املائتين :  
ً
إذا مض ى ستون يوما

دتان من إبال  ايرهات الرسمية امل تصة أو النشر حسبما نصت عليه املا

السابقتان دون معارضة فيجذ إكمال إجراء االستحكام إذا لم يكن  م مانع 

 شرعي أو نظامي .

إذا لم تجذ إحدل ايرهات باملعارضة أو عدمها في املدة املحددة في هذه  256/1

املادة مع التحقق من تبلغها، فعلى القا    إكمال إجراء االستحكام ورفع ما يقرره 

 إلى محكمة التمييز .

على القا    عدم تدوين اإلنهاء أو الشروع في إجراءات اإل بات على األرض  256/2

 الفضاء، ح ى ورود التوجيه من املقام السامي.

إذا تقدم أحد باملعارضة من ايرهات أو األفراد أ ناء نظر حرة االستحكام  256/3

 يحرة .وقبل اكتسابها القطعية فتسمع املعارضة في ضب  اإلنهاء ضمن إجراءات ا

 

يجذ على املحكمة أن تتأكد من صحة املادة  السا عة واي مسون  عد املائتين :

مساحة العقار وأضالعه وحدوده ، وأن يقف عليه القا    أو من ينيبه مع 

مهندة إن لدم األمر ، وبعد استكمال إجراءات اإل بات الشرعي تنظم حرة 

 االستحكام .

 ة اي اصة بأطوال األمالا ومساحاتها الكلية .املتر وأجداؤه هو: وحدة القيا 257/1

إذا كانت أضالع املنهى عنه متعرجة فيلدم تحديد االنكسارات والدوايا  257/2

 واتجاهاتها وأطوالها .

 يوقعه مع  257/3
ً
عند وقوف القا    أو من ينيبه على العقار يعد محضرا

، ومساحته، ايحاضرين معه، يبين فيه حال العقار من حيث حدوده، وأطواله



وعرض الشوارع املحيطة به، ونوع اإلحياء إن وجد، أو أ ره، وعدم تداخله مع 

 األودية واملرافق العامة والغابات والسواحل، ويدون ذلك في حرة االستحكام .

للمحكمة عند االقتضاء االستعانة بفروع وزارة الدراعة ووزارة الشؤون  257/4

 السكنية أو الدراعية حسذ االختصاص.البلدية والقروية في مس  املواقع 

( يجذ أن يشتمل  254( من الئحة املادة ) 8عالوة على ما ذكر في الفقرة ) 257/5

صك حرة االستحكام على إنهاء املنه  وبيناته وعلى األطوال وايحدود واملساحة 

 الكلية وعرض الشوارع املحيطة بالعقار.

 

إذا جرت اي صومة في إحدل املحاكم على املادة الةامنة واي مسون  عد املائتين :

عقار ليس لـه حرة مسرلة فعليها أن تجرك معاملة االستحكام أ ناء نظرها 

 لإلجراءات املنصوص عليها في املواد السابقة.
ً
 القضية وفقا

إذا كانت اي صومة على عقار خارج الوالية املكانية للمحكمة وليس عليه  258/1

ع، فتسمع اي صومة ويفصل فيها دون إجراءات حرة استحكام، وحصل فيه ندا

ايحرة، وينص في الصك على أن ايحكم ال يكفي إل بات التملك وال يقوم مقام 

 حرة االستحكام وال يستند عليه في أك إفرا .

إذا استدعى ايحال ضرورة اإلسراع في فصل النزاع في عقار ليس عليه حرة  258/2

ات االستحكام وينص في الصك، على أن استحكام فيفصل فيه دون اتخاذ إجراء

ايحكم ال يكفي إل بات التملك، وال يقوم مقام حرة االستحكام ، وال يستند عليه في 

 أك إفرا  .

ال يجوز إخراج حجج استحكام ألرا    املادة التاسعة واي مسون  عد املائتين : 

في أصل  وأبنية منى وبقية املشاعر ، وإذا حصلت مرافعة في ش  ء من ذلك سواء

 فعلى املحكمة رفع صورة ضب  
ً
العقار أو منفعته وأبرز أحد الطرفين مستندا

املرافعة مع املستند املبرز إلى محكمة التمييز من غيرتنظيم صك بما تنته  به 

 املرافعة .

 يقصد ببقية املشاعر في هذه املادة : مددلفة وعرفات . 259/1

 في أحد  كل صك يعرض على املحاكم أو كتابات 259/2
ً
العدل يتضمن تملكا

 املشاعر فال بد من عرضه على محكمة التمييز .



 ما كان ح ى لش  ء من املشاعر فال تخرج عليه حرة استحكام . 259/3

إذا تقدم أحد إلى املحكمة أو كتابة العدل بطلذ صورة صك عقار يقع في  259/4

 ة التمييز.أحد املشاعر، فتستخرج صورة من سرله مصدقة وترفع إلى محكم

يرفع ما تنته  به اي صومة في عقار داخل املشاعر إلى محكمة التمييز سواًء  259/5

 قنع الطرفان، أو لم يقنعا.

إذا طلبت جهة مختصة إ بات تملك بناء على أرض في أحد املشاعر  259/6

لتعويض صاحبه عنه فتةبت املحكمة ذلك ملالك البناء في و يقة تملك مؤقتة، 

يقة ل رهة امل تصة، وعند استالم التعويض يهمش على الو يقة، أو وترسل الو 

 الصك وسرله إن وجد.

 

 الفصل الةالث 

 إ بات الوفاة وحصر الور ة

 

على طالذ إ بات الوفاة وحصر الور ة أن يقدم إنهاء املادة الستون  عد املائتين :

 على اسم املتوف
ً
ى ، وتاريخ الوفاة بذلك إلى املحكمة امل تصة ويكون إنهاؤه مشتمال

أو شهادة طبية بها في املناطق ووقتها ، ومحل إقامة املتوفى ، وشهود الوفـــــاة

ال   توجد فيها مراكد طبية ، وبالنسبة يحصر الور ة يشتمل على إ بات أسماء 

الور ة ، وأهليتهم ، ونوع قرابتهم من املورث ، والشهود على ذلك للوفيات ال   

 ا النظام.حد ت  عد نفاذ هذ

طلذ إ بات الوفاة، وحصر الور ة يقدم باسم رئيس املحكمة في املحاكم  260/1

 الرئاسية، وباسم قا    املحكمة في املحاكم األخرل.

يحال طلذ إ بات الوفاة وحصر اإلرث إلى القا    مباشرة وهو الذك يتولى  /260

 2إجراءاته ح ى إنهائه.

 بما ي 260/3
ً
 ميزه عن غيره من واقع هويته الع صية.يذكر اسم املتوفى كامال

ال يقبل طلذ إ بات الوفاة وحصر الور ة إال من أحد الور ة أو من يقوم  260/4

.
ً
 مقامه شرعا



إذا استدعى نظر قضية  ، إ بات وفاة ، أو حصر ور ة، فيكون النظر في ذلك  260/5

 من قبل ناظر القضية سواء أكان في ضب  الدعول أم في إنهاء مستقل.

 

للمحكمة عند االقتضاء أن تطلذ من مقدم املادة ايحادية والستون  عد املائتين :

اإلنهاء نشر طلذ إ بات الوفاة وحصر الور ة في إحدل الصحف ال   تصدر في 

منطقة املتوفى ، وفي حال عدم صدور صحف في املنطقة تطلذ نشره في إحدل 

 فيها ، كما أن للمحكمة أن
ً
تطلذ من ايحاكم اإلدارك  الصحف األكثر انتشارا

للمنطقة ال   تقع في نطا  اختصاصها التحرك عما تقدم به طالذ إ بات الوفاة 

وحصر الور ة ويجذ أن تكون اإلجابات موقعة ممن يقدمها ، ومصدقة من 

 ايرهة اإلدارية ال   قامت بالتحرك.

 

 

 

 

التحرك غير كافية  إذا رأل القا    أن نتائجاملادة الةانية والستون  عد املائتين :

فعليه أن يحقق في املوضوع بنفسه ، وبعد استكمال اإلجراءات عليه إصدار صك 

بالوفاة إن  بتت ويحصر فيه الوار ين مع بيان أسمائهم وصفاتهم ، وتاريخ والدتهم 

 لألصول الشرعية .
ً
 طبقا

 يستند على الو ائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الور ة. 262/1

إذا ورد االعتراض على طلذ إ بات الوفاة أو حصر الور ة قبل إ باته فينظر  262/2

 من قبل ناظر اإلنهاء، ضمن إجراءاته .

 

يكون صك إ بات الوفاة وحصر الور ة على املادة الةالةة والستون  عد املائتين :

 الوجه املذكور حرة ما لم يصدر حكم بما يخالفه .

قبل على حصر اإلرث  عد صدور الصك فينظر من إذا كان االعتراض  263/1

وإال فخلفه ؛ وتحسذ له  -إن كان على رأة العمل في املحكمة نفسها  -مصدره 

م ى صدر حكم ب لغاء أو تعديل صك إ بات وفاة أو حصر ور ة وكان  263/2إحالة .



 للتمييز، وإن كان من 
ً
هذا ايحكم من غير مصدر اإل بات فيكون هذا ايحكم خاضعا

 مصدره فيعرض ايحكم على من صدر ضده ألخذ قناعته من عدمها .

م ى احتاج صك حصر الور ة إلى تصحيح أو تكميل ، فيجريه مصدره إن  263/3

 كان على رأة العمل في املحكمة ، وإال فخلفه ، وتحسذ له إحالة .

 

 البـــاب الــخامس عشر 

 أحـــكام خـــتامــية

 

يصدر وزير العدل اللوائح التنفيذية لهذا د املائتين :املادة الرا عة والستون  ع 

 النظام.

 

يلغي هذا النظام تنظيم األعمال اإلدارية في املادة اي امسة والستون  عد املائتين :

هـ ،كما يلغي 24/1/1372وتاريخ 109الدوائر الشرعية الصادر بالتصديق العالي رقم 

فيما يخص القضايا ايحقوقية ( من  84 ( و ) 85،  83،  82،  66،  52املـــــواد ) 

وتاريخ  109نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم 

 هـ ، كما يلغي ما يتعارض معه من أحكام .24/1/1372

 

ينشر هذا النظام في ايرريدة الرسمية ويعمل املادة السادسة والستون  عد املائتين :

 ره .به  عد سنة من تاريخ نش

 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 يرنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية
 رئيس ال رنة                                                         عضو

 القاضي بمحكمة التمييز بالرياض        القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض                                           

 عبد الله بن محمد بن خنين                                                                 ناصر بن إبراهيم الحبيب    
 



 مقرر ال رنة                                                          عضو 

 المستشار                                                  القضائية         وكيل الوزارة المساعد للشؤون 
 صالح بن عبد العزيز العقيل                                                   عبد الحميد بن عبد العزيز الغليقه     

 

 

 

 اللوائح املواداألبواب

 70 23 الباب األول 

 82 15 الباب الةاني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 31 8 الباب الةالث

 42 12 الباب الرا ع

 26 12 الباب اي امس

 61 11 الباب السادة

 27 8 الباب السا ع

 45 7 الباب الةامن

 130 61 الباب التاسع

 42 15 الباب العاشر

 57 23 الباب ايحادك عشر

 107 37 الباب الةاني عشر

 46 13 الباب الةالث عشر

 84 18 الباب الرا ع عشر

 ـــ 3 لباب اي امس عشرا

 850 266 املرموع


