
1

نظام المرافعات الشرعية 
والئحته التنفيذية









5

بطاقة النظام
نظام املرافعات الرشعيةالنظام

٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـتاريخ النظام

٣ / ٢ / ١٤٣٥هـتاريخ النرش

أدوات
مرسوم مليك رقم ) م/١ ( بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـإصدار النظام

ساريحالة النظام
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الوثيقة األصلية للنظام راجع املركز الوطني للوثائق واملخطوطات.
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الباب األول: أحكام عامة

المادة األولى:

النظام:

تطب�ق احملاك�م عل�ى القضاي�ا املعروض�ة أمامه�ا أح�كام الش�ريعة 
اإلس�امية، وفًق�ا ملا دل عليه الكتاب والس�نة، وم�ا يصدره ولي األمر 
من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والس�نة، وتتقيد يف إجراءات نظرها 

مب�ا ورد يف ه�ذا النظام.
الالئحة:

1/1. يعم�ل باألنظمة، والقرارات، والتعليمات الس�ارية الصادرة 
م�ن خمتص واليت ال تتع�ارض مع هذا النظام.

المادة الثانية:

النظام:

كل إج�راء م�ن إجراءات املرافعات مت صحيًحا يف ظل نظام معمول 
ب�ه يبق�ى صحيًحا، ما مل يَُنصُّ على غري ذلك يف هذا النظام.

المادة الثالثة:

النظام:

1. ال ُيْقبَ�لُ أي طل�ب أو دف�ع ال تكون لصاحب�ه فيه مصلحة قائمة 
مش�روعة، وم�ع ذل�ك تكفي املصلح�ة احملتمل�ة إذا كان الغرض 
من الطلب االحتياط لدفع ضرر حمدق أو االس�تيثاق حلق ٌيَْشى 

زوال دليله عند الن��زاع فيه.
2. إن ظه�ر للمحكم�ة أن الدع�وى صورية أو كيدي�ة وجب عليها 

رفضه�ا، وهل�ا احلكم على من يثبت علي�ه ذلك بتعزير.
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الالئحة:

1/3. تس�تظهر الدائ�رة وج�ود مصلحة للطالب م�ن جلب نفع أو 
دفع ضرر، وترد ما ال مصلحة فيه، س�واء أكان الطلب أصليًّا أم 

عارًضا.
2/3. يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر حمدق تدل 

القرائن املعتربة على قرب وقوعه.
3/3. يقبل الطلب باالس�تيثاق حلق ُيَْش�ى زوال دليله عند النزاع 
ول�و من غ�ري حضور اخلصم اآلخ�ر، ومن ذلك: طل�ب املعاينة 
إلثبات احلالة أو إثبات ش�هادة ُيَْش�ى فواتها، ويكون ذلك وفًقا 

ألحكام القضاء املس�تعجل.
4/3. للدائ�رة تعزي�ر كل من ثبت تواط�ؤه يف الدعوى الصورية أو 

الكيدية، كالش�اهد واخلبري وحنوهما.
5/3. للمتضرر يف الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية املطالبة 
بالتعويض عما حلقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة 

لدى الدائرة نفسها، ويضع احلكم لطرق االعرتاض.
6/3. يكون احلكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع احلكم 

برفض الدعوى - إن أمكن -، ويضع لطرق االعرتاض.
المادة الرابعة:

النظام:

ِعي العام بعد موافقة امللك،  ال ُتْرَفْع أي دعوى حسبة إال عن طريق املُدَّ
َعى به. وال ُتْسَمُع بعد مضي )ستني( يوًما من تاريخ نشوء احلق املُدَّ
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المادة الخامسة:

النظام:

يك�ون اإلج�راء باط�ًا إذا نص النظ�ام على بطانه، أو ش�ابه عيب 
َتَلََّف بس�ببه الغرض من اإلج�راء، وال ُيَْكُم بالبطان - برغم النص 

علي�ه - إذا ثبت حتق�ق الغاية من اإلجراء.
الالئحة:

1/5. يعود تقدير حتقق الغاية من اإلجراء للدائرة.
المادة السادسة:

النظام:

جيب أن يضر مع القاضي يف اجللسات ويف مجيع إجراءات الدعوى 
كات�ب ي�رر حمضر اجللس�ة ويوقع�ه مع القاض�ي، وإذا تع�ذر حضور 

الكات�ب فللقاضي تولي اإلج�راء وحترير احملضر.
المادة السابعة:

النظام:

ال جي�وز للمحضري�ن وال للكتب�ة وغريه�م م�ن أع�وان القضاء أن 
يباش�روا عم�ًا يدخ�ل يف ح�دود وظائفه�م يف الدع�اوى وطلب�ات 
االس�تحكام اخلاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى 
الدرجة الرابعة، وكذا اإلنهاءات األخرى إذا اش�تملت على خصومة، 

وإال كان ه�ذا العم�ل باطًا.
الالئحة:

1/7. األقارب حتى الدرجة الرابعة هم:
الدرجة األوىل: اآلباء، واألمهات، واألجداد، واجلدات وإن علوا.

الدرجة الثانية: األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا. 
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الدرج�ة الثالث�ة: األخ�وة، واألخ�وات األش�قاء، أو ألب، أو ألم، 
وأوالده�م وأوالد أوالده�م.

واألخ�وال،  وأوالده�م،  والعم�ات،  األعم�ام  الرابع�ة:  الدرج�ة 
وأوالده�م. واخل�االت 

2/7. ت�ط�ب��ق ال�درج��ات األربع ال�واردة يف الفقرة )1/7( من 
ه�ذه الائحة على أقارب الزوج�ة وهم األصهار.

3/7. إذا ق�ام بأحد أعوان القضاء س�بب من األس�باب الواردة يف 
ه�ذه امل�ادة وجب علي�ه التنحي فإن مل يتنح ج�از للخصم طلب 

رده. 
4/7. يق�دم طل�ب الرد إىل رئيس الدائ�رة مبذكرة موقعة من طالب 
الرد، وجيب أن تش�تمل على أس�باب الرد، وأن يرافقه ما يوجد 

م�ن األوراق املؤيدة له. 
5/7. يفصل رئيس الدائرة يف طلب الرد، وله يف سبيل ذلك مساع 
م�ا ل�دى املطل�وب رده، وعليه إص�دار أمر بقبول طل�ب الرد أو 

رفض�ه، ويعد هذا األمر نهائيًّا. 
6/7. جي�ب تقدي�م طل�ب ال�رد قب�ل تقدي�م أي طل�ب أو دفاع يف 
القضي�ة وإال س�قط احلق فيه، م�ا مل تر الدائرة خاف ذلك، ومع 
ذلك جيوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا ثبت أن 
طال�ب ال�رد ال يعلم بها، ويف مجيع األح�وال ال يقبل طلب الرد 

بع�د قفل باب املرافعة. 
7/7. تس�ري أح�كام ه�ذه املادة على مجيع أعم�ال أعوان القضاء، 
ولو مل تشتمل على خصومة فيما يصهم أو أصوهلم أو فروعهم 

أو أزواجهم. 
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المادة الثامنة:

النظام:

حُتَْس�بُ املدد واملواعيد املنصوص عليها يف هذا النظام حسب تقويم 
أم الق�رى، وُيَعدُّ غروب مشس كل يوم نهايته.

الالئحة:

1/8. ُيَراَع�ى- يف كل ح�ال تس�توجب اإلش�ارة فيه�ا إىل التاري�خ 
امليادي- أن يكتب التاريخ اهلجري أواًل، ثم يشار إىل ما يوافقه 
م�ن التاري�خ امليادي، مع ذكر اس�م اليوم جبانب تاريه حبس�ب 

القرى. أم  تقويم 
2/8. يرج��ع يف حتدي�د وق�ت ش�روق الش�مس، وغروبه�ا يف كل 

مدين�ة إىل تقوي�م أم القرى.
المادة التاسعة:

النظام:

ُيْقَصُد مبكان اإلقامة يف تطبيق أحكام هذا النظام املكان الذي يقطنه 
الش�خص عل�ى وجه االعتي�اد، وبالنس�بة إىل البدو الرح�ل ُيَعدُّ مكان 

إقامة الش�خص املكان الذي يقطن�ه عند إقامة الدعوى.
وبالنس�بة إىل املوقوفني والس�جناء ُيَعدُّ مكان إقامة الش�خص املكان 

املوقوف فيه أو املس�جون فيه.
ا يتلقى فيه التبليغات  وجيوز ألي شخص أن يتار مكان إقامة خاصًّ
َل اخلصم مكان  اليت توحه إليه باإلضافة إىل مكان إقامته العام، وإذا َبدَّ

إقامته سواء اخلاص أو العام، فيجب عليه إباغ احملكمة بذلك.
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الالئحة:

1/9. يلزم الس�جني أو املوقوف حضور جلس�ات الدعوى املقامة 
ض�ده يف احملكم�ة ال�يت ُقيِّ�َدْت فيها أثن�اء س�جنه، أو إيقافه حتى 
تنتهي هذه الدعوى،ولو بعد خروجه من الس�جن، أو التوقيف، 
خب�اف الدع�وى املقيدة ضده يف احملكمة قبل دخوله الس�جن أو 
بعد خروجه منه، فنظرها يف حمكمة البلد اليت يقيم فيها على وجه 

االعتي�اد، إال ما اس�تثين يف الب�اب الثاني من هذا النظام. 
المادة العاشرة:

النظام:

ال جي�وز نق�ل أي قضي�ة ُرِفَع�ْت بطريقة صحيحة حملكم�ة خمتصة إىل 
حمكم�ة أو جه�ة أخرى، وال يق ألحد س�حبها منها قب�ل احلكم فيها، 

َوُتَع�دُّ القضي�ة مرفوعة من تاري�خ قيدها يف احملكمة.
الائحة:

1/10. تدخ�ل القضي�ة يف والي�ة الدائ�رة بإحالتها إليها، وتس�ري 
عليه�ا أحكام ه�ذه املادة.

2/10. إذا لزم األمر الكتابة بشأن إجراء، أو استفسار يف موضوع 
القضي�ة، فيكون ذل�ك بكتاب من الدائ�رة، وعليها أن ترفق معه 
ص�ورة م�ا يتاج إليه من ملف القضية ما مل يقتض األمر إرس�ال 

امللف.
3/10. لغ�ري أغ�راض التفتي�ش القضائ�ي، ال جي�وز االطاع على 

الضب�ط ومل�ف القضية إال بإذن م�ن الدائرة وحتت إش�رافها.
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المادة الحادية عشرة:

النظام:

1. يكون التبليغ بوس�اطة احملضرين ِبنَاًء على أمر القاضي أو طلب 
اخلص�م أو إدارة احملكم�ة، ويق�وم اخلص�وم أو وكاؤه�م مبتابعة 
اإلجراءات وتقدي�م أوراقها للمحضرين لتبليغها، وجيوز التبليغ 

بوس�اطة صاحب الدع�وى إذا طلب ذلك.
2. جيوز االستعانة بالقطاع اخلاص يف حتضري اخلصوم وفق ضوابط 
حتددها اللوائح الازمة هلذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع 

اخلاص القواعد واإلجراءات املنظمة ألعمال احملضرين.
الالئحة:

َعى عليه بوساطة العنوان  1/11. يعد تبليغ صاحب الدعوى ِلْلُم�دَّ
الوطين اخلاص به تبليًغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب 
الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة الربيد تتضمن إرسال ورقة 

َعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطين له.  التبليغ لعنوان املُدَّ
َعى عليه أحد التابعني لصاحب العنوان الوطين  2/11. إذا كان املُدَّ
فيع�د تبلي�غ صاح�ب الدعوى ل�ه تبليًغا لغري ش�خصه، ويتحقق 

التبلي�غ وفًق�ا ملا ورد يف الفق�رة )1/11( من هذه الائحة.
3/11. جيوز أن يقوم احملضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطين 

ملن وجه إليه التبليغ، بعد التحقق من صحة نسبته له.
المادة الثانية عشرة:

النظام:

ال جيوز إجراء أي تبليغ يف مكان اإلقامة قبل ش�روق الش�مس وال 
بع�د غروبه�ا، وال يف أي�ام العط�ل الرمسي�ة، إال يف ح�االت الضرورة 

وبإذن كتاب�ي من القاضي.
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الالئحة:

َعى  1/12. إذا ج�رى التبلي�غ يف األوق�ات املمنوع�ة، وحض�ر املُدَّ
علي�ه يف املوع�د احملدد فالتبليغ صحيح؛ لتحق�ق الغاية وفق املادة 

اخلامس�ة من هذا النظام. 
2/12. العطل الرمسية هي: يوما اجلمعة والسبت من كل أسبوع، 
وعطلتا العيدين، وما تقرره اجلهة املختصة عطلة لعموم املوظفني.

3/12. يعود تقدير الضرورة - املش�ار إليها يف هذه املادة -للدائرة 
املختصة.

المادة الثالثة عشرة:

النظام:

جي�ب أن يك�ون التبلي�غ من نس�ختني متطابقت�ني، إحداهم�ا أصل، 
َ تع�دد الصور بقدر  َه إليهم َتَعنيَّ واألخ�رى ص�ورة، وإذا تعدد م�ن ُوجِّ

عددهم. 
وجيب أن يشمل التبليغ البيانات اآلتية: 

أ. موضوع التبليغ، وتاريه باليوم، والش�هر، والس�نة، والساعة اليت 
مت فيها.

ب. االسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، 
وم�كان إقامت�ه، ومكان عمله، واالس�م الكامل ملَ�ْن ُيَثُِّلُه، ورقم 

هويت�ه، ومهنته أو وظيفت�ه، ومكان إقامته، ومكان عمله.
َع�ى عليه، وم�ا يتوافر م�ن معلومات عن  ج. االس�م الكام�ل للُمدَّ
مهنت�ه أو وظيفت�ه، وم�كان إقامته، ومكان عمله، ف�إن مل يكن له 

م�كان إقامة معل�وم فآخر مكان إقام�ة كان له. 
د. اسم احملضر واحملكمة اليت يعمل فيها.
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ه�. اسم من ُسلَِّمْت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على 
أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.

و. توقيع احملضر على كل من األصل والصورة.
ويكتفى بالنسبة إىل أجهزة اإلدارات احلكومية يف الفقرتني )ب، ج( 

من هذه املادة بذكر االسم واملقر.
وللمجلس األعلى للقضاء عند االقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل 

وبيانات أخرى.
الالئحة:

1/13. ي�دون الكات�ب املخت�ص عل�ى ورق�ة التبليغ اس�م احملكمة 
والدائ�رة وتاريخ اجللس�ة ووقته�ا ومدتها. 

ِعي  2/13. ي�دون عل�ى ورق�ة التبلي�غ رق�م اهلات�ف اجل�وال ِلْلُمدَّ
َع�ى علي�ه إن أمكن. واملُدَّ

المادة الرابعة عشرة:

النظام:

َهْت إليه يف مكان  ُيَس�لُِّم احملضر صورة التبليغ ومرافقاتها إىل من ُوجِّ
ُر أنه وكليه أو أنه  إقامت�ه أو عمل�ه إن ُوِجَد، وإال فيس�لمها إىل َمْن ُيَق�رِّ
يعم�ل يف خدمته أو أنه من الس�اكنني معه من أهل�ه وأقاربه وأصهاره، 
ف�إذا مل يوج�د منه�م أحد أو امتنع من ُوِجَد عن التََّس�لُِّم أو كان قاصًرا 
َفُيَس�لُِّم الص�ورة ومرافقاتها حبس�ب األحوال إىل عم�دة احلي أو مركز 
الشرطة أو رئيس املركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة املوجه 
إلي�ه التبلي�غ يف نط�اق اختصاصهم حس�ب الرتتيب الس�ابق، مع أخذ 

ِم. توقيعهم على األصل بالتََّس�لُّ
وعلى احملضر خال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إىل أيٍّ 
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ِه إليه التبليغ يف  م�ن اجله�ات املذكورة يف هذه املادة أن يرس�ل إىل املَُوجَّ
مكان إقامته أو عمله خطاًبا - مس�جًا مع إش�عار بالتََّسلُِّم - يربه فيه 
بأن الصورة ُسلَِّمْت إىل تلك اجلهة، وعلى احملضر كذلك أن يبني ذلك 
يف حينه بالتفصيل يف أصل التبليغ، َوُيَعدُّ التبليغ منتًجا آلثاره من وقت 

تسليم الصورة وفًقا لألحوال السابقة.
الالئحة:

1/14. ُتَس�لَُّم ص�ورة صحيف�ة الدعوى داخل ظ�رف خمتوم، رفق 
صورة ورق�ة التبليغ. 

2/14. من َتَسلََّم صورة ورقة التبليغ ورفض الت�وقيع على أصلها 
فهو يف حكم من َوقََّع عليها.

3/14. إذا كان املتس�لم للتبلي�غ ال يق�رأ وال يكت�ب وجب إيضاح 
ذل�ك يف أص�ل ورقة التبليغ وأخذ بصم�ة إبهامه عليها.

المادة الخامسة عشرة:

النظام:

على رؤس�اء املراكز ومراكز الش�رطة وعمد األحياء ومعريف القبائل 
أن يس�اعدوا احملضر على أداء مهمته يف حدود االختصاص.

الائحة:
1/15. تك�ون مس�اعدة احملضر من ِقَبِل اجله���ات الواردة يف هذه 
املادة بتمكينه من أداء مهامه الواردة يف هذا النظام، كمنع التعدي 
َه إليه التبليغ  عليه ومتكينه من دخول اجلهة اليت يعمل بها من ُوجِّ
يف ح�ال امتنع�ت ع�ن ذل�ك، وال يدخ�ل يف ذل�ك تعذر تس�ليم 
ص�ورة ورق�ة التبلي�غ للموجهة إلي�ه ألحد األس�باب الواردة يف 

املادة الرابعة عش�رة من هذا النظام. 
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المادة السادسة عشرة:

النظام:

َه إليه ولو يف غري  يكون التبليغ نظاميًّا متى ُسلَِّم إىل شخص من ُوجِّ
مكان إقامته أو عمله.

المادة السابعة عشرة:

النظام:

يكون تسليم صورة التبليغ على النحو اآلتي:
أ. ما يتعلق باألجهزة احلكومية إىل رؤسائها أو َمْن ينوب عنهم.

ب. ما يتعلق باألشخاص ذوي الشخصية املعنوية العامة إىل مديريها 
أو َمْن يقوم مقامهم أو َمْن يثلهم.

ج. ما يتعلق بالشركات واجلمعيات واملؤسسات اخلاصة إىل مديريها 
أو َمْن يقوم مقامهم أو َمْن يثلهم.

د. ما يتعلق بالشركات واملؤسسات األجنبية اليت هلا ف��رع أو وكيل 
يف اململك�ة إىل مدي�ر الف�رع أو َم�ْن ينوب عنه أو الوكي�ل أو َمْن 

ينوب عنه.
ه�. ما يتعلق برجال القوات العسكرية وَمْن يف حكمه�م إىل املرجع 

َه إليه التبليغ. املباشر ملن ُوجِّ
و. ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إىل الربان. 

ز. م�ا يتعل�ق باحملج�ور عليه�م إىل األوصي�اء أو األولي�اء حبس�ب 
األح�وال.

ح. م�ا يتعل�ق باملس�جونني واملوقوف�ني إىل مدي�ر الس�جن أو مكان 
التوقي�ف أو َم�ْن يق�وم مقامه.
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ط. م�ا يتعل�ق مبن ليس له م�كان إقامة معروف أو مكان إقامة خمتار 
يف اململك�ة إىل وزارة الداخلي�ة بالط�رق اإلداري�ة املتبعة إلعانه 

املناسبة. بالطريقة 
الالئحة:

1/17. املقص�ود بالتبلي�غ يف الفق�رات ) أ، ب، ج، د ( م�ا كان�ت 
الدعوى فيه ض��د اجلهات املذكورة يف تلك الفقرات، أما التبليغ 
ضد األفراد العاملني يف تلك اجلهات األربع، فيكون وفق ما جاء 

يف املادة الرابعة عش�رة من هذا النظام. 
2/17. يعد يف حكم رجال القوات العسكرية مجيع املدنيني العاملني 

يف قطاعاتها. 
3/17. التبلي�غ ال�ذي يكون ع�ن طري�ق وزارة الداخلية الوارد يف 
الفق�رة )ط( يك�ون بكتابة احملكمة إىل إم�ارة املنطقة، أو احملافظة، 
أو املرك�ز ال�ذي تكون في�ه احملكمة، أو اجلهة ال�يت تعينها اإلمارة 
أو احملافظ�ة، وتق�وم اجلهة املختصة - حبس�ب األح�وال - بإفادة 

احملكم�ة بتبليغ�ه أو ما توافر لديها م�ن معلومات عنه. 
4/17. للدائرة - عند االقتضاء بعد استيفاء ما جاء يف الفقرة )ط( 
من هذه املادة - أن تعلن عن طلب املوجه إليه التبليغ يف إحدى 
الصحف احمللية أو أي وس�يلة أخرى ترى أن اإلعان فيها حمقق 

للمقصود. 
5/17. إذا تع�ذر تبلي�غ من ال ُيْعَرُف عنوانه، أو امتنع عن احلضور 
بعد تبليغه فللمحكمة - عند االقتضاء - أن تأمر بإيقاف خدماته 

لدى اجلهات احلكومية. 
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المادة الثامنة عشرة:

النظام:

يف مجي�ع احل�االت املنص�وص عليها يف املادة )الس�ابعة عش�رة( من 
ه�ذا النظ�ام، إذا امتن�ع امل�راد تبليغه - أو َم�ْن ينوب عنه - من َتَس�لُِّم 
الص�ورة أو م�ن التوقي�ع على أصلها بالتََّس�لُِّم، فعل�ى احملضر أن يثبت 
ذل�ك يف األصل والصورة، ويس�لم الصورة لإلم�ارة اليت يقع يف دائرة 
ِه إليه التبليغ أو اجلهة اليت ُتَعيُِّنَها اإلمارة،  اختصاصها مكان إقامة املَُوجَّ
وعل�ى احملضر كذل�ك أن يبني ذلك يف حينه بالتفصيل يف أصل التبليغ، 
َوُيَعدُّ التبليغ منتًجا آلثاره من وقت تسليم الصورة إىل من ُسلَِّمْت إليه.

الالئحة:

1/18. يف غري املدن اليت يقع فيها مقر إمارة املنطقة، يكون تس�ليم 
الصورة إىل احملافظة أو املركز - حس�ب األحوال -.

المادة التاسعة عشرة:

النظام:

ِه إليه التبليغ خارج اململكة َفرُتَْسُل صورة  إذا كان مكان إقامة املَُوجَّ
التبلي�غ إىل وزارة اخلارجي�ة لتوصيله�ا بالطرق الدبلوماس�ية، َوُيْكتََفى 

ِه إليه التبليغ. بال�رد الذي يفيد وصول الص�ورة إىل املَُوجَّ
الالئحة:

ِع�ي صحيف�ة الدع�وى مطبوعة وترف�ق صورتها  1/19. يق�دم املُدَّ
بص�ورة التبلي�غ بعد ختمهما خب�امت احملكمة.

َع�ى عليه الس�عودي إذا كان خارج اململكة - وله  2/19. يبل�غ املُدَّ
عن�وان مع�روف، أو مل يك�ن له عن�وان معروف وأف�ادت وزارة 
الداخلية بأنه خارج اململكة - بوساطة وزارة اخلارجية أو فرعها 
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يف املنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.	
َعى عليه غري السعودي إذا كان خارج اململكة سواء  3/19 يبلغ املُدَّ
كان ل�ه عن�وان مع�روف، أم مل يكن ل�ه عنوان معروف، بوس�اطة 

وزارة اخلارجية أو فرعها يف املنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.	
املعاه�دات  امل�ادة  ه�ذه  أح�كام  تطبي�ق  يف  ُيَراَع�ى   .4/19

واالتفاقيات.	
المادة العشرون:

النظام:

إذا كان مكان التبليغ داخل اململكة خارج نطاق اختصاص احملكمة 
َفرُتَْس�لُ األوراق امل�راد تبليغه�ا م�ن ه�ذه احملكمة إىل احملكم�ة اليت يقع 

التبلي�غ يف نطاق اختصاصها.
الالئحة:

نط�اق  وخ�ارج  اململك�ة  داخ�ل  التبلي�غ  م�كان  كان  إذا   .1/20
اختصاص احملكم�ة، فيكون التبليغ من اختصاص احملكمة العامة 

يف بل�د املوجه إلي�ه التبليغ. 
2/20. ُيَراَعى يف حتديد املوعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها.

3/20. على احملكمة املرسل هلا األوراق املراد تبليغها أن تعيد أصل 
ورقة التبليغ للمحكمة اليت أرسلتها مع اإلفادة بالنتيجة. 

المادة الحادية والعشرون:

النظام:

ُتَضاُف مدة ستني يوًما إىل املواعيد املنصوص عليها نظامًا ملن يكون 
م�كان إقامت�ه خ�ارج اململكة، وللمحكم�ة عند االقتض�اء زيادتها مدة 

مماثلة.
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الالئحة:

1/21. يض�اف يف املواعي�د ال�يت جي�ب أن تنقض�ي قب�ل اإلجراء؛ 
س�تون يوًم�ا على األقل إىل املدد املنص�وص عليها نظامًا، وذلك 
كمواعيد احلضور، ويضاف يف املواعيد اليت جيب أن يتم اإلجراء 
خاهلا س�تون يوًما إىل املدد املنصوص عليها نظامًا وذلك كمدد 
االع�رتاض، وللمحكم�ة عند االقتضاء زيادة م�دة مماثلة، وذلك 

ملن يكون م�كان إقامته خارج اململكة.
المادة الثانية والعشرون:

النظام:

ًرا باأليام أو بالش�هور أو بالس�نني فا يسب منه  إذا كان املوعد ُمَقدَّ
يوم اإلعان أو اليوم الذي حدث فيه األمر املعترب يف نظر النظام جمرًيا 
للموع�د، وينقض�ي املوع�د بانقضاء اليوم األخري من�ه إذا كان جيب أن 
يص�ل في�ه اإلجراء، أما إذا كان املوع�د مما جيب انقضاؤه قبل اإلجراء 

ف�ا جيوز حصول اإلج�راء إال بعد انقضاء اليوم األخري من املوعد.
وإذا كان املوعد مقدًرا بالساعات كان حساب الساعة اليت يبدأ فيها 

والساعة اليت ينقضي فيها على الوجه املتقدم.
وإذا صادف آخر املوعد عطلة رمسية امتد إىل أول يوم عمل بعدها.

الالئحة:

1/22. املواعيد نوعان:
أ. ما جيب أن ينقضي فيه املوعد قبل اإلجراء؛ مثل مواعيد احلضور.

ب. ما جيب أن يت�م اإلجراء خال املوعد؛ مث�ل مواعيد االعرتاض 
َعى عليه مذكرة دفاعه. على األحكام، وإيداع املُدَّ

2/22. إذا وافق املوعد عطلة رمسية يف أوله أو وسطه فإنها حتسب 
من املوعد.
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المادة الثالثة والعشرون:

النظام:

اللغ�ة العربية ه�ي اللغة الرمسية للمحاكم؛ وتس�مع احملكمة أقوال 
اخلص�وم والش�هود وحنوهم من غري الناطق�ني باللغة العربية عن طريق 
ُم ترمج�ة معتمدة من مكت�ب مرخص له باللغ�ة العربية  مرتج�م، َوُتَق�دَّ

لألوراق املكتوب�ة بلغة أجنبية.
الالئحة:

1/23. مجي�ع الوثائ�ق الواردة من خارج اململكة يلزم تصديقها من 
وزارت�ي اخلارجية والعدل وترتجم إىل اللغة العربية.
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الباب الثاني: االختصاص

الفصل األول: االختصاص الدولي
المادة الرابعة والعشرون:

النظام:

تت�ص حماكم اململكة بنظر الدعاوى اليت ُتْرَفُع على الس�عودي ولو 
مل يك�ن ل�ه حمل إقامة عام أو خمتار يف اململكة فيما عدا الدعاوى العينية 

املتعلقة بعقار خارج اململكة.
الالئحة:

َعى  ِعي بأن املُدَّ 1/24. تكتفي احملكمة حال قيد الدعوى بتقرير املُدَّ
عليه سعودي اجلنسية.

2/24. الدعاوى العينية املتعلقة بالعقار هي: كل دعوى تقام على 
ِعي يف ملكيته، أو يف حق متصل  واضع اليد على عقار ينازعه املُدَّ
به؛ مثل: حق االنتفاع، أو االرتفاق، أو الوقف، أو الرهن،ويشمل 

ذلك: قسمة العقار أو دعوى الضرر منه.
المادة الخامسة والعشرون:

النظام:

تت�ص حماكم اململكة بنظر الدعاوى اليت ُتْرَفُع على غري الس�عودي 
ال�ذي ل�ه حمل إقامة عام أو خمتار يف اململكة فيم�ا عدا الدعاوى العينية 

املتعلق�ة بعقار خارج اململكة.
الالئحة:

1/25. يك�ون تبليغ غري الس�عودي املتحقق وجوده داخل اململكة 
وليس له مكان إقامة معروف وفق الفقرة )ط( من املادة السابعة 
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عشرة من هذا النظام.
َع�ى عليه عن  2/25. إذا ص�در أثن�اء نظ�ر القضي�ة أم�ر بإبعاد املُدَّ
اململكة، فللدائرة حتديد املدة الكافية إلكمال نظر القضية والكتابة 

بذلك للجهة املختصة.
المادة السادسة والعشرون:

النظام:

تت�ص حماكم اململكة بنظر الدعاوى اليت ُتْرَفُع على غري الس�عودي 
ال�ذي لي�س له مكان إقامة عام أو خمت�ار يف اململكة يف األحوال اآلتية:

أ. إذا كان�ت الدعوى متعلقة مب�ال موجود يف اململكة أو بالتزام ُتَعدُّ 
اململكة مكان نش�وئه أو تنفيذه.

ب. إذا كانت الدعوى متعلقة بإفاس ُأشهر يف اململكة.
ج. إذا كان�ت الدع�وى عل�ى أكثر من واح�د وكان ألحدهم مكان 

إقام�ة يف اململكة.
الالئحة:

1/26. تعد اململكة مكان نش�وء االلتزام إذا كان قد أبرم داخلها؛ 
سواء أكان هذا االلتزام من طرفني أم أكثر، حقيقيني أو اعتباريني، 
أم كان من طرف واحد كاجلعالة، وغريها، وسواء أكان االلتزام 

بإرادة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان املتلف.
2/26. تع�د اململك�ة مكان تنفي�ذ االلت�زام إذا مت االتفاق يف العقد 
على تنفيذه - كليًّا أو جزئيًّا - فيها؛ ولو كان مكان إنشائه خارج 

اململكة.
3/26. على الدائرة أن تتحقق بالطرق الشرعية من وجود املال يف 
اململكة، حسب نوع املال ومستنداته، سواء أكانت هذه املستندات 
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ِعي أم من جهة االختصاص. مقدمة من املُدَّ
المادة السابعة والعشرون:

النظام:

تتص حماكم اململكة بنظر الدعوى املقامة على املسلم غري السعودي 
ال�ذي ليس له م�كان إقامة عام أو خمتار يف اململكة، وذلك يف األحوال 

اآلتية:
أ. إذا كانت الدعوى معارضة يف عقد زواج يراد إبرامه يف اململكة.

ب. إذا كان�ت الدع�وى بطلب طاق أو فس�خ عقد زواج، وكانت 
مرفوعة من الزوجة الس�عودية أو اليت فقدت جنسيتها السعودية 
بس�بب الزواج متى كان�ت أي منهما مقيمة يف اململكة، أو كانت 
الدعوى مرفوع��ة من الزوجة غري السعودية املقيمة يف اململك��ة 
على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها مت�ى كان ال��زوج قد 
هج�ر زوجته وجعل م�كان إقامته يف اخلارج أو كان قد أُْبِعَد من 

أراضي اململكة.
ج. إذا كان�ت الدع�وى بطلب نفقة وكان من ُطِلَبْت له النفقة مقيًما 

يف اململكة.
د. إذا كان�ت الدع�وى يف ش�أن نس�ب صغري يف اململك�ة، أو كانت 
متعلقة مبس�ألة من مس�ائل الوالية على النفس أو املال متى كان 

للقاص�ر أو املطل�وب احلجر عليه مكان إقام�ة يف اململكة.
ه�. إذا كانت الدعوى متعلقة مبسألة من مسائل األحوال الشخصية 
ِع�ي س�عوديًّا أو كان غ�ري س�عودي مقيًما يف  األخ�رى وكان املُدَّ
َعى عليه مكان إقامة معروف يف  اململك�ة، وذل�ك إذا مل يكن للُمدَّ

اخلارج.
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الالئحة:

َع�ى علي�ه غ�ري الس�عودي ممنوًع�ا م�ن دخ�ول  1/27. إذا كان املُدَّ
اململك�ة فل�ه التوكي�ل حس�ب األنظم�ة والتعليمات.

2/27. يكون نظر الدعوى يف األحوال املذكورة يف هذه املادة وفقا 
للمادة السادسة والثاثني من هذا النظام.

المادة الثامنة والعشرون:

النظام:

فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة بعقار خارج اململكة، تتص حماكم 
اململك�ة بنظ�ر الدعوى إذا َقِب�َل املتداعيان واليتها ولو مل تكن داخلة يف 

اختصاصها.
الالئحة:

1/28. يشرط لنظر الدعوى الواردة يف هذه املادة أن تكون احملكمة 
خمتصة بها نوًعا. 

المادة التاسعة والعشرون:

النظام:

تت�ص حماكم اململكة باتاذ التداب�ري التحفظية والوقتية اليت تنفذ يف 
اململكة ول�و كانت غري خمتصة بالدعوى األصلية.

الالئحة:

1/29. التدابري التحفظية هي اإلجراءات اليت تتخذ من أجل محاية 
مال أو حق.

2/29. التدابري الوقتية هي اإلجراءات اليت تتخذها الدائرة للنظر يف 
احلات املستعجلة بصورة وقتية، حتى يصدر احلكم يف الدعوى 

األصلية، مثل ما جاء يف املواد )206 - 217( من هذا النظام.
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3/29. يكون اتاذ التدابري التحفظية والوقتية الواردة يف هذه املادة 
م�ن ِقبَ�ِل احملكمة املختصة بنظر املوض�وع فيما لو كانت الدعوى 

األصلية مقامة يف اململكة.
4/29. يش�رط التاذ التدابري التحفظي�ة والوقتية وجود طلب من 
احملكم�ة ال�يت تنظ�ر الدع�وى األصلي�ة أو طل�ب م�ن أحد طريف 
النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى األصلية، وأاّل تكون 
الدعوى األصلية خمالفة ألحكام الش�ريعة اإلسامية وفًقا للمادة 

األوىل م�ن هذا النظام.
المادة الثالثون:

النظام:

اختصاص حماكم اململكة يس�تتبع االختصاص بنظر املس�ائل األولية 
والطلبات العارضة على الدعوى األصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط 

بهذه الدعوى ويقتضي حس�ن سري العدالة أن يُْنَظَر معها.
الالئحة:

1/30. املسائل األولية هي األمور اليت يتوقف الفصل يف الدعوى 
على البت فيها - مثل البت يف االختصاص، واألهلية، والصفة، 

وحصر الورثة - قبل السري يف الدعوى.

الفصل الثاني: االختصاص النوعي
المادة الحادية والثالثون:

النظام:

تت�ص احملاك�م العام�ة بنظر مجي�ع الدع�اوى والقضاي�ا واإلثباتات 
اإلنهائي�ة وم�ا يف حكمه�ا اخلارج�ة ع�ن اختص�اص احملاك�م األخرى 
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وكتاب�ات الع�دل ودي�وان املظ�امل، وهل�ا بوجه خ�اص النظ�ر يف اآلتي:
أ. الدعاوى املتعلقة بالعقار، من املنازع��ة يف امللكية، أو حق متصل 
ب�ه، أو دع�وى الض�رر م�ن العقار نفس�ه أو من املنتفع�ني به، أو 
دع�وى أقي�ام املنافع أو اإلخاء أو دفع األجرة أو املس�اهمة فيه، 
أو دع�وى من�ع التعرض حليازته أو اس�رتداده، وحن�و ذلك، ما مل 

ينص النظ�ام على خاف ذلك.
ب. إصدار صكوك االستحكام مبلكية العقار أو وقفيته.

ج. الدعاوى الناشئة عن حوادث السري وعن املخالفات املنصوص 
عليها يف نظام املرور والئحته التنفيذية.

الالئحة:

1/31. تت�ص احملاك�م العامة جبميع اإلثبات�ات اإلنهائية ما عدا ما 
ورد يف امل�ادة الثالث�ة والثاثني من هذا النظام وما عدا اإلثباتات 
املتعلق�ة مبس�ائل األح�وال الش�خصية كإثب�ات اإلعال�ة، واحلالة 

االجتماعي�ة، وتعديل االس�م واللق�ب، وصلة القرابة. 
2/31. يك�ون مس�اع االس�تحاف ل�دى احملكم�ة املختص�ة بنظر 

املوضوع. 
3/31. للمحكم�ة ال�يت تنظ�ر الدع�وى األصلية النظر يف املس�ائل 
األولي�ة مث�ل حص�ر الورث�ة والوالي�ة، ويك�ون ذل�ك يف ضب�ط 

الدعوى. 
4/31. إذا اقتض�ى األم�ر اإلف�ادة عن س�جل وثيق�ة امللكية لعقار 
فتبعث الدائرة صورة من الوثيقة إىل اجلهة الصادرة عنها لإلفادة 

عن ذلك. 
5/31. للدائ�رة بن�اء على طلب اخلص�م أن تأمر بوقف نقل ملكية 
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العقار املتنازع فيه وما يف حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر له 
ما يربره، وجيب على طالب ذلك أن يقدم إقراًرا خطيًّا من كفيل 
مقت�در ُيَوثَّ�ُق م�ن الدائرة يف ضبط القضي�ة أو من كاتب عدل أو 
ضماًن�ا يضم�ن مجيع حقوق اخلصم اآلخر وم�ا يلحقه من ضرر 

إذا ظه�ر أن طالب الوقف غري حمق يف طلبه. 
6/31. إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما يف حكمها 
وفق الفقرة )5/31( من هذه الائحة، ثم تبني عدم اختصاصها 
بالدعوى األصلية فعلى احملكمة اليت أحيلت إليها أن تصدر أمًرا 

باستمرار الوقف أو إلغائه. 
7/31. إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما يف حكمها 
ث�م حصل عارض من عوارض اخلصومة، أو ُش�ِطَبت الدعوى، 
فيك�ون العمل وفًقا ملا ورد يف املادت�ني )5/205( و)6/205( 

من هذه الائحة وذلك حبسب األحوال. 
8/31. تطب�ق احملاك�م العامة نظام امل�رور والئحته التنفيذية يف نظر 
الدع�اوى ال�واردة يف الفق�رة )ج( م�ن ه�ذه امل�ادة؛ وذلك مبا ال 

يتع�ارض مع أحكام هذا النظ�ام والئحته. 
9/31. دون اإلخ�ال مب�ا ورد يف الفق�رة )3( م�ن امل�ادة التاس�عة 
والثاث�ني م�ن ه�ذا النظ�ام، إذا تع�ددت الدعاوى الناش�ئة عن 
ح�ادث س�ري واح�د يف حمكمة واح�دة فيكون نظرها ل�دى دائرة 

واح�دة، وحتس�ب كل دع�وى بإحالة مس�تقلة. 
المادة الثانية والثالثون:

النظام:

تتص احملكمة العامة يف احملافظة أو املركز اللذين ليس فيهما حمكمة 
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متخصص�ة بنظر مجي�ع الدعاوى والقضايا واإلثبات�ات اإلنهائية وما يف 
حكمه�ا الداخل�ة يف اختص�اص تلك احملكمة املتخصص�ة، وذلك ما مل 

يقرر اجمللس األعل�ى للقضاء خاف ذلك.
المادة الثالثة والثالثون:

النظام:

تتص حماكم األحوال الشخصية بالنظر يف اآلتي:
أ. مجيع مسائل األحوال الشخصية، ومنها: 

1. إثبات الزواج، والطاق، واخللع، وفس�خ النكاح، والرجعة، 
واحلضانة، والنفقة، والزيارة.

2. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر 
الورثة.

3. اإلرث، وقس�مة الرتك�ة مبا فيها العق�ار إذا كان فيها نزاع، أو 
حص�ة وقف أو وصي�ة، أو قاصر، أو غائب.

4. إثب�ات تعي�ني األوصي�اء، وإقام�ة األولي�اء والنظ�ار، واإلذن 
هل�م يف التصرف�ات اليت تس�توجب إذن احملكم�ة، وعزهلم عند 
االقتضاء، واحلجر على الس�فهاء، ورفعه عنهم، وحتدد لوائح 

ه�ذا النظام اإلج�راءات الازمة لذلك.
5. إثبات توكيل األخرس الذي ال يعرف القراءة والكتابة.

6. تزويج من ال ولي هلا، أو من عضلها أولياؤها.

ب. الدعاوى الناشئة عن مسائل األحوال الشخصية.
ج. الدع�اوى املرفوع�ة إليق�اع العقوبات املنص�وص عليها يف نظام 

اهليئ�ة العامة للوالي�ة على أموال القاصري�ن ومن يف حكمهم.
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الالئحة:

1/33. ُيَراَع�ى عن�د عقد الزواج أو إثبات�ه؛ موافقة اجلهة املختصة 
فيم�ا يتاج إىل ذلك مما ص�درت به التعليمات. 

2/33. جي�ب أن يتضم�ن من�وذج طلب إثبات الط�اق على إقرار 
م�ن امُلَطلِِّق بأنه مت�ى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها يف احملكمة 

املختصة. 
3/33. عل�ى م�ن يتق�دم بطل�ب إثب�ات الطاق أو اخلل�ع أن يبني 
يف الطل�ب عن�وان املطلقة ورق�م هويتها، وتقوم احملكمة بتس�ليم 

الص�ك للمطلق�ة أو م�ن ينوب عنها ح�ال صدوره. 
4/33. عل�ى الدائ�رة عن�د إثبات الطاق أو اخللع أو الفس�خ بيان 

ما يلي:
أ. لفظ الطاق ونوعه وعدده.

ب. لزوم العدة من عدمه.
ج. بيان نوع العدة يف حال حضور الزوجة. 

5/33. ُيَراَع�ى إلثب�ات اخللع اقرتانه بإق�رار املخالع بقبض عوض 
املخالعة، أو حضور الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية 

السداد. 
6/33. م�ع مراع�اة االختص�اص املكان�ي؛ يت�م النظ�ر يف دعاوى 
الط�اق واخلل�ع وفس�خ الن�كاح والرجع�ة واحلضان�ة والنفق�ة 
والزي�ارة ل�دى دائ�رة واح�دة وحتس�ب كل دع�وى إحالة مس�تقلة. 
7/33. للدائرة بناء على طلب أحد اخلصوم الفصل - حبكم واحد 
- يف الدعاوى الواردة يف الفقرة )6/33( من هذه الائحة عند 

نظرها إلحداها. 
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8/33. لي�س للمحكم�ة تولية األب عل�ى أوالده، وعند االقتضاء 
تثب�ت احملكمة اس��تمرار واليت�ه، كما هلا رف�ع واليته فيما يص 

الن�كاح، أو املال؛ ملوج�ب يقتضي ذلك. 
9/33. يك�ون تقدي�م طل�ب إقام�ة الناظر أو الول�ي أو الوصي أو 
احلج�ر على الس�فهاء لدى احملكمة اليت يك�ون يف حدود واليتها 

الوق�ف أو القاصر أو املطل�وب احلجر عليه. 
10/33. ال يل�زم عن�د تقديم طلب إقامة ول�ي على القاصر عقليًّا 
إرف�اق تقري�ر طيب، وعلى الدائرة طل�ب ذلك قبل إقامة الولي. 

11/33. للولي والوصي على القاصر أو املُ�َوىلَّ عليه التقدم بطلب 
إثبات الرشد يف أي حمكمة من حماكم األحوال الشخصية، ومتى 

ثبت ذلك يتم التهميش على الصك وضبطه مبضمونه. 
12/33. حملاك�م األحوال الش�خصية إذا ظهر هلا يف قضية مرفوعة 
أمامه�ا م�ا يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر فلها أن تتوىل 
ذل�ك ول�و مل تكن مصدرة ص�ك إقامته وتقيم ب�دال عنه إذا كان 
الوق�ف أو القاص�ر يف حدود واليته�ا، وإن كان يف والية حمكمة 
�ُش عل�ى الص�ك بالع�زل، ويُْبَع�ُث مل�ف القضي�ة  أخ�رى فُيَهمَّ

للمحكم�ة املختصة إلقام�ة بدل عنه. 
13/33. للدائ�رة ال�يت حكم�ت باحلج�ر عل�ى الس�فيه أن تضمن 

حكمه�ا إش�هار احلج�ر وطريقته. 
14/33. إذا كان األخ�رس يعرف الق�راءة والكتابة فإثبات وكالته 

يك�ون من ِقَبِل كتابات العدل. 
15/33. )م�ن ال ول�ي هل�ا( ه�ي: م�ن ثبت ل�دى الدائ�رة انقطاع 
أوليائه�ا؛ بفق�ٍد أو م�وٍت أو غيب�ٍة يتع�ذر معها االتص�ال بهم أو 
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حضوره�م أو توكليه�م، وم�ن ال ُيْعَرُف هلا أب، ومن أس�لمت 
ولي�س هلا ولي مس�لم. 

المادة الرابعة والثالثون:

النظام:

تتص احملاكم العمالية بالنظر يف اآلتي:
أ. املنازع�ات املتعلق�ة بعقود العم�ل واألجور واحلق�وق وإصابات 

العم�ل والتعويض عنها.
ب. املنازع�ات املتعلق�ة بإيق�اع صاح�ب العمل اجل�زاءات التأديبية 

عل�ى العام�ل، أو املتعلق�ة بطلب اإلعف�اء منها.
ج. الدع�اوى املرفوع�ة إليق�اع العقوبات املنص�وص عليها يف نظام 

العمل.
د. املنازعات املرتتبة على الفصل من العمل.

ه�. ش�كاوى أصح�اب العمل والعمال الذي�ن مل تقبل اعرتاضاتهم 
ض�د أي ق�رار ص�ادر م�ن أي جهاز خمت�ص يف املؤسس�ة العامة 
للتأمينات االجتماعية، يتعلق بوجوب التس�جيل واالش�رتاكات 

التعويضات. أو 
و. املنازع�ات املتعلقة بالعم�ال اخلاضعني ألحكام نظام العمل، مبن 

يف ذلك عمال احلكومة.
ز. املنازع�ات الناش�ئة ع�ن تطبي�ق نظ�ام العم�ل ونظ�ام التأمين�ات 
االجتماعي�ة، دون إخال باختصاصات احملاكم األخرى وديوان 

املظامل.
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الالئحة:

1/34. ُتَراَع�ى األح�كام واإلج�راءات ال�واردة يف امل�ادة احلادي�ة 
والس�تني م�ن نظ�ام التأمين�ات االجتماعي�ة عند نظر الش�كاوى 

ال�واردة يف الفق�رة )ه��( من ه�ذه املادة. 
المادة الخامسة والثالثون:

النظام:

تتص احملاكم التجارية بالنظر يف اآلتي:
أ. مجيع املنازعات التجارية األصلية والتبعية اليت حتدث بني التجار.

ب. الدعاوى اليت تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية األصلية 
والتبعية.

ج. املنازعات اليت حتدث بني الشركاء يف الشركات.
د. مجي�ع الدع�اوى واملخالف�ات املتعلقة باألنظم�ة التجارية، وذلك 

دون إخ�ال باختصاص دي�وان املظامل.
ه�. دعاوى اإلفاس واحلجر على املفلسني ورفعه عنهم.

و. املنازعات التجارية األخرى.

الفصل الثالث: االختصاص المكاني
المادة السادسة والثالثون:

النظام:

1. يك�ون االختص�اص للمحكم�ة اليت يق�ع يف نط�اق اختصاصها 
َع�ى عليه، فإن مل يكن له م�كان إقامة يف اململكة  م�كان إقام�ة املُدَّ
فيك�ون االختص�اص للمحكم�ة ال�يت يقع يف نط�اق اختصاصها 

ِعي. مكان إقام�ة املُدَّ



43

ِعي  َعى عليه مكان إقامة يف اململكة فللُمدَّ ِعي َواملُدَّ 2. إذا مل يكن للُمدَّ
إقامة دعواه يف إحدى حماكم مدن اململكة.

َعى عليهم يكون االختصاص للمحكمة اليت يقع يف  3. إذا تعدد املُدَّ
نطاق اختصاصها مكان إقامة األكثرية، ويف حال التساوي يكون 
ِع�ي باخلي�ار يف إقام�ة الدع�وى أمام أي حمكم�ة يقع يف نطاق  املُدَّ

اختصاصها مكان إقامة أحدهم.
الالئحة:

1/36. إذا ُقِيَدت الدعوى يف احملكمة املختصة مكاًنا، ثم تغري مكان 
َعى عليه، فيبقى االختصاص للمحكمة اليت ُقِيَدْت فيها  إقامة املُدَّ

الدعوى. 
َعى عليه ومقر عمله، فالعربة بس�كن  2/36. إذا اختلف س�كن املُدَّ
َع�ى علي�ه م�ا مل يكن مقيًما أي�ام العمل يف بلد عمله فُتْس�َمُع  املُدَّ

فيه.  الدعوى 
3/36. إذا وج�د ش�رط ب�ني الطرف�ني، عل�ى حتدي�د م�كان إقامة 
الدع�وى، فيك�ون نظره�ا يف البل�د احمل�دد، م�ا مل يتفق�ا عل�ى خافه. 
ِعي  َعى عليه مكان إقامة يف أكثر من بلد، فِلْلُمدَّ 4/36. إذا كان للُمدَّ

إقامة الدعوى يف إحدى هذه البلدان. 
َعى عليهم.  5/36. املعترب باألكثرية عدد رءوس املُدَّ

َع�ى علي�ه ناقص أهلي�ة، أو وقًفا فالعربة مبكان  6/36. إذا كان املُدَّ
إقام�ة الولي، وم�كان إقامة ناظر الوقف. 

َعى عليه وكيًا، فالعربة مبكان إقامة األصيل.  7/36. إذا كان املُدَّ
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المادة السابعة والثالثون:

النظام:

ُتَق�اُم الدع�وى عل�ى األجهزة احلكومية يف احملكم�ة اليت يقع يف نطاق 
اختصاصها املقر الرئيس هلا، وجيوز رفع الدعوى إىل احملكمة اليت يقع يف 
نطاق اختصاصها فرع اجلهاز احلكومي يف املسائل املتعلقة بذلك الفرع.

الالئحة:

1/37. عند احلاجة للرفع إىل املقام السامي فيكون ذلك عن طريق 
وزارة العدل. 

المادة الثامنة والثالثون:

النظام:

ُتَقاُم الدعوى املتعلقة بالشركات أو اجلمعيات القائمة أو اليت يف دور 
التصفية أو املؤسسات اخلاصة يف احملكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها 
مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو اجلمعية أو املؤسسة، 
أو من الش�ركة أو اجلمعية أو املؤسس�ة على أحد الشركاء أو األعضاء، 
أو من شريك أو عضو على آخر، وجيوز رفع الدعوى إىل احملكمة اليت 
يقع يف نطاق اختصاصها فرع الش�ركة أو اجلمعية أو املؤسس�ة، وذلك 

يف املسائل املتعلقة بهذا الفرع.
الالئحة:

1/38. ت�قام الدعوى على العضو أو الشريك يف احملكمة اليت يقع 
يف نط�اق اختصاصه�ا مكان الش�ركة أو اجلمعية أو املؤسس�ة إذا 
َعى عليه مس�جًا فيها رمسًيا، فإن مل يكن مس�جًا فتقام  كان املُدَّ
َعى عليه  يف احملكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها مكان إقامة املُدَّ

وفًقا للمادة السادس�ة والثاثني من هذا النظام. 
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المادة التاسعة والثالثون:

النظام:

ُيْستَْثَنى من املادة )السادسة والثاثني( من هذا النظام ما يأتي:
ِع�ي بالنفقة اخليار يف إقام�ة الدعوى يف احملكمة اليت  1. يك�ون للُمدَّ

ِعي. َع�ى عليه أو املُدَّ يق�ع يف نط�اق اختصاصها مكان إقامة املُدَّ
2. للم�رأة - يف املس�ائل الزوجي�ة واحلضانة والزي�ارة وَمْن عضلها 
َعى عليه،  أولياؤها - اخليار يف إقامة دعواها يف بلدها أو بلد املُدَّ
ِعية اس�تخاف  وعل�ى احملكم�ة إذا مسع�ت الدعوى يف بل�د املُدَّ
َع�ى علي�ه لإلجاب�ة ع�ن دعواها، ف�إذا توحهت  حمكم�ة بل�د املُدَّ
َعى عليه باحلضور إىل مكان إقامتها للسري فيها،  الدعوى أُْبِلَغ املُدَّ
َع�ْت غيابيًّا، وإذا مل تتوح�ه الدعوى ردتها احملكمة  ف�إن امتنع مُسِ

إحضاره. دون 
ِعي يف الدعاوى الناش�ئة عن حوادث الس�ر اليت تقع  3. يكون للُمدَّ
َعى عليه اخليار يف إقام�ة الدعوى يف احملكمة  يف بل�د غري بل�د املُدَّ
اليت يقع يف نطاق اختصاصها مكان وقوع احلادث أو مكان إقامة 

َعى عليه. املُدَّ
الالئحة:

1/39. تس�ري أح�كام الفق�رة )1( م�ن ه�ذه امل�ادة عل�ى دعوى 
الزوج�ة أو غريها بطلب النفق�ة أو زيادتها، أما الدعوى بإلغائها 
أو إنقاصه�ا فتك�ون وفق ما جاء يف املادة السادس�ة والثاثني من 

النظام.  هذا 
2/39. إذا ظه�ر للدائرة ابت��داًء أن الدعاوى الواردة يف الفقرة )2( 
َعى عليه باحلضور دون اس�تخاف.  من هذه املادة متوحهة فتبلغ املُدَّ



46

3/39. إذا مل تتوحه الدعوى لدى الدائرة فتحكم ب�ردها، ويضع 
هذا احلكم لطرق االعرتاض. 

َعى عليه يف هذه املادة أحكام  4/39. ُيَراَعى يف حضور وغياب املُدَّ
احلض�ور والغياب الواردة يف الفصل الثاني من الباب الرابع من 

هذا النظام. 
َعى  5/39. ال تسري أحكام الفقرة )2( من هذه املادة إذا كان املُدَّ

عليه امرأة. 
المادة األربعون:

النظام:

ُتَعدُّ املدينة أو احملافظة أو املركز نطاًقا مكانيًّا للمحكمة اليت هي فيها، 
وعن�د تع�دد احملاكم فيها يدد اجملل�س األعلى للقض�اء النطاق املكاني 
ل�كل منه�ا، وتتبع املراكز اليت ليس فيها حماك�م حمكمة أقرب بلدة إليها 
يف منطقته�ا، م�ا مل يقرر اجمللس األعلى للقضاء تبعيتها حملكمة أخرى يف 
املنطقة نفسها، وعند التنازع على االختصاص املكاني - إجياًبا أو سلًبا 

- حُتَ�اُل الدعوى إىل احملكمة العليا للفصل يف ذلك. 
الالئحة:

1/40. املعترب يف القرب هو الطرق املسلوكة عادة بالوسائل املعتادة. 
2/40. إذا رأت الدائرة عدم مشول الدعوى لنطاقها املكاني وأنها 
م�ن اختصاص حمكمة أخرى فتبعثها بكتاب إىل احملكمة املختصة 
فإن عادت إليها ومل تقتنع فرتفع ملف القضية بكتاب إىل احملكمة 

العليا؛ للفصل يف ذلك، وما تقرره يكون ملزًما. 



47

الباب الثالث : رفع الدعوى وقيدها

المادة الحاديـة واألربعون:

النظام:

ِع�ي بصحيفة - موقعة منه أو ممن يثله -  1. ُتْرَف�ُع الدع�وى من املُدَّ
َعى عليهم. ت�ودع لدى احملكمة م�ن أصل وصور بعدد املُدَّ

وجيب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات اآلتية:
ِعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان  أ. االسم الكامل للُمدَّ
إقامت�ه، وم�كان عمله، واالس�م الكامل ملَْن يثل�ه، ورقم هويته، 

ومهنت�ه أو وظيفته، وم�كان إقامته ومكان عمله.
َع�ى علي�ه، وما يتوافر م�ن معلومات عن  ب. االس�م الكام�ل للُمدَّ
مهنت�ه أو وظيفت�ه، وم�كان إقامته، ومكان عمله، ف�إن مل يكن له 

م�كان إقام�ة معلوم فآخر م�كان إقامة كان له.
ج. تاريخ تقديم الصحيفة.

د. احملكمة املرفوعة أمامها الدعوى.
ِع�ي يف البلد الذي فيه مقر احملكمة إن مل  ه��. م�كان إقامة خمتار للُمدَّ

يك�ن له مكان إقامة فيها.
ِعي، وأسانيده. و. موضوع الدعوى، وما يطلبه املُدَّ

وُيْكتََفى بالنس�بة إىل األجهزة احلكومية يف الفقرات )أ، ب، ه�( من 
هذه املادة بذكر االسم واملقر.

وللمجلس األعلى للقضاء عند االقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل 
وبيانات أخرى.

2. ال جُيَْمُع يف صحيفة الدعوى بني عدة طلبات ال رابط بينها.
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الالئحة:

1/41. ُتْرَف�ُع صحيف�ة الدع�وى بعد توقيعه�ا إىل احملكمة املختصة 
باس�م رئيس�ها وفًقا للنموذج املعتمد. 

2/41. إذا وردت معامل�ة إىل احملكم�ة م�ن جه�ة رمسي�ة تتضم�ن 
ِع�ي بتقديم  دع�وى خاص�ة فتع�اد إليها مع إش�عارها بإب�اغ املُدَّ
صحيفة الدعوى لدى احملكمة مباشرة، وللمحكمة طلب املعاملة 

االقتضاء.  عند 
3/41. إضاف�ة للبيان�ات الواردة يف الفقرة )أ( من هذه املادة، جيب 
ِعي، مع  أن تش�تمل صحيفة الدعوى على العن�وان الوطين للُمدَّ
إرفاق إفادة بصحته من مؤسسة الربيد السعودي ما مل يكن عنوانه 

الوطين مسجا لدى احملكمة. 
4/41. يكتفى يف املهنة أو الوظيفة الواردة يف الفقرتني )أ، ب( من 

هذه املادة باالسم العام كأن يقال موظف، أو متسبب. 
5/41. يك�ون إي�داع صحيف�ة الدع�وى بتس�جيلها يف القي�د العام 

 . للمحكمة
6/41. ال يُْبَع�ثُ مل�ف القضي�ة إىل الدائرة لنظره�ا إال بعد إكمال 
صحيف�ة الدعوى وحتديد موعد اجللس�ة وإكمال إج�راءات التبليغ. 

المادة الثانية واألربعون:

النظام:

يقي�د الكات�ب املختص الدعوى يف يوم تقديم الصحيفة يف الس�جل 
ِع�ي أو َمْن يثل�ه- تاريخ  اخل�اص بذل�ك بع�د أن يُْثِب�َت - حبضور املُدَّ
اجللس�ة احمل�ددة لنظرها يف أص�ل الصحيفة، وصوره�ا، وعليه يف اليوم 
التال�ي عل�ى األكثر أن يس�لم أص�ل الصحيفة وصوره�ا إىل احملضر أو 
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ِع�ي - حبس�ب األح�وال - لتبليغها ورد األص�ل إىل إدارة احملكمة. املُدَّ
الالئحة:

1/42. يدون الكاتب املخت�ص على صحيفة الدعوى وقت اجللسة 
ومدتها، وينقل ذلك على ورقة التبليغ. 

المادة الثالثة واألربعون:

النظام:

ِعي - حبسب األحوال - بتسليم صورة صحيفة  يقوم احملضر أو املُدَّ
َعى عليه خال مخسة عشر يوًما على األكثر من تسليمها  الدعوى إىل املُدَّ
َد لنظر الدعوى جلسة تقع يف أثناء هذا املوعد،  إليه، إال إذا كان قد ُحدِّ
فعندئذ جيب أن يتم التس�ليم قبل اجللس�ة، وذلك كله مع مراعاة موعد 

احلضور.
المادة الرابعة واألربعون:

النظام:

موعد احلضور أمام احملكمة العامة مثانية أيام على األقل من تاريخ 
تبليغ صحيفة الدعوى، وموعد احلضور أمام احملاكم العمالية والتجارية 
واألح�وال الش�خصية أربعة أي�ام على األقل من تاري�خ تبليغ صحيفة 
الدع�وى، َوُتَطبَّ�ُق مدة األيام األربعة على القضاي�ا العمالية والتجارية 
واألحوال الشخصية إذا ُنِظَرْت أمام احملكمة العامة يف احملافظة أو املركز، 
وجيوز يف الدعاوى الناش�ئة عن حوادث الس�ري أو عند الضرورة نقص 
املوعد إىل أربع وعشرين ساعة، بشرط أن يصل التبليغ للخصم نفسه 
يف حالة نقص املوعد وأن يكون بإمكانه الوصول إىل احملكمة يف املوعد 

احمل�دد، ويكون نقص املوعد بإذن من احملكمة املرفوعة إليها الدعوى.
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الالئحة:

1/44. ال تسري املدد الواردة يف هذه املادة على من مت تبليغه، وال 
على املواعيد الاحقة أثناء نظر القضية. 

2/44. ُيْرَج�ُع يف تقدير الض�رورة اجمليزة لنقص املوعد إىل الدائرة، 
مث�ل: قضاي�ا احلضانة والزي�ارة والنفقة، والس�جناء والقاصرين 

وحنوهم.  واملسافرين 
3/44. نقص املوعد ال يلزم أن يكون إىل احلد األدنى الذي نصت 

عليه املادة، وال جيوز النقص عنه. 
4/44. يشرط إلنقاص املوعد أن يت��م تسليم صورة ورقة التبليغ 
لش�خص املطلوب تبليغه أو وكليه يف الدعوى نفسها وال يكتفى 

بغري ذلك. 
المادة الخامسة واألربعون:

النظام:

َع�ى عليه يف مجي�ع الدع�اوى - عدا الدعاوى املس�تعجلة  عل�ى املُدَّ
والدع�اوى ال�يت أُنق�ص موعد احلض�ور فيها - أن ُي�وِدَع لدى احملكمة 
مذكرة بدفاعه قبل اجللسة احملددة لنظر الدعوى بثاثة أي��ام على األقل 
أم�ام احملكم�ة العام�ة، وبيوم واحد عل�ى األقل أمام احملاك�م األخرى، 
وأمام الدوائر العمالية والتجارية واألحوال الش�خصية إذا ُنِظَرْت أمام 

احملكم�ة العام�ة يف احملافظة أو املركز.
المادة السادسة واألربعون:

النظام:

ال يرتتب على عدم مراعاة املوعد املقرر يف املادة )الثالثة واألربعني( 
من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد احلضور بطان صحيفة الدعوى، 
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ِه إليه التبليغ يف التأجيل الس�تكمال  وذل�ك م�ن غري إخال حب�ق املَُوجَّ
املوعد.

الالئحة:

1/46. يكون التأجيل الس�تكمال املوع�د بطلب يدون على ورقة 
التبليغ، أو بكتاب ُيَقيَُّد يف احملكمة، أو يبديه أمام الدائرة يف اجللسة 

كتابة أو مشافهة. 
المادة السابعة واألربعون:

النظام:

َعى عليه أمام احملكمة من تلقاء نفسيهما - ولو  ِعي واملُدَّ إذا حضر املُدَّ
كان�ت الدعوى خ�ارج اختصاصها املكاني - وطلبا مساع خصومتهما 
فتس�مع احملكم�ة الدع�وى يف احل�ال إن أمك�ن وإال حددت هلا جلس�ة 

أخرى.
الالئحة:

1/47. يش�رط لس�ماع الدع�وى ال�واردة يف ه�ذه امل�ادة أن تكون 
داخل�ة يف االختص�اص النوع�ي للمحكمة. 

المادة الثامنة واألربعون:

النظام:

إذا عين�ت احملكم�ة جلس�ة لش�خصني متداعيني، ثم حض�را يف غري 
الوقت املعني وطلبا النظر يف خصومتهما، فعليها أن جتيب هذا الطلب 

أمكن. إن 
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الباب الرابع:حضور الخصوم
وغيابهم والتوكيل في الخصومة 

الفصل األول: الحضور والتوكيل في الخصومة
المادة التاسعة واألربعون:

النظام:

يف اليوم املعني لنظر الدعوى يضر اخلصوم بأنفس�هم أو َمْن ينوب 
َ كونه ممن له حق التوكل حس�ب  عنه�م، ف�إذا كان النائ�ب وكيًا َتَع�نيَّ

النظام.
الالئحة:

1/49. يك�ون متثي�ل اجله�ة احلكومي�ة مبوج�ب كت�اب رمسي من 
صاح�ب الصاحي�ة يول�ه مباش�رة الدعاوى. 

2/49. التوكل عن الش�ركات أو اجلمعيات أو املؤسسات اخلاصة 
يك�ون بوكالة ش�رعية م�ن املَُفوَِّض بذلك وفق عقد تأسيس�ها أو 

سجلها. 
3/49. إذا تعدد الوكاء يف اخلصومة عن أحد طريف الدعوى جاز 
هل�م جمتمعني أو لكل واحد منه�م على حدة احلضور عن موكله 
س�واء أكان يف أول الدع�وى أم يف أثنائه�ا ما مل يُنَ�صُّ يف الوكالة 

على غري ذلك أو يؤدي تعاقبهم إىل إعاقة س�ري الدعوى. 
المادة الخمسون:

النظام:

جي�ب عل�ى الوكي�ل أن يقرر حضوره عن موكل�ه، وأن يودع صورة 
مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب املختص، وللمحكمة أن ترخص 
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للوكي�ل عن�د الضرورة بإيداع ص�ورة الوثيقة يف موعد حتدده، على أال 
يتجاوز ذلك أول جلس�ة للمرافعة، وجيوز أن يثبت التوكيل يف اجللس�ة 

ُن يف حمضرها، ويوقعه املوكل أو يبصم عليه بإبهامه. بتقري�ر ُي�َدوَّ
ويس�ري وج�وب اإلي�داع املش�ار إلي�ه آنًف�ا عل�ى الوص�ي والولي 

والناظر.
الالئحة:

1/50. إذا مل يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة من ُمْصِدِرَها 
طاب�ق املوظف املختص على أصلها ويوق�ع على الصورة بذلك 

ويودعها مبلف القضية. 
2/50. إذا مل يقدم الوكيل وكالته يف أول جلس�ة حضرها فإن كان 
ِعي يف حك�م الغائب ويعامل وفق  ِعي فيعترب املُدَّ وكي�ًا ع�ن املُدَّ
امل�ادة اخلامس�ة واخلمس�ني من ه�ذا النظ�ام، وإن كان وكيًا عن 
َعى عليه فيؤجل إىل جلسة تالية لُيْحِضَر الوكالة ويفهم بذلك  املُدَّ
وي�دون يف ضب�ط الدع�وى ف�إذا تلف عن احلض�ور أو مل ُيِْضر 
الوكالة فيعامل وفق املادة الس�ابعة واخلمس�ني من هذا النظام. 

ُلُه اإلجراء املطلوب فإن كان  3/50. إذا ق�دم الوكيل وكال�ة ال ُتَوِّ
ِعي فتفهم�ه الدائرة بإكمال املطلوب فإن مل يكمل  وكي�ًا عن املُدَّ
املطلوب يف اجللس�ة التالية فيعامل وفق املادة اخلامسة واخلمسني 
َعى عليه فتفهمه الدائرة  م�ن ه�ذا النظام، وإن كان وكيًا عن املُدَّ
بإكمال املطلوب من ِقَبِل موكله، وأنه إذا مل يقدم وكالة مكتملة يف 
اجللسة التالية فيعترب يف حكم الغائب ويعامل وفق املادة السابعة 

واخلمسني من هذا النظام. 
4/50. ال يوكل النائب غريه ما مل يَُنص على حقه يف التوكيل. 
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المادة الحادية والخمسون:

النظام:

كل م�ا يق�رره الوكيل يف حضور املوكِّل يكون مبثابة ما يقرره املوكِّل 
نفس�ه، إال إذا نف�اه أثن�اء نظر القضية يف اجللس�ة نفس�ها، وإذا مل يضر 
َعى ب�ه، أو التنازل، أو  امل�وكِّل ف�ا يصح م�ن الوكيل اإلقرار باحلق املُدَّ
الصل�ح، أو قب�ول اليمني، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك اخلصومة، أو 
التن�ازل ع�ن احلك�م - كليًّا أو جزئيًّا - أو ع�ن طريق من طرق الطعن 
فيه، أو رفع احلجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو االدعاء بالتزوير 
ًضا تفويًضا خاًصا  أو رد القاضي أو اختيار اخلبري أو رده ما مل يكن ُمَفوَّ

بذلك يف الوكالة.
الالئحة:

1/51. التوكي�ل باخلصوم�ة يول الوكيل س�لطة القي�ام باألعمال 
واإلجراءات الازمة ملتابعة الدعوى واملرافعة واملدافعة واإلنكار 

ع�دا ما نصت عليه هذه املادة أو اس�تثناء املوكل. 
2/51. الوكال�ة تبقى س�ارية املفع�ول ما مل ُتَقيَّْد بزم�ن أو عمل أو 
تنفس�خ بسبب شرعي، وللدائرة عند االقتضاء التأكد من سريان 

مفعوهل�ا أو طلب جتديدها. 
3/51. عل�ى الدائ�رة - عن�د أول حض�ور للوكي�ل - أن تدون يف 
الضب�ط رق�م الوكال�ة، وتاريه�ا، وُمْصِدُرَه�ا، ومضمونها مما له 

عاق�ة بالدعوى. 
4/51. النائ�ب ال يث�ل من هو نائب عنه إال فيما هو ُمَفوٌَّض فيه. 
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المادة الثانية والخمسون:

النظام:

ال ي�ول اعت�زال الوكي�ل أو عزل�ه بغ�ري موافق�ة احملكمة دون س�ري 
اإلج�راءات، إال إذا أبل�غ امل�وكِّل خصم�ه بتعي�ني وكيل آخ�ر بداًل من 

املعت�زل أو املع�زول، أو بعزم�ه على مباش�رة الدعوى بنفس�ه.
الالئحة:

1/52. إذا اعت�زل الوكي�ل أو ُع�ِزَل بغ�ري موافق�ة احملكمة فيس�تمر 
الس�ري يف القضي�ة يف مواجهت�ه، ما مل يبلغ امل�وكل خصمه بتعيني 
وكي�ل آخ�ر ب�دال من املعت�زل أو املعزول أو بعزمه على مباش�رة 

الدعوى بنفس�ه.
المادة الثالثة والخمسون:

النظام:

إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكاء كثرة االستمهاالت حبجة سؤال 
موكل�ه بقصد املماطلة، فلها حق طلب املوكل بنفس�ه إلمتام املرافعة أو 

توكيل وكيل آخر.
الالئحة:

1/53. للدائرة رف�ض طلب الوكيل االستمه�ال لسؤال موكله إذا 
ظهر عدم اجلدوى من طلبه ويدون ذلك يف ضبط القضية. 

2/53. للدائرة - عند االقتضاء - يف مس�ائل األحوال الش�خصية 
طلب حضور املوكل. 
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المادة الرابعة والخمسون:

النظام:

ال جيوز للقاضي وال لعضو هيئة التحقيق واالدعاء العام وال ألحد 
م�ن العامل�ني يف احملاك�م أن يكون وكيًا عن اخلص�وم يف الدعوى ولو 
كان�ت مقام�ة أم�ام حمكمة غري احملكمة التابع هل�ا، ولكن جيوز هلم ذلك 

ع�ن أزواجهم وأصوهلم وفروعهم وَمْن كان حتت واليتهم ش�رًعا.

الفصل الثاني: غياب الخصوم
المادة الخامسة والخمسون:

النظام:

ِعي عن جلس�ة من جلس�ات الدع�وى ومل يتقدم بعذر  إذا غ�اب املُدَّ
تقبله احملكمة فتشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر 
فيه�ا حبس�ب األحوال، وعند ذل�ك حتدد احملكمة جلس�ة لنظرها وتبلغ 
ِعي كذل�ك ومل يتقدم بع�ذر تقبله  َع�ى علي�ه، فإن غ�اب املُدَّ بذل�ك املُدَّ
احملكم�ة فتش�طب الدع�وى وال ُتْس�َمُع بعد ذلك إال بق�رار من احملكمة 

العليا.
الالئحة:

ِعي بن�اء على املادة  1/55. تش�طب الدع�وى عن�د حتقق غياب املُدَّ
التاس�عة واخلمس�ني من هذا النظام. 

ِعي بعذر  2/55. للدائ�رة أن تلغ�ي ش�طب الدع�وى إذا تق�دم املُدَّ
 . تقبله

3/55. ال يؤث�ر ش�طب الدع�وى على إجراءاتها الس�ابقة بل يبنى 
على ما س�بق ضبطه متى أعيد الس�ري فيها. 
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ِع�ي طل�ب اس�تمرار النظ�ر يف الدع�وى بعد ش�طبها  4/55. ِلْلُمدَّ
للمرة األوىل مبذكرة يقدمها إلدارة احملكمة أو بتقرير منه يف ضبط 

القضية. 
5/55. يكون الرفع للمحكمة العليا بعد الشطب للمرة الثانية وما 
ِعي، بكتاب مرفق به صورة ضبط  بعده�ا بن�اًء على طلب من املُدَّ
القضي�ة، وللمحكم�ة العلي�ا إذا قررت مساع الدع�وى أن حتدد 

أجا ال ُتْسَمُع قبله. 
المادة السادسة والخمسون:

النظام:

يف احلالتني املنصوص عليهما يف املادة )اخلامسة واخلمسني( من هذا 
ِعي فله أن  َعى عليه يف اجللسة اليت غاب عنها املُدَّ النظام؛ إذا حضر املُدَّ
يطلب من احملكمة عدم شطب الدعوى واحلكم يف موضوعها إذا كانت 
صاحل�ة للحك�م فيها، ويف هذه احلالة على احملكمة أن حتكم فيها، َوُيَعدُّ 

ِعي غيابيًّا. حكمها يف حق املُدَّ
الالئحة:

1/56. تك�ون الدع�وى صاحلة للحكم بعد ضب�ط أقوال اخلصوم 
وطلباتهم اخلتامية مع توفر أسباب احلكم فيها وفق املادة التاسعة 

والثمانني من هذا النظام. 
المادة السابعة والخمسون:

النظام:

َعى عليه عن اجللس�ة األوىل ومل يكن تبلغ لش�خصه  1. إذا غاب املُدَّ
أو وكليه يف الدعوى نفسها، فيؤجل النظر يف الدعوى إىل جلسة 
َعى عليه، فإن غاب عن هذه اجللسة دون عذر  الحقة يُْبَلُغ بها املُدَّ
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تقبله احملكمة ومل يكن تبلغ لشخصه أو وكليه، فتحكم احملكمة يف 
َعى عليه غيابيًّا. الدعوى، َوُيَعدُّ حكمها يف حق املُدَّ

َعى عليه لشخصه أو وكليه يف الدعوى نفسها مبوعد  2. إذا تبلغ املُدَّ
اجللس�ة، أو أودع ه�و أو وكليه مذكرة بدفاع�ه لدى احملكمة قبل 
َعى عليه يف  اجللسة احملددة لنظر الدعوى ومل يضر، أو حضر املُدَّ
أي جلس�ة ث�م غاب، فتحكم احملكم�ة يف الدعوى، َوُيَعدُّ حكمها 

َعى عليه حضوريًّا. يف حق املُدَّ
َع�ى عليه الذي ليس ل�ه مكان إقامة معروف أو  3. إذا مل يض�ر املُدَّ
م�كان إقام�ة خمتار يف اململك�ة بعد إعانه وفًقا مل�ا ورد يف الفقرة 
)ط( من املادة )الس�ابعة عش�رة( من هذا النظام، فتحكم احملكمة 

َعى عليه غيابيًّا. يف الدع�وى، َوُيَعدُّ حكمها يف ح�ق املُدَّ
َع�ى عليه يف املس�ائل الزوجية واحلضانة والنفق��ة  4. إذا تل�ف املُدَّ
والزي�ارة وَم�ْن عضلها أولي�اؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره 

ج�ربًا وفق ضواب�ط حتددها لوائح هذا النظام.
الالئحة:

َع�ى علي�ه لش�خصه يتحق�ق إذا ُبلَِّغ بنفس�ه، ويف  1/57. تبلي�غ املُدَّ
حكم�ه تبليغ وكليه يف الدعوى نفس�ها، وما عدا ذلك فهو تبليغ 

شخصه.  لغري 
َعى علي�ه يلزم تدوين مضمون حمضر  2/57. يف ح���ال غي�اب املُدَّ

التبلي�غ يف ضبط القضية. 
َعى عليه لش�خصه أو وكليه يف الدعوى وغاب  3/57. إذا تبلغ املُدَّ
ع�ن اجللس�ة األوىل، أو تبل�غ لغ�ري ش�خصه وغ�اب عن اجللس�ة 
الثاني�ة، أو حض�ر يف أي جلس�ة ثم غاب، واقتض�ى احلال تأجيل 
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نظر الدعوى جللس�ة تالي�ة فا يلزم إعادة إج�راءات التبليغ، ما مل 
يصل عارض للخصومة؛ كوقفها أو انقطاعها أو حصول انفصال 
كش�طب الدعوى وحن�وه، فيجب إعادة إج�راءات التبليغ ويكون 
احلك�م حضوريًّا أو غيابيًّا حبس�ب إفادة التبليغ ال�واردة بعد الفصل. 
4/57. للمحكم�ة - عن�د االقتض�اء - أن تأم�ر بإيق�اف خدمات 

املمتن�ع عن احلض�ور لدى اجله�ات احلكومية. 
َعى عليه بع�د مساع الدعوى  5/57. إذا توحه�ت اليم�ني عل�ى املُدَّ
فُيبَلَّ�غُ بذلك حس�ب إجراءات التبليغ، وُيْش�َعُر بوجوب حضوره 
ألداء اليم�ني وأن�ه إذا تل�ف بغ�ري عذر تقبل�ه احملكمة ُع�دَّ ناكًا 
وسوف ُيْقَضى عليه بالنكول وفق املادة الثالثة عشرة بعد املائة من 
ه�ذا النظ�ام، أما إن كان له عذر ينعه من احلضور - تقبله احملكمة 

- فيعام�ل وفق املادة الرابعة عش�رة بع�د املائة من هذا النظام. 
6/57. إذا كان احلك�م يف غي�اب احملك�وم علي�ه وُع���دَّ حضوريًّا، 
فتحدد الدائرة موعًدا الس�تام نسخة احلكم وفق املادة السادسة 
والس�تني بعد املائة واملادة التاس�عة والس�بعني بع�د املائة من هذا 
النظ�ام - دون بع�ث نس�خة احلك�م إلي�ه - ف�إذا انقض�ت م�دة 
االع�رتاض ومل يق�دم احملك�وم علي�ه اعرتاض�ه فيكتس�ب احلكم 

لقطعية. ا
7/57. إذا مل يك�ن للمدع�ى علي�ه م�كان إقامة مع�روف أو مكان 
إقامة خمتار يف اململكة، فيعامل وفق الفقرة )ط( من املادة السابعة 

عش�رة من هذا النظام والفق�رة )3( من هذه املادة. 
8/57. إذا صدر حكم غيابي على من مل ُيْعَرْف له مكان إقامة عام 
أو خمتار فرُيَْفُع احلكم إىل حمكمة االس�تئناف مباشرة لتدقيقه دون 

تبليغ احملكوم عليه به. 
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9/57. ال تس�ري أح�كام الفق�رة )3( م�ن ه�ذه امل�ادة على من مت 
 . تبليغه

10/57. ال تأم�ر احملكم�ة باإلحض�ار جربًا يف املس�ائل املذكورة يف 
الفقرة )4( إال بعد تلف من تبلغ لش�خصه أو لغري ش�خصه أو 

ظه�ر للمحكمة تهربه أو تفيه. 
َعى عليه جربًا بالكتابة - مباشرة  11/57. يكون األمر بإحضار املُدَّ
َعى عليه يف نطاق اختصاصها،  - إىل مركز الشرطة اليت يقيم املُدَّ

ولو كان خارج والية احملكمة. 
َعى عليه قبل املوعد احملدد للجلسة  12/57. يف حال ُقِبَض على املُدَّ

َفُيْحَضُر مباشرة للمحكمة. 
13/57. للدائ�رة - عن�د االقتض�اء - أن تضم�ن أمره�ا بإحضار 
�نُ خاهلا من  َع�ى علي�ه ج�ربًا توقيفه امل�دة الازمة اليت يَُتَمكَّ املُدَّ
إحض�اره عل�ى أن ال تتجاوز مخس�ة أيام، ويف ح�ال انقضاء املدة 
دون إحض�اره للمحكم�ة تق�وم اجله�ة املختصة بالكتابة بش�كل 

عاج�ل إىل الدائ�رة - أو م�ن يق�وم مقامها - للتوجيه بش�أنه. 
14/57. على م�رك�ز ال�ش�رط�ة يف ح�ال عدم التمكن من القبض 
َعى عليه إفادة احملكمة بذلك قبل مخس�ة أيام من املوعد  عل�ى املُدَّ
احمل�دد للجلس�ة، وال ينع ذلك من إحض�اره إىل احملكمة ولو بعد 

املوعد احملدد للجلسة. 
َعى عليه جربًا، فتكتب الدائرة للجهة  15/57. إذا تعذر إحضار املُدَّ

َعى عليه على قائمة القبض.  املختصة لوضع املُدَّ
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المادة الثامنة والخمسون:

النظام:

َع�ى عليه�م، وكان بعضهم قد ُبلَِّغ لش�خصه وبعضهم  َد املُدَّ إذا َتَع�دَّ
اآلخ�ر مل يُبَلَّ�غْ لش�خصه، وتغيبوا مجيًعا أو تغيب من مل يُبَلَّْغ لش�خصه؛ 
وج�ب عل�ى احملكمة يف غري الدعاوى املس�تعجلة تأجي�ل نظر الدعوى 
ِعي بها من مل يُبَلَّْغ لشخصه من الغائبني، َوُيَعدُّ  إىل جلسة تالية يُبَلُِّغ املُدَّ
َعى عليهم حكًما حضوريًّا. احلكم يف الدعوى يف حق من تَبَلََّغ من املُدَّ

الالئحة:

َع�ى عليهم يف القضايا  1/58. إذا كان التبلي�غ لش�خص بعض املُدَّ
املس�تعجلة املنصوص عليها يف املواد )205 - 217 ( ومل يضر 

منه�م أحد فعلى الدائ�رة النظر يف الدعوى واحلكم فيها. 
2/58. إذا تغي�ب م�ن ُبلِّ�َغ لش�خصه وحضر من مل يُبَلَّْغ لش�خصه 
فعل�ى الدائرة نظ�ر القضية واحلكم فيها، ويع�د احلكم حضوريا 

حقهم.  يف 
3/58. يف غ�ري الدع�اوى املس�تعجلة، إذا أجل�ت الدائ�رة نظ�ر 
َع�ى عليهم مجيًعا أو بعضهم  الدع�وى إىل جلس�ة تالية لتغيب املُدَّ
فعلى احملكمة نظرها واحلكم فيها، وال يسوغ التوقف عن مساع 

الدع�وى حتى يض�ر اجلميع. 
المادة التاسعة والخمسون:

النظام:

يف تطبيق األحكام الس�ابقة، ال ُيَعدُّ غائًبا - واجللس�ة مل تنعقد - من 
حض�ر قب�ل املوع�د احملدد النتهاء اجللس�ة بثاث�ني دقيقة، عل�ى أنه إذا 

حضر واجللس�ة ال زالت منعق�دة َفُيَعدُّ حاضًرا.
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المادة الستون:

النظام:

1. يكون للمحكوم عليه غيابيًّ��ا - خال املدد املقررة لاعت�راض 
يف هذا النظام - املعارضة على احلكم لدى احملكمة اليت أصدرته، 

من تاريخ إباغه أو وكليه باحلكم.
ُم طل�ب املعارض�ة مبذك�رة وفًق�ا لإلج�راءات املق�ررة لرفع  2. ُيَق�دَّ
الدع�وى، عل�ى أن تتضم�ن املذكرة رقم احلكم املع�ارض عليه، 

وتاري�ه، وأس�باب املعارضة.
3. إذا غ�اب املع�ارض أو وكليه عن اجللس�ة األوىل لنظر املعارضة، 
فتحكم احملكمة من تلقاء نفس�ها بسقوط حقه يف املعارضة، َوُيَعدُّ 

حكمها نهائيًّا.
4. للمحكم�ة أن تأم�ر بوقف تنفيذ احلكم املَُع�اَرِض عليه مؤقًتا إذا 
ُطِل�َب ذل�ك يف مذك�رة املعارضة وكان ُيَْش�ى م�ن التنفيذ وقوع 

ضرر جس�يم يتعذر تداركه.
5. يوق�ف نف�اذ احلك�م الغياب�ي إذا ص�در حكم مع�ارض للحكم 

الغياب�ي يقض�ي بإلغائه.
الالئحة:

1/60. تس�ري أح�كام ه�ذه املادة عل�ى احلكم الغياب�ي إذا مل يكن 
نهائيًّ�ا، وأم�ا إذا كان احلكم نهائيًّ�ا فُيَعاَمُل وف�ق أحكام التماس 

النظر.  إعادة 
2/60. تقي�د إدارة احملكم�ة مذكرة املعارضة يف يوم إيداعها، وحُتَاُل 
ف�وًرا للدائرة اليت أصدرت احلك�م لنظرها وحتديد موعد يُْبَلُغ به 

أطراف الدعوى. 
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3/60. إذا تع�ذر تبلي�غ احملك�وم عليه غيابيًّا باحلك�م فرتفع احملكمة 
احلكم إىل حمكمة االس�تئناف وفًقا للفقرة )4( من املادة اخلامس�ة 

والثمانني بع�د املائة من هذا النظام. 
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الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها 

الفصل األول: إجراءات الجلسات
المادة الحادية والستون:

النظام:

جي�ب أن يضر جلس�ات املرافعة يف القضية الع�دد الازم نظامًا من 
القض�اة، فإن مل يتوافر العدد الازم فيكلف رئيس احملكمة أحد قضاتها 
إلكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس اجمللس األعلى للقضاء 

من يكمل النصاب.
الالئحة:

1/61. لرئي�س احملكمة إكمال نص��اب الدائرة، وإذا كانت الدائرة 
مكون�ة م�ن قاٍض فرد فله أن يتوالها عن�د تغيب قاضي الدائرة، 

أو يكل�ف أحد قضاة احملكمة بذلك. 
المادة الثانية والستون:

النظام:

على كاتب الضبط أن ُيِعدَّ لكل يوم قائمة بالدعاوى اليت ُتْعَرُض فيه 
مرتبة حس�ب الوقت املعني لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي 

ُتْعَلُن يف اللوحة املعدة لذلك قبل يوم اجللسات.
الالئحة:

1/62. تكون مدة اجللسة ثاثني دقيقة وجيوز الزيادة عليها حبسب 
نظ�ر الدائرة، ويض�ع اجمللس األعلى للقضاء قواع�د حتدد العدد 
املناس�ب للجلس�ات اليومي�ة حبس�ب االختص�اص النوعي لكل 

حمكمة. 
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َعى عليه كامًا،  ِعي واملُدَّ 2/62. قائمة الدعاوى تش�مل: اس�م املُدَّ
ووق�ت اجللس�ة ومدته�ا، وللدائ�رة عدم ذكر االس�م كام�ًا إذا 

اقتض�ت املصلحة ذلك. 
المادة الثالثة والستون:

النظام:

يُنَاَدى على اخلصوم يف الوقت املعني لنظر قضيتهم.
الالئحة:

1/63. تكون املناداة بأي وسيلة يتحقق بها إعام اخلصوم بانعقاد 
اجللسة. 

المادة الرابعة والستون:

النظام:

تكون املرافعة علنية، إال إذا رأى القاضي - من تلقاء نفس�ه أو ِبنَاًء 
على طلب أحد اخلصوم - إجراءها ِسرًّا حمافظة على النظام، أو مراعاة 

لآلداب العامة، أو حلرمة األسرة.
الالئحة:

1/64. على من يضر يف قاعة اجللسة احرتام هيئة احملكمة، وعدم 
التدخل يف إجراءات احملاكمة، وُيَعاَمُل من ُيِلُّ بنظامها وفق املادة 

الثالثة والسبعني من هذا النظام. 
المادة الخامسة والستون:

النظام:

تك�ون املرافعة ش�فهية، على أن ذلك ال ينع م�ن تقديم األقوال أو 
الدفوع يف مذكرات مكتوبة ُتتَبَاَدُل صورها بني اخلصوم، ويفظ أصلها 
يف ملف القضية، مع اإلشارة إليها يف الضبط، وعلى احملكمة أن تعطي 
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اخلص�وم امله�ل املناس�بة لاطاع عل�ى املس�تندات والرد عليه�ا كلما 
اقتضت احلال ذلك.

الالئحة:

1/65. جي�ب أن تكون املذك�رات املقدمة أثناء الرتافع خبط واضح 
وأن تك�ون مؤرخة وموقعة من مقدمها. 

2/65. للدائرة أن تأمر بشطب العبارات اجلارحة أو املخالفة لآلداب 
من أي ورقة من أوراق املرافعات مما ال يستلزمه حق الدفاع. 

المادة السادسة والستون:

النظام:

ِع�ي عما ه�و الزم لتحري�ر دعواه قبل  عل�ى القاض�ي أن يس�أل املُدَّ
َع�ى علي�ه، وليس له الس�ري فيها قبل ذل�ك، وإذا عجز  اس�تجواب املُدَّ
ِع�ي ع�ن حتريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر  املُدَّ

الدعوى. عن 
الالئحة:

1/66. إذا حكم�ت الدائ�رة بص�رف النظ�ر ع�ن الدع�وى لع�دم 
ا بذل�ك ويض�ع احلك�م لط�رق االع�رتاض.  حتريره�ا؛ فتص�در ص�كًّ
ِع�ي دع�واه بعد صدور احلك�م بصرف النظر  2/66. إذا ح�رر املُدَّ
عنها المتناعه أو عجزه عن حتريرها فتختص بنظرها الدائرة اليت 

أصدرت احلكم ولو اكتس�ب القطعية. 
المادة السابعة والستون:

إذا امتن�ع املُدََّع�ى علي�ه ع�ن اجلواب كليًّ�ا، أو أجاب جب�واب غري ماق 
للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب اجلواب الصحيح ثاًثا يف اجللسة نفسها، 
فإذا أصر على ذلك َعدَّهُ ناكًا بعد إنذاره، وأجرى يف القضية املقتضى الشرعي.
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الالئحة:

َعى  1/67. اإلن�ذار ال�وارد يف هذه املادة هو أن تق�ول الدائرة ِلْلُمدَّ
ِعي جعلتك ناكًا وقضيت عليك  عليه إذا مل جتب على دعوى املُدَّ
ُن كل ذلك يف ضبط القضية، فإن  ُر ذلك عليه ثاًث�ا، وُتَدوِّ وُتَك�رِّ

ْتُه الدائرة ناكًا، وأجرت املقتضى الش�رعي.  أجاب وإال َعدَّ
المادة الثامنة والستون:

النظام:

إذا دف�ع أح�د الطرف�ني بدفع صحي�ح وطلب اجلواب م�ن الطرف 
اآلخر فاس�تمهل ألجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على 

أن�ه ال جي�وز تك�رار املهلة جلواب واحد إال لع�ذر يقبله القاضي.
الالئحة:

ُن يف ضب�ط القضية طلب اإلمه�ال، واألعذار املقدمة  1/68. ُي�َدوَّ
من أح�د الطرفني، َوَقْدُر املهلة املعطاة للمس�تمهل. 

2/68. إذا مل تقب�ل الدائ�رة طل�ب االس�تمهال، وامتن�ع طالبه عن 
اجل�واب فُيَعاَم�ُل وفق املادة الس�ابعة والس�تني من ه�ذا النظام. 

3/68. تش�مل ه�ذه امل�ادة طل�ب اإلمه�ال للج�واب عل�ى أصل 
الدعوى. 

المادة التاسعة والستون:

النظام:

يقف�ل ب�اب املرافعة مبجرد انتهاء اخلصوم م�ن مرافعتهم، ومع ذلك 
فللمحكمة قبل النطق باحلكم أن تقرر - من تلقاء نفس�ها أو ِبنَاًء على 
طلب أحد اخلصوم - فتح باب املرافعة وإعادة قيد الدعوى يف جدول 

اجللسات، وذلك ألسباب مقبولة.
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الالئحة:

1/69. يقف�ل ب�اب املرافع�ة عند تهي�ؤ الدعوى للحك�م بعد إبداء 
اخلصوم أقواهلم وطلباتهم اخلتامية يف جلسة املرافعة وفق ما جاء 

يف املادة التاس�عة والثمانني من هذا النظام. 
2/69. على الدائرة إذا فتحت ب�اب املرافعة بعد قفلها بيان أسباب 

ذلك يف الضبط. 
المادة السبعون:

النظام:

للخص�وم أن يطلب�وا م�ن احملكمة يف أي حال تك�ون عليها الدعوى 
تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غري ذلك يف حمضر الدعوى، 

وعلى احملكمة إصدار صك بذلك.
الالئحة:

1/70. إذا حصل االتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد مضمون 
الدعوى واإلجابة قبل تدوين االتفاق، مع مراعاة أن يكون أصل 
الدع�وى م�ن اختصاص الدائرة، ول�و كان مضمون االتفاق من 
اختصاص حمكمة أو دائرة أخرى، بشرط أن يكون حمل الدعوى 

أو بعضه من بني املتفق عليه. 
2/70. إذا ثبت للدائرة أن االتفاق املقدم من اخلصوم فيه كذب أو 
احتيال فرُيَدُّ االتفاق وفق ما تقتضيه املادة الثالثة من هذا النظام. 

3/70. لي�س للخصوم االعرتاض بطلب االس�تئناف - مرافعة أو 
تدقيقًا - على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غري ذلك بعد 

التوقيع عليه يف حمضر الدعوى. 
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المادة الحادية والسبعون:

النظام:

ُن كات�ب الضبط - حتت إش�راف القاضي - وقائ�ع املرافعة يف  ُي�َدوِّ
الضب�ط، ويذك�ر تاري�خ افتت�اح كل مرافعة ووقت�ه، ووق�ت اختتامها، 
ومس�تند نظ�ر الدعوى، واس�م القاضي، وأمساء اخلص�وم ووكائهم، 
ث�م يوق�ع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أمساؤهم فيه، فإن 

امتن�ع أح�د منهم عن التوقي�ع أثبت القاضي ذلك يف ضبط اجللس�ة.
الالئحة:

1/71. تتوىل الدائرة مساع الدعوى واإلجابة ومجيع أقوال اخلصوم 
ودفوعهم وأخذ ش�هادات الش�هود وال جي�وز لكاتب الضبط أن 

ينفرد بشيء من ذلك. 
2/71. إذا كان أحد من ذكرت أمساؤهم يف ال��ضبط ال يس�تطيع 

التوقي�ع فيكتفى ببصمة إبهامه. 
3/71. يكون تدوين مستند نظر الدائرة للدعوى يف اجللسة األوىل 
بذك�ر رق�م وتاريخ القيد واإلحالة، أو قرار التكليف الصادر من 

صاحب الصاحية. 
4/71. ي�دون الكات�ب يف الضب�ط رق�م هوي�ة كل م�ن اخلص�وم 

ووكائه�م وم�ن ُذِك�َرْت أمساؤه�م، عن�د أول ذك�ر هل�م. 
ُ يف  5/71. إذا أجلت الدائرة النظر يف الدعوى إىل جلسة تالية َفُتَبنيِّ

الضبط سبب التأجيل وموعد اجللسة التالية ومدتها. 
6/71. جيب ضبط كل ما يدلي به اخلصوم ش�فهيًّا مما ترى الدائرة 

أن له عاقة بالدعوى. 
 7/71. عند تقديم املذكرات يكتفى باإلش�ارة يف الضبط إىل اس�م 
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من قدمها وصفته وتاريخ تقديها وعدد صفحاتها، ويفظ أصلها 
يف ملف القضية، وللدائرة تدوين ما اشتملت عليه من أقوال أو 

دفوع، مما ترى أنه مؤثر يف القضية. 
ُن الدائرة اخلصوم من تدوين ما ورد يف الضبط، وهلا أن  8/71. مُتَكِّ

ُتَسلَِّم نسخة مما ُضِبَط ملن طلبها منهم. 
المادة الثانية والسبعون:

النظام:

جيوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات وحماضر الدعاوى 
واإلنه�اءات وغ�ري ذلك إلكرتونيًّا، ويكون هلا حكم احملررات املكتوبة، 

وفًقا لنظام التعامات اإللكرتونية.
الالئحة:

1/72. إذا كان التبليغ إلكرتونيًّا فيجوز إجراؤه يف أي وقت. 

 الفصل الثاني: نظام الجلسات
المادة الثالثة والسبعون:

النظام:

1. إدارة اجللس�ة وضبطه�ا منوط�ان برئيس�ها، ول�ه يف س�بيل ذلك 
أن ُي�ِرَج م�ن قاع�ة اجللس�ة من ُيِ�لُّ بنظامها، ف�إن مل يتثل كان 
للمحكمة أن تأمر - على الفور - حببسه مدة ال تزيد على أربع 
وعش�رين س�اعة، ويكون أمرها نهائًيا، وللمحكمة أن ترجع عن 

األمر. ذلك 
2. عل�ى رئيس اجللس�ة أن يأمر بكتاب�ة حمضر عن كل جرية تقع أثناء 
انعقاد اجللسة، ثم إحالتها إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام الستكمال 
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ما يلزم نظامًا، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه اجلرية.
3. تنظر احملكمة اليت أصدرت احلكم دعوى التعويض عن األضرار 

الناجتة من املماطلة يف أداء احلقوق حمل الدعوى.
الالئحة:

1/73. يدون األمر باحلبس - الوارد يف هذه املادة - يف ال��ضبط، 
َوُي�ْب��َعُث مضمون�ه بكت�اب للجه�ة املختص�ة لتنفيذه ف�وًرا، مع 

االحتف�اظ بصورة من�ه يف احملكمة. 
2/73. م�ن حصل منه اإلخال بنظام اجللس�ات م�ن احملامني فإن 
جمازات�ه بالعقوبة املنصوص عليها يف هذه املادة ال ينع من تطبيق 

العقوب�ات عليه الواردة يف نظام احملاماة. 
3/73. تنظر الدائرة ُمْصِدَرُة احلكم دعوى التعويض عن األضرار 
الناجت�ة م�ن املماطلة يف أداء احلق�وق اليت حصلت قبل قيد طلب 
التنفي�ذ، وأم�ا دعاوى التعويض ع�ن املماطلة اليت حصلت بعده 

فه�ي من اختصاص دائرة التنفيذ. 
4/73. تنظر الدائرة ُمْصِدَرُة احلكم يف حمكمة الدرجة األوىل دعوى 
التعويض عند تأييد حمكمة االستئناف حلكمها، ويف حال نقضت 
حمكم�ة االس�تئناف احلك�م فتحال دع�وى التعوي�ض إىل حمكمة 
الدرج�ة األوىل لتنظره�ا دائ�رة غري الدائرة ال�يت أصدرت احلكم 

األول، إذا كان�ت مش�مولة بواليتها نوًعا ومكاًنا. 
المادة الرابعة والسبعون:

النظام:

رئيس اجللس�ة هو الذي يتوىل توجيه األس�ئلة إىل اخلصوم والشهود 
وغريه�م مم�ن له صل�ة بالدعوى، وألعض�اء الدائرة املش�رتكني معه يف 
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اجللس�ة واخلص�وم أن يطلب�وا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أس�ئلة 
متصل�ة بالدع�وى، وجيوز للرئي�س أن يعهد إىل أح�د األعضاء بتوجيه 

األس�ئلة إىل أي من اخلصوم والش�هود وغريهم.
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الباب السادس: الدفوع واإلدخال
والتدّخل والطلبات العارضة 

الفصل األول: الدفوع
المادة الخامسة والسبعون:

النظام:

الدف�ع ببط�ان صحيفة الدعوى، أو بع�دم االختصاص املكاني، أو 
بإحال�ة الدع�وى إىل حمكمة أخرى لقيام الن��زاع نفس�ه أمامها أو لقيام 
دعوى أخرى مرتبطة بها، جيب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع يف الدعوى 

أو دفع بعدم القبول، وإال سقط احلق فيما مل يُْبَد منه��ا.
الالئحة:

1/75. إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد يف هذه املادة فيجب 
إبداؤها مًعا. 

2/75. االرتباط يف هذه املادة هو: اتصال الدعوى الاحقة بالسابقة 
يف املوضوع أو السبب وال يلزم احتادهما يف املقدار. 

3/75. ال ينع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى الاحقة. 
4/75. يشرط أن تكون السابقة قد ُرِفَعت حملكمة خمتصة. 

5/75. إذا ظه�ر للدائ�رة صح�ة الدف�ع ببطان صحيف�ة الدعوى 
ِع�ي لتصحيحها.  فعليها إمه�ال املُدَّ

المادة السادسة والسبعون:

النظام:

1. الدف�ع بع�دم اختص�اص احملكم�ة النتفاء واليتها أو بس�بب نوع 
الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة 
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أو األهلي�ة أو املصلح�ة أو ألي س�بب آخ�ر، وك�ذا الدفع بعدم 
ج�واز نظ�ر الدع�وى لس�بق الفصل فيه�ا؛ جيوز الدف�ع به يف أي 
مرحل�ة تك�ون فيها الدع�وى وحتكم به احملكمة من تلقاء نفس�ها.

2. إذا رأت احملكم�ة أن الدف�ع بع�دم قبول الدع�وى لعيب يف صفة 
َلْت نظ�ر الدعوى لتبليغ ذي  َع�ى عليه قائم على أس�اس، َأجَّ املُدَّ

الصفة.
المادة السابعة والسبعون:

النظام:

حتك�م احملكم�ة يف الدف�وع املنص�وص عليه�ا يف املادت�ني )اخلامس�ة 
والس�بعني والسادس�ة والس�بعني( من هذا النظام على اس�تقال، ما مل 
ُ ما حكمت به يف كل  تق�رر ضمه�ا إىل موضوع الدعوى، وعندئذ ُتبَ�نيِّ

من الدف�وع واملوضوع.
الالئحة:

1/77. ض�م الدف�ع إىل املوضوع ال يل�زم منه قبول الدفع، أو رده، 
وعلى احملكمة بيان أس�باب ذلك يف احلكم. 

2/77. إذا حكمت احملكمة - على استقال - بقبول الدفع فيكون 
حكمها خاضًعا لطرق االعرتاض. 

المادة الثامنة والسبعون:

النظام:

مع مراعاة املادة )الثامنة والس�بعني بعد املائة( من هذا النظام، جيب 
على احملكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب احلكم القطعية أن 

حتي�ل الدعوى إىل احملكمة املختصة وُتْعِلَم اخلصوم بذلك.
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الالئحة:

1/78. إذا ُرِف�َع�ت القضية للدائرة، ورأت أنها غري خمتصة فيكون 
نظرها وفًقا لألحوال اآلتية: -

أ. إذا رأت الدائ�رة ع�دم اختصاصها الوالئ�ي بنظر القضية فتحكم 
بذلك، ويف حال التنازع يف االختصاص فُيْفَصُل فيه وفًقا للمادة 

الس�ابعة والعشرين من نظام القضاء.
ب. إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من 
اختص�اص دائ�رة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر - س�واء يف 
احملكمة نفس�ها أم يف حمكمة أخ�رى - فتحكم بعدم االختصاص 
ف��إذا اكتسب احلكم القطعية - مبضي املدة دون تقديم اعرتاض 
أو تأييده من حمكمة االس�تئناف - فتحيلها إىل احملكمة أو الدائرة 
املختصة وإذا رأت األخرية عدم اختصاصها فتحكم بذلك وبعد 
اكتس�ابه القطعي�ة يرف�ع للمحكم�ة العليا للفصل في�ه وما تقرره 

يكون ملزًما.
ج. إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها بنظر القضية وأنها من اختصاص 
دائرة أخرى يف احملكمة نفس�ها ومماثلة هلا يف االختصاص النوعي 
فعل�ى م�ن أحيلت إليه أوال أن يبعثها بكتاب إىل الدائرة املختصة 
فإن عادت إليها ثانًيا ومل تقتنع حكمت بعدم اختصاصها، ورفعته 
وجوًبا إىل حمكمة االس�تئناف؛ للفصل يف ذلك، وما تقرره يكون 

ملزًما.
د. إذا حصل التدافع يف االختصاص بني دائرتني يف حمكمة االستئناف 
أو يف احملكمة العليا فيفصل فيه رئيس احملكمة - حبسب األحوال- 

وما يقرره يكون ملزًما.
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ه��. إذا كان التداف�ع بني احملكمة وكتابة الع�دل، َفرُتَْفُع األوراق إىل 
احملكم�ة العليا للفصل فيه وما تق�رره يكون ملزًما. 

الفصل الثاني: اإلدخال والتدّخل
المادة التاسعة والسبعون:

النظام:

للخص�م أن يطل�ب من احملكمة أن ُتْدِخَل يف الدعوى من كان يصح 
اختصام�ه فيه�ا عند رفعه�ا، وُتتََّبُع يف اختصامه اإلج�راءات املعتادة يف 
التكليف باحلضور، وحتكم احملكمة يف موضوع طلب اإلدخال والدعوى 
األصلي�ة حبكم واحد كلما أمكن ذلك، وإال فصلت يف موضوع طلب 

اإلدخ�ال بعد احلكم يف الدعوى األصلية.
الالئحة:

1/79. يق�دم طل�ب اإلدخ�ال مبذكرة تقيد ل�دى إدارة احملكمة، أو 
أثناء اجللس�ة كتابة أو مش�افهة. 

2/79. م�ن يص�ح اختصام�ه يف القضية عند رفعه�ا هو: من يصح 
ًع���ى عليه اب�ت��داًء ويشرط أن يكون ه�ن��اك  كونه مدعيًّا أو ُمدَّ

ارت�ب��اط بني طلبه والدعوى األصلية. 
3/79. إذا أجل�ت الدائرة الفص�ل يف موضوع طلب اإلدخال بعد 
احلك�م يف الدع�وى األصلي�ة فيك�ون احلكم فيه م�ن ِقبَِلَها، وفق 

إج�راءات رفع الدعوى. 
4/79. ال ُي�ْق�بَ���لُ إدخ�ال م�ن يتع�ارض إدخاله م�ع اختصاص 

احملكم�ة املكان�ي أو النوعي. 
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المادة الثمانون:

النظام:

للمحكمة - من تلقاء نفسها أو ِبنَاًء على طلب أحد اخلصوم - أن 
تأمر بإدخال من كان يف إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.

ُ احملكمة موعًدا ال يتجاوز مخس�ة عش�ر يوًما حلضور من تأمر  َوُتَعنيِّ
بإدخال�ه، وم�ن ُيْطَلُب من اخلص�وم إدخاله، وفًقا لإلج�راءات املعتادة 

الدعوى. لرفع 
الالئحة:

1/80. إذا كان اإلدخ�ال ملصلح�ة العدال�ة أو إظهار احلقيقة وكان 
املُْدَخُل يقيم خارج الوالية املكانية للمحكمة فتس�تخلف الدائرة 

حمكم�ة مقر إقامته، م�ا مل يقتض نظر الدعوى حضوره أمامها. 
2/80. للمحكم�ة إخراج م�ن رأت إدخاله، وملن أخرجته احملكمة 

طلب التدخ�ل، كما للخصم طلب إدخاله. 
3/80. ال يرتت�ب عل�ى عدم التقيد بامل�دة املذكورة يف املادة بطان 

اإلجراء. 
المادة الحادية والثمانون:

النظام:

�ا إىل أح�د  جي�وز ل�كل ذي مصلح�ة أن يتدخ�ل يف الدع�وى منضمًّ
اخلصوم أو طالًبا احلكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل 
بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم اجللسة، وفًقا لإلجراءات املعتادة لرفع 
ُم ش�فهيًّا يف اجللس�ة يف حضورهم، ويثبت يف  الدع�وى، أو بطل�ب ُيَقدَّ

حمضره�ا، وال ُيْقَبُل التدخل بع�د إقفال باب املرافعة.
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الفصل الثالث: الطلبات العارضة
المادة الثانية والثمانون:

النظام:

َعى علي�ه بصحيفة تبلغ  ِعي أو املُدَّ تق�دم الطلب�ات العارضة م�ن املُدَّ
للخصوم قبل يوم اجللس�ة وفًقا لإلج�راءات املعتادة لرفع الدعوى، أو 
بطلب يقدم ش�فهيًّا يف اجللس�ة يف حضور اخلصم، ويثبت يف حمضرها، 

وال تقب�ل الطلبات العارضة بع�د إقفال باب املرافعة.
الالئحة:

1/82. لكل من اخلصمني تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب 
املرافعة، ويعود هذا احلق هلما متى قررت الدائرة إعادة فتح باب 

املرافعة. 
2/82. ألٍي م�ن اخلصم�ني توجي�ه الطل�ب الع�ارض للدائ�رة يف 
مواجه�ة اخلص�م األصل�ي، أو املتدخ�ل بنفس�ه، أو م�ن أدخل�ه 

اخلص�م اآلخ�ر، أو م�ن أدخلت�ه احملكمة. 
3/82. جيوز تعدد الطلبات العارضة. 

4/82. يضع احلكم برفض الطلب العارض لطرق االعرتاض. 
المادة الثالثة والثمانون:

النظام:

ِعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: للُمدَّ
أ. ما يتضمن تصحيح الطلب األصلي، أو تعديل موضوعه ملواجهة 

ظروف طرأت أو تَبَيََّنْت بعد رفع الدعوى.
ًا للطلب األصلي، أو مرتتبًا عليه، أو متصًا به  ب. م�ا يكون ُمَكمِّ

اتصااًل ال يقبل التجزئة.
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ج. ما يتضمن إضافة أو تغيريًا يف سبب الدعوى مع إبق�اء موضوع 
الطلب األصلي على حاله.

د. طلب األمر بإجراء حتفظي أو وقيت.
ه�. ما تأذن احملكمة بتقديه مما يكون مرتبًطا بالطلب األصلي.

الالئحة:

ِع�ي يف صحيفة  1/83. الطل�ب األصل�ي ه�و: م�ا ينص علي�ه املُدَّ
دعواه. 

2/83. إذا خال�ف الطل�ب الع�ارض م�ا جاء يف الطل�ب األصلي 
خمالف�ة ظاهرة تع�ني رفضه. 

ِعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع  3/83. على املُدَّ
الدعوى األصلية أو سببها. 

4/83. إذا ظه�ر للدائ�رة بع�د نظ�ر الطلب العارض أن�ه ال عاقة 
ل�ه بالدع�وى األصلي�ة تعني رفضه، وال ينع ذل�ك من تقديه يف 

دعوى مس�تقلة حتال حس�ب التوزيع. 
ِعي بتس�ليم العني وظه�ر له تلفها وحنوه فله  5/83. إذا طال�ب املُدَّ

تصحيح دع�واه باملطالبة بثمنها أو بدهلا. 
َعى علي�ه قد مات  6/83. إذا ادع�ى بطل�ب دي�ن فتب�ني ل�ه أن املُدَّ

َعى عليه.  ِع�ي تصحي�ح دع�واه مبطالبة ورث�ة املُدَّ فِلْلُمدَّ
ِعي ببيان قدر اس�تحقاقه من ش�يء، فظهر له  7/83. إذا طالب املُدَّ
ق�دره أثن�اء املرافعة فل�ه تعديل موضوع دعواه باملطالبة بتس�ليمه 

االستحقاق.  ذلك 
8/83. إذا طالب املشرتي بتسليم العني وتأخر احلكم يف ذلك فله 

تعديل دعواه إىل طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخري. 
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ِع�ي بأج�رة ومضى على نظ�ر الدعوى مدة  9/83. إذا طال�ب املُدَّ
يستحق فيها أجرة جاز له ضمها إىل األجرة املطلوبة يف الدعوى 

األصلي�ة باعتبار ذل�ك تكميا للطلب األصلي. 
ِع�ي مبلكية عق�ار يف يد غريه، ثم قدم طلبا  10/83. إذا طال�ب املُدَّ
عارضا بأجرة املدة املاضية على واضع اليد، جاز له ذلك لرتتب 
الطل�ب الع�ارض عل�ى الطلب األصل�ي، وكذا ل�و كان الطلب 
الع�ارض بإزال�ة اإلحداث يف العق�ار أو إعادته إىل ما كان عليه. 
11/83. إذا تق�دم وارث بطل�ب إبط�ال وصي�ة مورث�ه ث�م طلب 
َع�ى عليه ج�از له ذل�ك الرتباطها  تس�ليمه نصيب�ه منه�ا من املُدَّ

ارتباط�ا ال يقب�ل التجزئة. 
12/83. إذا تب�ني ألح�د اخلصم�ني من أقوال خصمه أو الش�هود 
أو تقرير اخلرباء وحنوهم ما يؤيد دعواه بس�بب آخر غري الس�بب 
الذي ذكره فله إضافته بطلب عارض وَله تعديل سبب استحقاقه 
يف املوض�وع ولَ�ه تعديل موضوع الطلب األصلي للس�بب الذي 

حدده يف دعواه األصلية. 
ِعي أن ما يس�تحقه أقل مما ذكره يف صحيفة  13/83. إذا ظهر ِلْلُمدَّ

دع�واه فله طلب االقتصار عليه وتعديل طلبه األصلي. 
14/83. إذا كان�ت الدع�وى موجه�ة ض�د ع�دد من األش�خاص 
ِعي تقديم طلب عارض باس�تثناء أحدهم من الدعوى إذا  فِلْلُمدَّ

كان�ت التجزئة ممكنة. 
المادة الرابعة والثمانون:

النظام:

َعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: للُمدَّ
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أ. طلب املقاصة القضائية.
ب. طلب احلكم له بتعويض عن ضرر حلقه من الدعوى األصلية، 

أو من إجراء فيها.
ِعي بطلباته كلها أو  ج. أي طلب يرتتب على إجابته أال ُيَْكَم للُمدَّ

َعى عليه. بعضها، أو أن ُيَْكَم له بها مقيدة بقيد ملصلحة املُدَّ
د. أي طلب يكون متصًا بالدعوى األصلية اتصااًل ال يقبل التجزئة.

ه�. ما تأذن احملكمة بتقديه مما يكون مرتبًطا بالدعوى األصلية.
الالئحة:

1/84. يشرط لطلب املقاصة القضائية اآلتي:
أ. أن يكون لكل من طريف املقاصة دين لآلخر يف ذمته ال لغريه وال 

يف ذمة من هو نائب عنه. 
ب. أن يكون الدينان متماثلني جنًسا وصفًة.

ج. أن يكون الدينان متساويني حلوال وتأجيا فا يقاص دين حال 
مبؤجل.

َعى عليه عند  2/84. ال يش�رط يف املقاصة القضائية ثبوت دين املُدَّ
نظ�ر الدع�وى بل تنظر الدائ�رة يف ثبوته خال نظ�ر الدعوى ثم 

جت�ري املقاصة بعد ثبوته. 
3/84. إذا تراض�ى اخلصم�ان على املقاصة فيم�ا يف ذمتيهما مما ال 

تنطب�ق عليه ش�روط طلب املقاصة فم�رد ذلك إىل الدائرة. 
4/84. إذا كان�ت الدع�وى األصلي�ة تش�تمل عل�ى ع�دة طلب�ات 
َع�ى علي�ه أن يقدم طلب�ا عارضا يقتضي ع�دم إجابة تلك  فللُمدَّ
َع�ى عليه احلك�م ببطان عقد  الطلب�ات كله�ا كما ل�و طلب املُدَّ
ِعي بتصحيحه وتس�ليم العني وأجرة املثل عن  ش�راء يطالب املُدَّ
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امل�دة الاحق�ة للعق�د، ول�ه طلب م�ا يقتضي ع�دم إجابة بعض 
ِعي كما لو طلب احلكم ببطان أحد العقدين موضع  طلبات املُدَّ
ِعي مقيًدا ملصلحة  الدعوى، وله طلب ما يقتضي إجابة طلب املُدَّ
َعى  َع�ى عليه كم�ا لو طلب احلكم له بصحة ره�ن العني املُدَّ املُدَّ

ِعي.  مبلكيته�ا لديه حتى س�داد الذي ل�ه بذمة املُدَّ
ِعي يف  َع�ى علي�ه أن يتقدم بطلب ع�ارض كطلب املُدَّ 5/84. للُمدَّ
دع�واه األصلي�ة كما ل�و ادعى عليه برفع يده ع�ن العني وإثبات 
َعى عليه بطل�ب إثبات امتاكه للعني  ِع�ي هلا فرد املُدَّ امت�اك املُدَّ
َع�ى به�ا وذل�ك لك�ون الطل�ب الع�ارض يتص�ل بالدع�وى  املُدَّ

األصلي�ة اتصاال ال يقب�ل التجزئة. 
َعى  ِع�ي بتس�ليم باق�ي مث�ن مبيع فق�دم املُدَّ 6/84. إذا طال�ب املُدَّ
علي�ه طلًبا عارًضا بتس�ليمه املبيع، ُقِبَل طلب�ه الرتباطه بالدعوى 

األصلية. 
المادة الخامسة والثمانون:

النظام:

حتك�م احملكم�ة يف موضوع الطلبات العارضة م�ع الدعوى األصلية 
كلما أمكن ذلك، وإال استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد حتقيقه.

الالئحة:

1/85. إذا أبق�ت الدائ�رة الطلب الع�ارض للحكم فيه بعد حتقيقه 
فيكون النظ�ر فيه من اختصاصها. 
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الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها 

الفصل األول: وقف الخصومة
المادة السادسة والثمانون:

النظام:

جي�وز وق�ف الدعوى ِبنَاًء على اتفاق اخلصوم على عدم الس�ري فيها 
مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار احملكمة اتفاقهم، وال يكون 

هلذا الوقف أثر يف أي موعد حتمي قد حدده النظام إلجراء ما.
وإن طل�ب أح�د اخلصوم الس�ري يف الدعوى قبل انته�اء املدة املتفق 

عليه�ا، فله ذل�ك مبوافقة خصمه.
وإذا مل يع�اود اخلص�وم الس�ري يف الدع�وى يف األيام العش�رة التالية 

ِعي ت�ارًكا دعواه. لنهاي�ة األجل، ُع�دَّ املُدَّ
الالئحة:

1/86. عن�د موافق�ة الدائ�رة عل�ى وقف الدعوى فت�دون االتفاق 
يف الضب�ط م�ع إفهام اخلصوم مبضمون هذه املادة، وُيَراَعى أن ال 

يرتت�ب على الوقف ض�رر على طرف آخر. 
2/86. جيوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط املنصوص 

عليها يف هذه املادة. 
3/86. املوع�د احلتم�ي: كل موعد ح�دده النظام ورتب على عدم 
مراعاته جزاًء إجرائيًّا، كموعد االعرتاض على األحكام الصادرة 
يف األمور املس�تعجلة، أو الصادرة يف جزء من الدعوى قبل قرار 

الوقف. 
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المادة السابعة والثمانون:

النظام:

إذا رأت احملكم�ة تعلي�ق حكمه�ا يف موضوع الدع�وى على الفصل 
يف مس�ألة أخ�رى يتوقف عليها احلكم، فتأم�ر بوقف الدعوى، ومبجرد 

زوال س�بب التوقف يكون للخصوم طلب الس�ري يف الدعوى.
الالئحة:

1/87. تعليق احلكم الوارد يف هذه املادة هو: وقف السري يف الدعوى 
وقًف�ا مؤقًت�ا لتعلق احلكم فيها على الفص�ل يف قضية مرتبطة بها، 
سواًء أكانت القضية املرتبطة لدى الدائرة نفسها، أم لدى غريها. 

الفصل الثاني: انقطاع الخصومة
المادة الثامنة والثمانون:

النظام:

1. م�ا مل تك�ن الدع�وى قد تهيأت للحكم يف موضوعها، فإن س�ري 
اخلصوم�ة ينقطع بوفاة أحد اخلص�وم، أو بفقده أهلية اخلصومة، 
أو ب�زوال صف�ة النيابة عمن كان يباش�ر اخلصوم�ة عنه، على أن 
س�ري اخلصوم�ة ال ينقط�ع بانتهاء الوكال�ة، وللمحكم�ة أن متنح 
أجًا مناس�ًبا للموكِّل إذا كان قد بادر فعني وكيًا جديًدا خال 
مخسة عشر يوًما من انتهاء الوكالة األوىل، أما إذا تهيأت الدعوى 

للحك�م، فا تنقطع اخلصومة، وعل�ى احملكمة احلكم فيها.
2. إذا تع�دد اخلصوم وقام س�بب االنقط�اع بأحدهم، فإن الدعوى 
تس�تمر يف ح�ق الباق�ني، م�ا مل يك�ن موضوع الدع�وى غري قابل 

للتجزئ�ة، فتنقط�ع اخلصوم�ة يف حق اجلميع.
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الالئحة:

1/88. انقط�اع اخلصومة حبص�ول الوفاة أو بفقد األهلية يعترب من 
تاري�خ حصوله ال من تاريخ علم الدائرة بذلك. 

2/88. إذا ظهر للدائرة انفساخ الوكالة بوفاة املوكل أو الوكيل أو 
فق�د أحدهما أهليته أو حنو ذلك، فللدائرة س�حب أصل الوكالة 
م�ن الوكيل وبعثها ملصدرها للتهميش عليها باإللغاء، وإذا تعذر 
س�حب أصلها فللدائرة خماطبة اجلهة ال�يت صدرت منها إلكمال 

اإلجراءات النظامية يف ش�أن إلغاء هذه الوكالة. 
المادة التاسعة والثمانون:

النظام:

ُتَع�دُّ الدع�وى مهيأة للحكم يف موضوعها إذا أبدى اخلصوم أقواهلم 
وطلباتهم اخلتامية يف جلس�ة املرافعة قبل وجود سبب االنقطاع.

المادة التسعون:

النظام:

يرتت�ب عل�ى انقط�اع اخلصومة وقف مجي�ع مواعي�د املرافعات اليت 
كان�ت جاري�ة يف حق اخلص�وم، وبطان مجيع اإلج�راءات اليت حتصل 

االنقطاع. أثناء 
الالئحة:

1/90. ال يؤثر االنقطاع على اإلجراءات السابقة له. 
2/90. م�ا مل تك�ن الدع�وى قد تهي�أت للحكم فا جي�وز للدائرة 
احلك�م فيه�ا أثن�اء االنقطاع، وإذا حكم�ت فيكون حكمه�ا باطًا. 
3/90. الدف�ع ببط�ان اإلجراءات اليت حصل�ت أثناء االنقطاع ال 
جي�وز التمس�ك به إال خللف م�ن قام به س�بب االنقطاع، وجيب 
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إب�داؤه قب�ل أي طل�ب أو دف�اع يف الدعوى وإال س�قط احلق يف 
به.  الدفع 

المادة الحادية والتسعون:

النظام:

ُيْس�تَْأَنُف الس�ري يف الدع�وى ِبنَاًء على طلب أح�د اخلصوم بتكليف 
يبلغ حس�ب األصول إىل من يلف من قام به س�بب االنقطاع، أو إىل 
اخلصم اآلخر، وكذلك ُيْس�َتْأَنُف الس�ري يف الدعوى إذا حضر اجللس�ة 

احمل�ددة للنظ�ر فيها َخَلُف من قام به س�بب االنقطاع.
الالئحة:

1/91. تستأنف الدائرة السري يف الدعوى من حيث انتهت إليه بعد 
تاوة ما مت ضبطه على اخلصوم أو تزويدهم بنس�خة منه، ويشار 

إىل ذلك يف الضبط. 
2/91. إذا ق�ام س�بب االنقط�اع قب�ل اجللس�ة األوىل احمل�ددة لنظر 
ِع�ي صحيفة  الدع�وى ف�ا تس�ري أح�كام االنقطاع ويق�دم املُدَّ
دع�وى جدي�دة عل�ى خل�ف م�ن قام ب�ه س�بب االنقط�اع وفًقا 

لألح�كام العام�ة لاختص�اص املكان�ي. 

الفصل الثالث: ترك الخصومة
المادة الثانية والتسعون:

النظام:

ِع�ي ترك اخلصومة بتبليغ يوجهه إىل خصم�ه، أو تقرير منه  جي�وز للُمدَّ
لدى الكاتب املختص يف احملكمة، أو بيان صريح يف مذكرة موقع عليها منه، 
أو من وكليه، مع إطاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًّا يف اجللسة 



87

وإثباته يف ضبطها، وال يكون الرتك بعد إبداء املُدََّعى عليه دفوعه إال بقبوله.
الالئحة:

ِعي عن دعواه القائمة أمام  1/92. ترك اخلصومة هو: ت�ن��ازل املُدَّ
َعى به حبيث جيوز له جتديد املطالبة  احملكمة مع احتفاظه باحلق املُدَّ

به يف أي وقت. 
ِع�ي خلصمه برتك اخلصومة واطاعه على  2/92. يك�ون تبليغ املُدَّ
مذكرة الرتك وفق اإلجراءات الواردة يف املادة احلادية عش�رة من 
ه�ذا النظ�ام، وت�زود الدائرة بنس�خة من ذل�ك لتدوينه يف ضبط 

القضية. 
3/92. إذا كان�ت الدع�وى قابل�ة للتجزئ�ة يف موضوعه�ا وتع�دد 
املدع�ون ج�از لبعضهم تركها وتظ�ل قائمة يف حق الباقني، وكذا 

ِعي تركه�ا عن بعضهم.  َع�ى عليهم ج�از ِلْلُمدَّ إذا تع�دد املُدَّ
َع�ى عليه قبول�ه أو رفضه ترك اخلصومة مبذكرة  4/92. يب��دي املُدَّ
موقعه منه إىل الكاتب املختص، أو مش�افهة يف اجللس�ة، ويدون 
ذلك يف الضبط، فإن مل يبد قبوله أو رفضه بعد تبلغه وحتى موعد 

اجللس�ة ُعدَّ موافًقا على ترك الدعوى. 
المادة الثالثة والتسعون:

النظام:

يرتتب على الرتك إلغاء مجيع إجراءات اخلصومة مبا يف ذلك صحيفة 
َعى به. الدعوى، ولكن ال يس ذلك الرتك احلق املُدَّ

الالئحة:

1/93. دون اإلخ�ال باالختص�اص النوع�ي واملكان�ي، إذا أق�ام 
ِع�ي دع�واه بعد تركه�ا فتحال للدائرة نفس�ها.  املُدَّ
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َن يف ضبط القضية  2/93. ال يرتتب على ترك الدعوى إلغاء ما ُدوِّ
وما يف ملفها من أدلة واس�تعانة بأهل اخلربة ما مل تتغري الظروف 

اليت بنيت عليها اخلربة، وللدائرة الرجوع إليها عند االقتضاء. 
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الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم

المادة الرابعة والتسعون:

النظام:

يكون القاضي ممنوًعا من نظر الدعوى ومساعها ولو مل يطلب ذلك 
أحد اخلصوم يف األحوال اآلتية:

أ. إذا كان زوًجا ألحد اخلصوم أو كان قريًبا أو صهًرا له إىل الدرجة 
الرابعة.

ب. إذا كان ل�ه أو لزوجت�ه خصوم�ة قائم�ة م�ع أح�د اخلص�وم يف 
الدع�وى أو م�ع زوجته.

ج. إذا كان وكيًا ألحد اخلصوم، أو وصيًّا، أو َقيًِّما عليه، أو مظنونة 
وراثت�ه ل�ه، أو كان زوًجا لوصي أحد اخلصوم أو القيم عليه، أو 
كان�ت له صلة قرابة أو مصاهرة إىل الدرجة الرابعة بهذا الوصي 

أو القيم.
د. إذا كان له مصلحة يف الدعوى القائمة أو لزوجته أو ألحد أقاربه 
أو أصه�اره عل�ى عم�ود النس�ب أو ملن يكون هو وكي�ًا عنه أو 

وصيًّا أو َقيًِّما عليه.
ه��. إذا كان ق�د أفت�ى أو تراف��ع ع�ن أحد اخلص�وم يف الدعوى أو 
كتب فيها ولو كان ذلك قبل اش�تغاله بالقضاء، أو كان قد س�بق 
ًما، أو كان قد أدى شهادة فيها،  له نظرها قاضًيا أو خبرًيا أو حُمَكَّ

أو باش�ر إجراًء م�ن إجراءات التحقيق فيها.
الالئحة:

1/94. قيام اخلصومة الواردة يف الفقرة )ب( يبدأ من تاريخ قيدها 
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يف احملكمة حتى اكتساب احلكم القطعية. 
2/94. ال يش�رط لقي�ام عاق�ة املصاهرة أن تك�ون رابطة الزوجية 

قائمة. 
3/94. إذا كان القاض�ي قريًب�ا أو صه�ًرا للخصم�ني مًع�ا فيك�ون 

ممنوًع�ا من نظ�ر الدعوى. 
4/94. املعترب يف الوكالة أو الوصاية أو القوامة املانعة كونها قائمة 

وقت إقامة الدعوى، وال ينظر إىل مضمونها. 
5/94. اخلص�م املظنون�ة وراثته هو من كان القاضي غري وارث له 
ح�ال قي�ام الدع�وى لوجود حاج�ب يجبه، حبي�ث إذا زال هذا 

ورثه.  احلاجب 
6/94. الفتوى والكتابة اليت متنع القاضي من النظر هي: ما كانت 

حمررة يف الدعوى نفسها. 
7/94. ُيْنَ�عُ القاض�ي من نظر القضي�ة إذا كتب فيها الئحة دعوى 
أو جواًب�ا أو اعرتاًض�ا أو استش�ارة وحنوها مما فيه مصلحة ألحد 

املتخاصمني. 
8/94. األح�كام املس�تعجلة ال متن�ع من أصدره�ا من أن يكم يف 

القضية.  أصل 
9/94. املقص�ود بس�بق نظ�ر القاضي للدع�وى: إذا حكم فيها ثم 

انتق�ل إىل دائ�رة أو حمكمة أخ�رى فا ينظرها. 
10/94. األح�وال ال�واردة يف ه�ذه امل�ادة متن�ع القاض�ي من نظر 
الدع�وى يف مجي�ع مراحله�ا س�واء أكان ناظ�ًرا هل�ا أم مس�تخلًفا 

وس�واء أعل�م القاض�ي واخلص�م بذل�ك أم مل يعلما. 



91

المادة الخامسة والتسعون:

النظام:

يق�ع باط�ًا عم�ل القاضي أو قض�اؤه يف األحوال املتقدم�ة يف املادة 
)الرابعة والتس�عني( من هذا النظام ولو مت باتفاق اخلصوم، وإن وق��ع 
هذا ال�ب�ط��ان يف حكم م�ؤي��د جاز للخص��م أن يطلب من احملكمة 

العلي�ا نق�ض احلكم وإعادة نظر الدع�وى أمام دائرة أخرى.
الالئحة:

1/95. إذا صدر حكم من حمكمة الدرجة األول��ى وكان القاضي 
أو أح�د قض�اة الدائ�رة ممنوًعا من نظر القضية، واكتس�ب احلكم 

القطعية فعلى حالني:
أ. إذا مل يكن ُم��َؤيَّ��ًدا من حمكمة االستئناف فللخصم - يف أي 

وقت - طلب إلغاء احلكم من حمكمة االستئناف. 
ب. إذا كان احلك�م مؤي�ًدا من حمكمة االس�تئناف أو من احملكمة 
العلي�ا، فللخص�م - يف أي وق�ت - طل�ب نق�ض احلكم من 

العليا. احملكمة 
ويف احلال�ني إذا نقض احلكم فيعاد نظر القضية لدى حمكمة الدرجة 

األوىل. 
2/95. إذا كان احلكم صادًرا من حمكمة االستئناف أو مؤيًدا منها 
وكان س�بب املن�ع يف أحد قضاتها، فللخص�م يف أي وقت طلب 
نق�ض احلكم من احملكم�ة العليا، ويف حال نقض�ت احلكم فيعاد 

نظ�ر الدعوى يف حمكمة االس�تئناف لدى دائرة أخرى. 
3/95. إذا كان احلك�م ص���ادًرا م�ن احملكمة العلي�ا أو مؤيًدا منها 
وكان س�بب املن�ع يف أحد قضاتها، فللخص�م يف أي وقت طلب 
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نق�ض احلكم من احملكم�ة العليا، ويكون نظر طلب النقض لدى 
دائرة أخرى غري الدائرة اليت قام بها سبب املنع، ويف حال نقضت 

احلك�م فتتوىل النظر يف موضوع االعرتاض. 
4/95. للمحكمة املختصة - حس�ب األحوال - التحقق من قيام 

املنع بالكتابة ملن قام به س�بب املنع. 
المادة السادسة والتسعون:

النظام:

1. جيوز رد القاضي ألحد األسباب اآلتية:
أ. إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى اليت ينظرها.

ب. إذا ح�دث ل�ه أو لزوجت�ه خصومة مع أح�د اخلصوم أو مع 
زوجت�ه بع�د قيام الدع�وى املنظورة أمام القاض�ي، ما مل تكن 
هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى املنظورة 

أمامه.
ج. إذا كان ملطلقت�ه ال�يت له منها ولد، أو ألحد أقاربه أو أصهاره 
إىل الدرج�ة الرابع�ة، خصوم�ة قائم�ة أم�ام القض�اء مع أحد 
اخلصوم يف الدعوى، أو مع زوجته، ما مل تكن هذه اخلصومة 

ق�د أقيمت أم�ام القاضي بقصد رده.
د. إذا كان أح�د اخلص�وم خادًم�ا ل�ه، أو كان القاض�ي قد اعتاد 
مؤاكل�ة أح�د اخلصوم أو مس�اكنته، أو كان قد تلقى منه هدية 

ُقبَْيَل رف�ع الدعوى أو بعده.
ُح معها  ه��. إذا كان بينه وبني أح�د اخلصوم عداوة أو مودة ُيَرجَّ

عدم اس�تطاعته احلكم دون حتيز.
2. يرتتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إىل حني الفصل فيه.
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الالئحة:

1/96. اتف�اق اخلص�وم عل�ى نظر الدعوى أو اس�تمرار نظرها مع 
وجود سبب من أسباب الرد املذكورة يف هذه املادة ُيْسِقُط حقهم 

يف طلب الرد. 
2/96. ُيْقبَ���ُل طل�ب ال�رد املنصوص عليه يف ه�ذه املادة يف مجيع 
مراح�ل الدع�وى ح�ال العل�م به وإال س�قط احلق في�ه وال يؤثر 
شطب الدعوى أو ترك اخلصومة أو إيقافها على طلب الرد متى 

ما أعيد نظرها.
3/96. التماث�ل يف الدع�وى ه�و: احتادهم�ا يف املوضوع والس�بب 
مم�ا يرتت�ب علي�ه معرفة احلك�م يف إحداها، م�ن معرفة احلكم يف 

األخرى. 
4/96. اخل�ادم ه�و: األج�ري الذي ي�دم القاضي غالًب�ا بأجرة، أو 

أجرة.  بدون 
5/96. تتحقق املؤاكلة باجللوس على مائدة اخلصم مرات متتالية. 
6/96. تتحقق املساكنة بسكن القاضي مع أحد اخلصوم أو العكس 

يف بيت واحد غالب الوقت أو بصفة دائمة، بأجر أو بدونه. 
7/96. الع���داوة ه���ي: م�ا نش�أ عن أم�ر دنيوي مم�ا فيه تعرض 
للنف�س، أو الع�رض أو الولد، أو امل�ال، وُيْرَجُع يف تقديرها عند 

االخت�اف إىل ناظر الرد. 
8/96. إذا كان الوكيل قريًبا أو صهًرا للقاضي حتى الدرجة الرابعة 

مل ُتْقَبْل وكالته، ولزم املوكل إبداله، أو حضوره بنفسه. 
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المادة السابعة والتسعون:

النظام:

ال جي�وز للقاض�ي االمتناع من القضاء يف قضي�ة معروضة عليه، إال 
إذا كان ممنوًعا من نظرها أو قام به س�بب للرد، وعليه أن يرب مرجعه 
املباش�ر ل�إلذن له بالتنح�ي، ويثبت هذا كله يف حمضر خ�اص ُيَْفُظ يف 

احملكمة.
الالئحة:

1/97. إذا واف�ق رئيس احملكمة - حبس�ب األح�وال - على طلب 
القاضي التنحي، وكانت الدائرة من قاض فرد فتحال القضية إىل 
دائرة أخرى، فإن كانت الدائرة مكونة من أكثر من قاض فيكلف 
رئي�س احملكمة أح�د قضاتها إلكمال نصابه�ا، ويف حال مل يوجد 
يف احملكمة س�وى الدائرة اليت قام بها س�بب املنع أو مل يوجد من 
يكمل النصاب فيكلف رئيس اجمللس األعلى للقضاء من ينظرها 

يف احملكمة نفسها. 
2/97. إذا كان�ت القضي�ة مضبوطة فيدون القاضي ملخص حمضر 

التنح�ي يف ضبط القضية دون إصدار قرار بذلك. 
3/97. إذا رف�ض رئيس احملكمة طلب التنحي، أصدر أمًرا بذلك، 

ويعد هذا األمر نهائيًّا. 
4/97. حُتَْف�ظُ حماض�ر قب�ول التنحي ورفض�ه يف ملف خاص لدى 

رئي�س احملكمة وال ُتْرَف�قُ مبلف القضية. 
المادة الثامنة والتسعون:

النظام:

إذا ق�ام بالقاضي س�بب للرد ومل يتن�ح جاز للخصم طلب رده، فإن 
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مل يك�ن س�بب الرد من األس�باب املنصوص عليها يف املادة )السادس�ة 
والتسعني( من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع 
أو دفاع يف القضية وإال سقط احلق فيه، ومع ذلك جيوز طلب الرد إذا 
حدثت أس�بابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان ال يعلم بها، 

ويف مجي�ع األح�وال ال ُيْقَبُل طلب الرد بعد قفل باب املرافعة.
الالئحة:

َع�ى علي�ه لش�خصه مبوعد اجللس�ة ومل يضر  1/98. إذا تبل�غ املُدَّ
وُحِكَم عليه فا حق له يف طلب الرد ويبقى له حقه يف االعرتاض 

على احلكم. 
2/98. إذا ُفِت�َح ب�اب املرافعة بعد قفل�ه فيعود احلق يف طلب الرد، 

ما مل يكن س�بق أن س�قط احلق يف الطلب نفسه. 
المادة التاسعة والتسعون:

النظام:

ُم طلب الرد بتقرير يودع يف إدارة احملكمة موقًعا من طالب الرد،  ُيَقدَّ
وجيب أن يش�مل تقرير الرد أس�بابه، وأن يرافقه ما يوجد من األوراق 

املؤيدة له.
المادة المائة:

النظام:

1. جيب على إدارة احملكمة أن ُتْطِلَع القاضي فوًرا على تقرير طلب 
ال�رد، وعل�ى القاضي خال األي�ام األربعة التالي�ة الطاعه أن 
يكت�ب إىل رئي�س احملكمة عن وقائع الرد وأس�بابه؛ فإن مل يكتب 
عن ذلك يف املوعد احملدد، أو كتب مؤيًدا أسباب الرد - وكانت 
هذه األسباب تصلح له مبوجب النظام - أو كتب نافًيا هلا وثبتت 
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يف حق�ه؛ فعل�ى رئي�س احملكمة أن يص�در أمًرا بتنحيت�ه عن نظر 
الدعوى.

2. إذا كان املطل�وب رده رئي�س حمكمة الدرج�ة األوىل فيفصل فيه 
رئيس حمكمة االس�تئناف املختصة، أما إذا كان املطلوب رده هو 
رئيس حمكمة االستئناف أو أحد قضاة احملكمة العليا، فيفصل فيه 

رئيس احملكمة العليا.
3. إذا رفض رئيس احملكمة - حبسب األحوال - طلب الرد، أصدر 

أمًرا بذلك، َوُيَعدُّ هذا األمر نهائيًّا.
الالئحة:

1/100. تب�دأ م�دة األي�ام األربعة من تاري�خ ورود طلب الرد إىل 
القاضي. 

2/100. ال يس�مع رئي�س احملكم�ة أق�وال طالب ال�رد حتى ورود 
ج�واب القاض�ي، أو ُمِضيِّ املدة. 

3/100. إذا قبل رئيس احملكمة - حبس�ب األحوال - طلب الرد، 
أص�در أمًرا بذلك، ويعد هذا األمر نهائيًّا. 

4/100. يق�وم مس�اعد رئي�س احملكمة أو املكلف بعم�ل الرئيس، 
بالفص�ل يف طلب ال�رد عند غيابه أو ش�غور مكانه. 

5/100. إذا ص�در أم��ر رئي�س احملكم�ة - حبس�ب األح�وال - 
بتنحي�ة القاض�ي عن نظر القضية، فيك�ون نظرها وفق ما ورد يف 

امل�ادة)1/97( من ه�ذه الائحة. 
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الباب التاسع: إجراءات اإلثبات 

الفصل األول: أحكام عامة
المادة األولى بعد المائة:

النظام:

جي�ب أن تكون الوقائ�ع املراد إثباتها أثناء املرافع�ة متعلقة بالدعوى 
منتجة فيه�ا جائًزا قبوهلا.

الالئحة:

1/101. الوقائع املتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباتها مباشرة أو 
غري مباشرة إىل إثبات الدعوى أو جزء منها. 

2/101. الوقائع املنتج��ة يف الدعوى هي: املؤثرة يف الدعوى نفًيا 
أو إثباًتا. 

3/101. الوقائع اجلائز قبوهلا هي: ممكنة الوقوع فا تالف العقل 
أو احلس. 

المادة الثانية بعد المائة:

النظام:

إذا كان�ت بين�ة أح�د اخلصوم يف مكان خارج ع�ن نطاق اختصاص 
احملكم�ة، فعليها أن تس�تخلف القاضي ال�ذي يقع ذلك املكان يف نطاق 

اختصاصه لس�ماع تلك البينة وتعديلها.
الالئحة:

1/102. يكون االستخاف بكتاب ُي�ْب�َع��ُث إىل احملكمة املختصة 
َع�ى عليه، وموضوع الدعوى  ِعي واملُدَّ تب�ني فيه الدائرة اس�م املُدَّ

واالستخاف، وطلب تعديل البينة. 
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2/102. تضبط الدائرة املس�تخَلفة موضوع االس�تخاف، وتبعث 
صورة مصدقة منه إىل الدائرة ناظرة القضية، وإذا كانت الصورة 

ستبعث إىل خارج اململكة فتطبع. 
المادة الثالثة بعد المائة:

النظام:

للمحكمة أن َتْع���ِدَل عما أمرت به من إجراءات اإلثبات، بش�رط 
أن تبني أسباب العدول يف الضبط، وجيوز هلا كذلك أال تأخذ بنتيج��ة 

اإلجراء، بش�رط أن تبني أسباب ذلك يف حكمها.
الالئحة:

1/103. إذا طلب اخلصم إجراء أي إثبات ومل تقتنع الدائرة بطلبه 
بعد اطاعها عليه فتدون طلبه يف الضبط ولو مل حتققه. 

الفصل الثاني: استجواب الخصوم واإلقرار
المادة الرابعة بعد المائة:

النظام:

للمحكم�ة أن تس�تجوب م�ن يك�ون حاض�ًرا من اخلص�وم، ولكل 
منهم أن يطلب اس�تجواب خصمه احلاضر، وتكون اإلجابة يف اجللسة 
نفسها إال إذا رأت احملكمة إعطاء موعد لإلجابة، كما تكون اإلجابة يف 

مواجهة طالب االس�تجواب.
الالئحة:

1/104. اخلص�م املس�تجوب يف ه�ذه امل�ادة يش�مل كل خصم يف 
القضية. 

2/104. إذا كانت املرافعة قائمة وتلف بعض املطلوب استجوابهم 
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بعد تبليغهم فيجوز استجواب احلاضر منهم. 
3/104. اس�تجواب أحد اخلصوم لآلخر يكون عن طريق الدائرة 

وفق املادة الرابعة والس�بعني من هذا النظام. 
4/104. إذا ظهر للدائرة مماطلة الوكيل يف اإلجابة عن االستجواب، 

فيعامل وفق املادة الثالثة واخلمسني من هذا النظام. 
المادة الخامسة بعد المائة:

النظام:

للمحكم�ة أن تأم�ر حبض�ور اخلصم الس�تجوابه - س�واء من تلقاء 
نفس�ها أو ِبنَ�اًء على طل�ب خصمه - إذا رأت حاج�ة إىل ذلك، وعلى 
من تقرر احملكمة اس�تجوابه أن يضر اجللس�ة اليت حددها أمر احملكمة.

الالئحة:

1/105. إذا طل�ب اخلص�م إحض�ار خصم�ه أو اس�تجوابه ومل تر 
الدائ�رة حاج�ة لذل�ك فتدون طلب�ه يف الضبط، وتبني س�بب الرد. 

المادة السادسة بعد المائة:

النظام:

إذا كان للخص�م ع�ذر مقبول ينعه من احلضور بنفس�ه الس�تجوابه 
ينتق�ل القاض�ي أو يكلف من يثق به إىل مكان إقامته الس�تجوابه، وإذا 
كان امُلْس�َتْجَوُب خارج نطاق اختصاص احملكمة فيستخلف القاضي يف 

اس�تجوابه حمكمة مكان إقامته.
المادة السابعة بعد المائة:

النظام:

إذا تل�ف اخلصم عن احلضور لاس�تجواب دون ع�ذر مقبول، أو 
حضر وامتنع عن اإلجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن 
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تس�تخلص ما تراه من ذلك التخلف أو االمتناع، فإن مل تكن لديه بينة 
ُعدَّ اخلصم - املتخلف عن احلضور أو املمتنع عن اإلجابة دون مسوغ 

- ناكًا، وجُتِْري احملكمة ما يلزم وفق املقتضى الش�رعي.
الالئحة:

1/107. االمتن�اع ع�ن اإلجابة هنا هو: االمتن�اع عن اإلجابة عن 
االستجواب، أما االمتناع عن اإلجابة على الدعوى فيعامل وفق املادة 

الس�ابعة والستني من هذا النظام. 
المادة الثامنة بعد المائة:

النظام:

إقرار اخلصم - عند االستجواب أو دون استجوابه - حجة قاص�رة 
علي�ه، وجي�ب أن يك�ون اإلق�رار حاص�ًا أم�ام القضاء أثناء الس�ري يف 

الدعوى املتعلق�ة بالواقعة املَُقرِّ بها.
الالئحة:

1/108. املقص�ود باإلق�رار هن�ا ه�و: اإلق�رار القضائ�ي، وهو ما 
يص�ل أم�ام الدائ�رة، أثناء الس�ري فيها، متعلًق�ا بالواقع�ة املَُقرِّ بها.

2/108. اإلقرار غري القضائي هو: الذي اختل فيه قيد من القيود 
املذكورة يف هذه املادة. 

3/108. اإلقرار غري القضائي جتري عليه أحكام اإلثبات الشرعية. 
المادة التاسعة بعد المائة:

النظام:

يشرط يف صحة اإلقرار أن يكون املُِقرُّ عاقًا بالًغا خمتاًرا غري حمجور 
علي�ه، وُيْقبَ�ُل إقرار احملجور عليه للس�فه يف كل ما ال ُيَعدُّ حمجوًرا عليه 

فيه شرًعا.
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المادة العاشرة بعد المائة:

النظام:

ال يتج�زأ اإلق�رار عل�ى صاحب�ه، ف�ا يؤخذ من�ه الضار ب�ه ويرتك 
الص�احل ل�ه، بل يؤخذ مجلة واحدة، إال إذا انصب على وقائع متعددة، 

وكان وج�ود واقع�ة منها ال يس�تلزم حتًما وج�ود الوقائع األخرى. 
الالئحة:

1/110. اإلقرار باحلق املقرتن بأجل ال يتجزأ على صاحبه إال إذا 
اقرتن اإلقرار باحلق مؤجًا ببيان سببه، أو كان للُم�َق���رِّ له بينة 

على أصل احلق، أو س�ببه فيتجزأ.
2/110. اإلقرار املكون من واقعتني كل واحدة منهما حصلت يف 
زم�ٍن غري الزمن الذي حصلت في�ه الواقعة األخرى يتجزأ على 

صاحبه كاش�تمال اإلقرار على الوفاء مع اإلقرار باحلق.

الفصل الثالث: اليمين
المادة الحادية عشرة بعد المائة:

النظام:

ُه إىل خصمه اليم�ني أن يبني بالدقة الوقائع اليت  جي�ب عل�ى من ُيَوجِّ
يري�د اس�تحافه عليها، وعل�ى احملكم�ة أن ُتِعدَّ صيغة اليم�ني الازمة 
شرًعا، َوُيَعدُّ حلف األخرس بإشارته املفهومة إن كان ال يعرف الكتابة.

الالئحة:

1/111. ليس للخصم توجيه اليمني خلصمه على وقائع ال عاقة 
هلا بالدعوى املنظورة لدى احملكمة.

2/111. ال يعتد باليمني اليت يلفها اخلصم دون إذن الدائرة.
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3/111. للدائرة رفض توجيه اليمني إذا ظهر عدم أحقية طالبها.
4/111. إذا أع�دت الدائ�رة صيغة اليم�ني الازمة، عرضتها على 
اخلصم، وخوفته - ش�فاهة - من عاقبة احللف الكاذب، وعليها 

تدوي�ن صيغة اليم�ني وحلفها يف ضبط القضية وصكها.
5/111. للدائ�رة أن توحه يني االس�تظهار وم�ا يف حكمها ألحد 

اخلصم�ني عن�د االقتضاء ولو مل يطل�ب اخلصم ذلك.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:

النظام:

ال تكون اليمني وال النكول عنها إال أمام قاضي الدعوى يف جملس 
القضاء وال اعتبار هلما خارجه، ما مل يكن هناك نص يالف ذلك.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

النظام:

1. من ُدِعَي للحضور إىل احملكمة ألداء اليمني وجب عليه احلضور.
َهْت إليه اليمني بنفس�ه ومل ينازع ال يف جوازها  2. إذا حضر من ُوجِّ
وال يف تعلقه�ا بالدع�وى، وج�ب عليه أن يؤديها ف�وًرا أو يردها 
عل�ى خصم�ه، وإال ُعدَّ ناكًا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تلف 

عن احلض�ور بغري عذر، ُعدَّ ناكًا كذلك.
3. إذا حضر من وجهت إليه اليمني ونازع يف جوازها أو يف تعلقها 
بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن مل تقتنع احملكمة بذلك وجب عليه 

أداء اليمني، وإال ُعدَّ ناكًا.
الالئحة:

1/113. إذا حضر اخلصم ونازع يف جواز اليمني كأن يكون الدين 
إلثبات ربا أو قمار، أو نازع يف تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، 
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فإن مل تقتنع الدائرة بذلك أنذرته ثاًثا فإن حلف وإاّل ُعّد ناكًا.
2/113. ال يع�د املمتن�ع احلاضر عن أداء اليم�ني ناكًا حتى ينذر 

ث�اث مرات، وي�دون ذلك يف الضبط.
3/113. للدائرة إمهال من توحهت عليه اليمني عند االقتضاء.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

النظام:

َهْت إليه اليمني عذر ينعه من احلضور ألدائها فتنتقل  إذا كان ملن ُوجِّ
َهْت  احملكم�ة لتحليف�ه، أو تكلف أحد قضاتها بذلك، ف�إن كان من ُوجِّ
إليه اليمني يقيم خارج نطاق اختصاص احملكمة، فلها أن تس�تخلف يف 
ُر حمضر حبلف اليمني  حتليف�ه حمكم�ة مكان إقامته، ويف كا احلالني ُيَ�رَّ
يوقع�ه احلالف والقاضي امُلْس�َتْخَلُف أو املكل�ف والكاتب ومن حضر 

من اخلصوم.
الالئحة:

َه�ْت إليه اليمني ع�ن أدائها فينذر ثاًثا  1/114. إذا امتن�ع م�ن ُوجِّ
وي�رر حمضر بذل�ك، ويعاد إىل الدائرة لتقرير املقتضى الش�رعي.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

النظام:

جي�ب أن يك�ون أداء اليمني يف مواجهة طالبها إال إذا قرر تنازله عن 
حضور أدائها، أو تلف دون عذر مقبول مع علمه باجللس�ة.

الالئحة:

1/115. إذا ق�رر طالب اليمني تنازله عن احلضور فيدون ذلك يف 
الضبط.
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الفصل الرابع: المعاينة
المادة السادسة عشرة بعد المائة:

النظام:

جيوز للمحكمة أن تقرر - من تلقاء نفس�ها أو ِبنَاًء على طلب أحد 
اخلص�وم - معاين�ة املُتَنَاَزِع فيه جبلبه إىل احملكم�ة إن كان ذلك ممكًنا، أو 
باالنتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن ُيْذَكَر يف القرار 
الصادر بذلك موعد املعاينة، وهلا أن تس�تخلف يف املعاينة احملكمة اليت 
يقع يف نطاق اختصاصها الش�يء املُتَنَاَزُع فيه، ويف هذه احلالة يُْبَلُغ قرار 
االس�تخاف القاض�ي امُلْس�َتْخَلَف، عل�ى أن يتضمن ه�ذا القرار مجيع 
البيان�ات املتعلق�ة باخلص�وم وموضع املعاين�ة وغري ذلك م�ن البيانات 

الازم�ة لتوضيح جوانب القضية.
الالئحة:

1/116. عن�د تقري�ر املعاينة تدون الدائ�رة ذلك يف ضبط القضية، 
وموع�ده ومن يضر معها.

2/116. للدائ�رة رف�ض طلب املعاينة مقروًنا بأس�بابه، مع تدوين 
ذل�ك يف ضبط القضية.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

النظام:

تدعو احملكمة أو القاضي املكلف أو امُلْسَتْخَلُف اخلصوم قبل املوعد 
املعني بأربع وعش�رين س�اعة على األقل - عدا مهل املس�افة - مبذكرة 
ترس�ل بوس�اطة إدارة احملكم�ة تتضم�ن بي�ان م�كان االجتم�اع واليوم 

والس�اعة اليت سينعقد فيها.
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وجيوز للمحكمة إذا لزم األمر أن تتحفظ على الشيء موضع املعاينة 
إىل حني صدور احلكم أو إىل أي وقت آخر تراه.

الالئحة:

1/117. للدائرة إجراء ما يلزم حيال املعاينة ولو مل يضر اخلصوم 
أو أحدهم إذا ُبلُِّغوا باملوعد وفق املادتني الرابعة عشرة والسابعة 

عشرة من هذا النظام.
2/117. إذا رأت الدائ�رة ما يقتضي التحفظ على موضع املعاينة، 
واحلراسة عليه فتأمر بها، وُيَراَعى يف ذلك املواد )211- 217( 

من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

النظام:

للمحكم�ة وللقاضي املكلف أو امُلْس�َتْخَلِف للمعاينة تعيني خبري أو 
أكث�ر لاس�تعانة ب�ه يف املعاين�ة، وهلا وللقاض�ي املكلف أو امُلْس�َتْخَلِف 

مس�اع م�ن يرون مساع ش�هادته من الش�هود يف موضع النزاع.
الالئحة:

1/118. ُيَراَع�ى عند تعيني اخلب�ري املواد )128 - 138( من هذا 
النظام.

2/118. للدائرة مساع شهادة الشهود ح��ال املعاينة ولو مل يضر 
اخلص�م إذا ُبلَِّغ باملوعد احملدد.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

النظام:

ي�رر حمضر بنتيجة املعاينة، يوقع�ه املَُعاِيُن والكاتب ومن حضر من 
اخلرباء والش�هود واخلص�وم، ويُْثَبُت يف ضبط القضية.
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الالئحة:

1/119. يوق�ع عل�ى مجيع أوراق حمضر املعاين�ة املَُعاِيُن والكاتب، 
ومن حضر من اخلرباء واخلصوم والشهود، ويف حال رفض أحد 
ُن م�ا يدل على  الش�هود أو اخلص�وم التوقي�ع عل�ى احملض�ر فُيَدوَّ
حضوره�م ورفضه�م التوقي�ع يف املخضر نفس�ه مع بيان س�بب 

الرفض.
المادة العشرون بعد المائة:

النظام:

جي�وز لكل صاحب مصلحة يف إثبات مع�امل واقعة ُيَْتَمُل أن تصبح 
حمل نزاع أمام القضاء مس�تقبًا أن يتقدم إىل احملكمة املختصة بها مكاًنا 
بدعوى مستعجلة ملعاينتها حبضور ذوي الشأن وإثبات حالتها، ويكون 
طل�ب املعاينة بصحيف�ة وفًقا لإلجراءات املعتادة لرف�ع الدعوى، وتتم 

املعاين�ة وإثبات احلالة وفق أحكام هذا النظام.
الالئحة:

1/120. إذا كان طل�ب املعاين�ة س�ابقًا لرف�ع الدع�وى األصلي�ة، 
فاحملكم�ة املختص�ة بنظره هي احملكمة اليت تقع العني يف مش�مول 

واليتها.
2/120. إذا كان طلب املعاينة الحًقا لرفع الدعوى األصلية فتحال 

للدائرة ناظرة الدعوى األصلية.
3/120. يكون حتديد ذوي الشأن املذكورين يف هذه املادة من ِقَبِل 

الدائرة.
4/120. ال يش�رط لس�ماع دعوى املعاين�ة، وإثبات احلالة حضور 

غ�ري صاحب املصلحة إذا ُبلَِّغ ذوو الش�أن باملوعد.
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الفصل الخامس: الشهادة
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

النظام:

عل�ى اخلص�م ال�ذي يطلب أثن�اء املرافعة اإلثبات بش�هادة الش�هود 
أن يب�ني يف اجللس�ة كتاب�ة أو مش�افهة الوقائ�ع ال�يت يريد إثباته�ا، وإذا 
رأت احملكمة أن تلك الوقائع جائزة اإلثبات مبقتضى املادة )األوىل بعد 
املائة( من هذا النظام قررت مساع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك 

وطلبت من اخلص�م إحضارهم فيها.
الالئحة:

1/121. إذا مل يب�ادر اخلص�م إىل طل�ب مساع بينت�ه على ما يدعيه 
الدائرة عنها. سألته 

2/121. إذا قررت الدائرة مساع ش�هادة الش�هود وعينت جلس�ة 
لس�ماع ش�هادتهم فيش�ار إىل ذلك يف ضبط القضية.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

النظام:

إذا كان للشاهد عذر ينعه من احلضور ألداء شهادته فينتقل القاضي 
لسماعها، أو تكلف احملكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم 
خ�ارج نطاق اختصاص احملكمة فتس�تخلف احملكمة يف مساع ش�هادته 

حمكمة مكان إقامته.
الالئحة:

1/122. يكون االس�تخاف لس�ماع الشهادة وفق ما ورد يف املادة 
الثاني�ة بعد املائة من هذا النظام ولوائحها.
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المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

النظام:

ُتْس�َتَمْع ش�هادة كل شاهد على ان�ف��راد ب�ح�ض��ور اخلصوم دون 
ح��ضور ب��اقي الش�هود الذين مل ُتْس�َتَمْع شهادتهم، على أنَّ َتَلُّ���َف 
اخلص�م املش��هود علي�ه ال ينع من مساعه�ا، وُتْتَلى عليه الش�هادة إذا 
حض�ر، وعل�ى الش�اهد أن يذك�ر امسه الكامل وس�نه ومهنت�ه ومكان 
إقامته وجهة ات�صاله باخلصوم بالقرابة أو االستخدام أو غريها إن كان 

ل�ه اتصال بهم، مع التحق�ق من هويته.
الالئحة:

1/123. إذا كان الش�هود نس�اء َفُتْس�َمُع ش�هادة كل اثنت�ني منه�ن 
سويًّا.

2/123. تك�ون اإلش�ارة إىل مهن�ة الش�اهد ورقم هويت���ه وس�نه 
وم�ح��ل إقامته وجهة اتصاله باخلصوم يف الضبط دون الصك، 

أم�ا امس�ه الكامل فُيْذَك�ُر يف الضبط والصك.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

النظام:

ُتَؤدَّى الشهادة شفهيًّ�ا، وال جيوز االستعان��ة يف أدائ�ها ب�م�ذكرات 
َغ ذلك طبيع�ة الدعوى،  مكتوب�ة إال ب�إذن القاض�ي وبش�رط أن ُتَس��وِّ
وللخص�م ال�ذي ُت����َؤدَّى الش�هادة ضده أن يب�ني للمحكمة م�ا ُيِلُّ 

بش�هادة الش�اهد من طعن فيه أو يف ش�هادته.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

النظام:

للقاض�ي - م�ن تلقاء نفس�ه أو ِبنَاًء على طلب أح�د اخلصوم - أن 
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َه إىل الش�اهد ما يراه من األس�ئلة مفيًدا يف كش�ف احلقيقة، وعلى  ُيَوجِّ
القاض�ي يف ذل�ك إجابة طلب اخلصم، إال إذا كان الس�ؤال غري منتج.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

النظام:

إذا طل�ب أحد اخلصوم إمهاله إلحضار ش�هوده الغائبني عن جملس 
احلكم فُيْمَهُل أقل مدة كافية يف نظر احملكمة، فإذا مل ُيِْضْرُهْم يف اجللسة 
املعينة أو أحضر منهم من مل توصل شهادته ُأْمِهَل مرة أخرى مع إنذاره 
باعتب�اره عاج�ًزا إن مل يضرهم، ف�إذا مل يضرهم يف اجللس�ة الثالثة أو 
أحضر منهم من مل توصل ش�هادته فللمحكمة أن تفصل يف اخلصومة، 
فإذا كان له عذر يف عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله مكان إقامتهم 

كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا.
الالئحة:

1/126. إذا ق�رر اخلص�م ع�دم قدرت�ه عل�ى إحضار الش�هود، أو 
طل�ب مهل�ة طويل�ة ُعْرًف�ا تض�ر خبصم�ه، فللدائ�رة الفص�ل يف 
اخلصوم�ة وُتْفِهُم�ُه بأن له حق إقام�ة دعوى جديدة متى حضروا 
وف�ق األحكام العام�ة لاختصاص النوع�ي واملكاني فإذا كانت 
احملكم�ة املختص�ة هي اليت صدر منه�ا احلكم فُتَح�اُل إىل الدائرة 

ُمْص�ِدَرِة احلك�م وتبين على ما س�بق ضبطه.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

النظام:

ُتْثَبُت ش�هادة الش�اهد وإجابته عما يوجه إليه من أس�ئلة يف الضبط 
بصيغ�ة املتكل�م دون تغيي��ر فيها، ثم ُتْتَلى عليه، وله أن ُيْدِخ��َل عليها 
ما يرى من تعديل وُيْذَكُر التعديل عقب نص الش�هادة، ويوقع الشاهد 
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والقاضي على الش�هادة والتعديل.
الالئحة:

1/127. ُيَراَعى يف تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة ملا نطق به.
2/127. إذا حصل إمجال أو إبهام يف شهادة الشاهد فعلى الدائرة 

أن تطلب من الشاهد تفسري ذلك.

الفصل السادس: الخبرة
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

النظام:

1. للمحكم�ة عن�د االقتضاء أن تق�رر تكليف خبري أو أكثر، وحتدد 
يف قرارها مهمة اخلبري وأجًا إليداع تقريره وأجًا جللسة املرافعة 
املبنية على التقرير، وحتدد فيه كذلك - عند االقتضاء - الس�لفة 
ال�يت تودع حلس�اب مصروف�ات اخلبري وأتعاب�ه واخلصم املكلف 
بإيداعها واألجل احملدد لإليداع، ول�لمحكمة كذلك أن ُت�َع�يِّ��َن 
خبرًيا إلب��داء رأيه ش�فهيًّا يف اجللس�ة، ويف هذه احلالة يُْثَبُت رأيه 

يف الضبط.
2. حتدد لوائح هذا النظام ضوابط أتعاب اخلرباء ومصروفاتهم.

3. للمحاكم أن تس�تعني باألجهزة احلكومية للحصول على اخلربة 
املتوافرة لدى منسوبيها.

4. حت�دد لوائ�ح ه�ذا النظام اختصاص�ات إدارة اخلب���رة يف وزارة 
الع�دل، وتت�وىل هذه اإلدارة إع�داد قائمة بأمس�اء اخلرباء الذين 
تستعني بهم احملاكم من غري منسوبي األجهزة احلكومية، ويشرط 

فيم�ن يدرج امسه يف ه�ذه القائمة ما يأتي:



111

أ. أن يكون حسن السرية والسلوك.
ب. أن يك�ون حاص�ًا عل�ى ترخي�ص مبزاول�ة مهنت�ه من اجلهة 

املختص�ة، وأن يك�ون ترخيص�ه س�اري املفعول.
��ُل يف احملاكم - حبسب احلاجة - قسم يسمى )قسم اخلرباء(  5. ُيَشكَّ
يضم أعضاء هيئة النظر واملهندسني واملساحني واملرتمجني وحنوهم 

حتت إشراف رئيس احملكمة.
الالئحة:

1/128. تقري�ر الدائ�رة ب��تكليف ال��خبري وأتعابه عن�د االقتضاء 
ي�دون يف ضب�ط القضي�ة ويُْبَلُغ ل�ه بكتاب رمسي.

2/128. للدائرة رف��ض تكليف اخلبري ولو طلبه أحد اخلصوم مع 
بيان سبب الرفض يف ضبط القضية.

ُر الدائرة أن تصل إليه  3/128. الس�لفة هن�ا هي: املبلغ الذي ُتَق�دِّ
مصروف�ات اخلبري وأتعابه.

4/128. تودع السلفة يف صندوق احملكمة.
5/128. للدائرة االستعانة مبن تراه من اخلرباء عند عدم وجود من 

ُذِكَر يف هذه املادة.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

النظام:

إذا مل ي�ودع اخلص�م املبل�غ املكل�ف بإيداع�ه يف األجل ال�ذي َعيَّنَْتُه 
احملكم�ة، ج�از للخص�م اآلخر أن يق�وم بإيداع هذا املبل�غ دون إخال 
حبق�ه إذا ُحِك�َم له يف الرجوع على خصم�ه، وإذا مل ُيوِدع املبلغ أيٌّ من 
اخلصمني وكان الفصل يف القضية يتوقف على قرار اخلربة، فللمحكمة 

أن تق�رر إيقاف الدع�وى حتى يودع املبلغ.
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الالئحة:

1/129. ُت�ْم�ِه���ُل الدائ�رة اخلص�م م�دة ال تزي�د عن مخس�ة أيام 
إليداع السلفة قبل اتاذ اإلجراء بنقل اإليداع إىل اخلصم اآلخر، 

ويهل املدة نفس�ها قب�ل إيقاف الدعوى.
2/129. ق�رار إيق�اف الدع�وى عن�د ع�دم إيداع املبل�غ من طريف 
الدع�وى تص�دره الدائ�رة بق�رار مس�بب، ويضع لط�رق االعرتاض.

3/129. إذا ق�ام أح�د اخلصوم بعد وقف الدعوى بإيداع الس�لفة 
فُيْستَْأَنُف السري يف الدعوى يف الضبط نفسه، ويتم إباغ اخلصوم 

وفق إجراءات التبليغ.
المادة الثالثون بعد المائة:

النظام:

ٍ، فللمحكمة أن ُتِقرَّ اتفاقهم، وإال  إذا اتفق اخلصوم على خبري ُمَعنيَّ
اختارت من تراه، وعليها أن تبني سبب ذلك.

الالئحة:

1/130. يف حال مل يتفق اخلصوم على خبري فللدائرة تكليف اخلبري 
الذي اختاره أحد اخلصوم أو غريه.

2/130. يف مجيع األحوال يكون قرار الدائرة يف اختيار اخلبري غري 
قابل لاعرتاض.

المادة الحادية والثالثون بعد المائة:

النظام:

خال األيام الثاثة التالية إليداع املبلغ ت�دع��و احملكمة اخلبري وتبني 
له مهمته وفًقا ملنط��وق ق�رار التكليف ثم ت�س�لم له صورة منه إلنفاذ 
مقتضاه، وللخبري أن يطلع على األوراق املودعة يف ملف الدعوى دون 
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أن ينقل شيًئا منها إال بإذن احملكمة.
الالئحة:

1/131. ت�دون الدائ�رة حض�ور اخلبري يف الضب�ط ويؤخذ توقيعه 
على تس�لمه صورة من ق�رار التكليف.

2/131. جي�ب عل�ى اخلب�ري احملافظ�ة عل�ى س�رية األوراق ذات 
العاق�ة، واملعلوم�ات اليت يصل عليها بس�بب مهمته، والتقرير 

الص�ادر منه.
المادة الثانية والثالثون بعد المائة:

النظام:

إذا مل يك�ن اخلب�ري تابًع�ا للمحكم�ة فله خ�ال األيام الثاث�ة التالية 
لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من احملكمة إعفاءه من أداء املهمة 
ُ احملكمة خبرًيا آخر بداًل عنه، وهلا  ال�يت ُكلِّ�فَ بها، ويف هذه احلالة ُتَع�نيِّ
أن حتك�م عل�ى اخلب�ري الذي مل ي�ؤدِّ مهمت�ه باملصاريف اليت تس�بب يف 

صرفه�ا دون نتيجة وفق املقتضى الش�رعي.
الالئحة:

1/132. ُتْرَف���ُع الدع�وى عل�ى اخلب�ري من ِقَبِل املتض�رر من دفع 
املصاريف.

2/132. احلكم على اخلبري الذي مل يؤد مهمته باملصاريف املذكورة 
يكون يف دعوى مستقلة حتال للدائرة ناظرة الدعوى األصلية.

المادة الثالثة والثالثون بعد المائة:

النظام:

جيوز رد اخلرباء لألسباب اليت جتيز رد القضاة، وتفصل احملكمة اليت 
َعيََّنت اخلبري يف طلب الرد حبكم غري قابل لاعرتاض، وال ُيْقَبُل طلب 



114

رد اخلبري من اخلصم الذي اختاره، إال إذا كان س�بب الرد قد جد بعد 
االختيار، وكذلك ال ُيْقَبُل طلب الرد بعد قفل باب املرافعة.

الالئحة:

1/133. األسباب اليت جتيز رد اخلبري هي: ما ورد يف املادة السادسة 
والتس�عني م�ن ه�ذا النظام، أما ع�دم قبول مباش�رتهم ألعماهلم 

فيكون وفق املادة الس�ابعة والئحتها.
ُم طلب رد اخلبري إىل الدائرة اليت قررت تكليفه. 2/133. ُيَقدَّ
3/133. يكون النظر يف طلب الرد يف ضبط القضية نفسها.

4/133. إذا مل يعلم اخلصم بس�بب الرد إال بعد اختياره اخلبري فله 
طلب رده.

المادة الرابعة والثالثون بعد المائة:

النظام:

عل�ى ال��خبري أن ي�دد لبدء عمل�ه تارًيا ال يتجاوز األيام العش�رة 
التالي�ة لتس�لمه ق�رار التكلي�ف، وأن يبل�غ اخلصوم يف موعد مناس�ب 
ب��مكان االج�ت��ماع وزمان��ه، وجيب على ال��خبري أن يباش�ر أعماله 

ول�و يف غيب�ة اخلص�وم متى كانوا ق�د ُدُعوا على الوج�ه الصحيح.
الالئحة:

1/134. جي�ب عل�ى اخلب�ري أن ُي�ْب�ِل���َغ اخلص�وم باملوع�د قب�ل 
االجتماع مبدة ال تقل عن سبعة أيام، ما مل يتفق اخلصوم صراحة 

أو ضمًن�ا عل�ى خاف ذلك.
2/134. يقوم اخلبري بتبليغ اخلصوم مباش�رة بكتاب مس�جل وإذا 
تع�ذر ذل�ك فيكون التبليغ ع�ن طريق احملكمة حس�ب إجراءات 

التبليغ.



115

المادة الخامسة والثالثون بعد المائة:

النظام:

ُيِعدُّ اخلبري حمضًرا مبهمته يش�تمل على بيان أعماله بالتفصيل وعلى 
بيان حضور اخلصوم وأقواهلم وملحوظاتهم وأقوال األشخاص الذين 
اقتضت احلاجة مساع أقواهلم ُمَوقًَّعا عليه منهم، ويش�فع اخلبري حمضره 
ُنُه نتيجة أعماله ورأيه واألوجه اليت يس�تند إليها  بتقري�ر موقع منه ُيَضمِّ
يف تربي�ر ه�ذا ال�رأي، وإذا تعدد اخل�رباء واختلفوا فعليه�م أن يقدموا 

تقريًرا واحًدا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأس�بابه.
الالئحة:

1/135. للدائ�رة عن�د اخت�اف اخل�رباء تكلي�ف خب�ري أو أكث�ر 
للرتجي�ح إذا مل يكنها الرتجيح من واقع الدعوى وبيناتها أو من 

سابقة. تقارير 
2/135. يذكر اخلرباء يف التقرير ما أمجعوا عليه أواًل، ثم يذكر كل 
خبري رأيه الذي ان�ف��رد به واحًدا ت�ل��و اآلخر يف التقرير نفسه، 

ويوق�ع اخلرباء على مجيع أوراق التقرير.
المادة السادسة والثالثون بعد المائة:

النظام:

عل�ى اخلب�ري أن يودع ل�دى إدارة احملكم�ة تقريره وم�ا يلحق به من 
حماض�ر األعم�ال وم�ا ُس�لَِّم إلي�ه م�ن أوراق، وعليه أن يبل�غ اخلصوم 
بهذا اإليداع خال أربع وعش�رين ساعة تالية حلصول اإليداع، وذلك 

مسجل. بكتاب 
الالئحة:

1/136. إباغ اخلبري للخصوم عند إيداع تقريره يكون عن طريق 
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العناوي�ن املس�جلة يف صحيف�ة الدعوى وإذا تع�ذر ذلك فيكون 
التبلي�غ عن طريق احملكمة، حس�ب إجراءات التبليغ.

2/136. للخب�ري االح��تفاظ بص�ور م�ن تقريره ومرافقات�ه وعليه 
َمْت ل�ه إىل احملكمة. إع�ادة األوراق اليت ُس�لِّ

المادة السابعة والثالثون بعد المائة:

النظام:

للمحكمة أن تأمر باس�تدعاء اخلبري يف جلس�ة حتددها ملناقشة تقريره 
إن رأت حاج�ة إىل ذل�ك، وهل�ا أن تعيد إليه تقري�ره ليتدارك ما تبني هلا 
م�ن وج�وه اخلطأ أو النقص يف عمله وهلا أن تعهد بذلك إىل خبري آخر 

أو أكثر.
الالئحة:

1/137. ت�دون الدائ�رة نتيج�ة تقرير اخلبري ومناقش�ته يف الضبط، 
وُيَض�مُّ أصله إىل مل�ف الدعوى.

2/137. ُتَسبِّ���بُ الدائ�رة أمره�ا بإعادة التقري�ر للخبري أو تعيني 
بدي�ل، ولي�س للخبري املَُع�اِد إليه التقرير االمتن�اع عن ذلك.

المادة الثامنة والثالثون بعد المائة:

النظام:

رأي اخلبري ال يقيد احملكمة ولكنها تستأنس به. 
الالئحة:

1/138. إذا ظه�ر للدائ�رة م�ا يقتض�ي رد رأي اخلب�ري أو بعض�ه، 
فُتَسبِّ���بُ لذل�ك عن�د احلك�م وتدونه يف الضب�ط، والصك.
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الفصل السابع: الكتابة
المادة التاسعة والثالثون بعد المائة:

النظام:

الكتاب�ة ال�يت يك�ون بها اإلثبات إما أن ت�دون يف ورقة رمسية أو يف 
عادية.  ورقة 

والورقة الرمسية هي اليت يُْثِبُت فيها موظف عام أو شخص مكلف 
خبدم�ة عام�ة ما مت عل�ى يديه أو ما تلقاه من ذوي الش�أن، وذلك طبًقا 

لألوضاع النظامية ويف حدود س�لطته واختصاصه. 
أم�ا الورق�ة العادية فهي اليت يك�ون عليها توقيع َمْن صدرت منه أو 

ختمه أو بصمته.
الالئحة:

1/139. للخصم أن يقدم أي حمرر يرى أنه يؤيد دعواه.
المادة األربعون بعد المائة:

النظام:

للمحكم�ة أن تق�در ما يرتتب على الكش�ط واحملو والتحش�ية وغري 
ذل�ك م�ن العيوب املادية يف الورقة من إس�قاط قيمته�ا يف اإلثبات. 

وإذا كانت صحة الورقة حمل شك يف نظر احملكمة، جاز هلا أن تسأل 
املوظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح 

حقيقة األمر فيها.
الالئحة:

1/140. للدائرة عدم إعمال ما تشك فيه من معلومات الورقة.
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المادة الحادية واألربعون بعد المائة:

النظام:

ال ُيْقبَ�لُ الطع�ن يف األوراق الرمسية إال بادع�اء التزوير، ما مل يكن 
مذكوًرا فيها ما يالف أحكام الش�ريعة اإلس�امية.

الالئحة:

1/141. التزوي�ر على األوراق الرمسية نوعان: تزوير معلومات، 
وتزوي�ر توقيع وكاهما قادح يف حجيتها.

2/141. خمالفة األوراق الرمسية ألحكام الشريعة قادح يف حجيتها 
ولو َسِلَمْت من التزوير.

المادة الثانية واألربعون بعد المائة:

النظام:

إذا أنك�ر م�ن ُنِس�َب إلي�ه مضمون م�ا يف الورقة خط�ه أو توقيعه أو 
بصمت�ه أو ختم�ه أو أنكر ذلك َخَلُفُه أو نائب�ه وكانت الورقة منتجة يف 
النزاع ومل َتْكِف وقائع الدعوى ومستنداتها القتناع احملكمة مبدى صحة 
اخل�ط أو التوقي�ع أو البصم�ة أو اخلتم فللمحكمة إج�راء املقارنة حتت 

يِهْم يف قرار املقارنة. إش�رافها بوساطة خبري أو أكثر ُتَس�مِّ
الالئحة:

1/142. إذا ثبت للدائرة صحة اخلط أو التوقيع أو البصمة، أو اخلتم الذي 
أنكره اخلصم، فتذكر مستندها على ذلك وال حاجة إلجراء املقارنة.

2/142. إن�كار اخللف والنائ�ب مضمون الورقة - عقب مصادقة 
األصي�ل عليه - غري قادح يف الورقة.

3/142. إقرار اخللف مبضمون الورقة - عقب إنكار األصيل- ال 
يسري على غري املُِقرِّ.
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المادة الثالثة واألربعون بعد المائة:

النظام:

تكون مقارنة اخلط أو التوقيع أو البصمة أو اخلتم الذي حصل إنكاره على 
ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.

الالئحة:

1/143. للدائ�رة أن ت�رف���ق املس�تندات الثابت�ة ال�يت تق�ارن به�ا 
األوراق املش�كوك فيه�ا.

2/143. يلزم إرف���اق املس�تندات الثابتة يف ح�ق املتوفى ملقارنتها 
باألوراق املش�كوك فيها.

3/143. للدائرة تفويض خبري اخلطوط يف احلصول على مستندات 
ثابتة من أي جهة.

المادة الرابعة واألربعون بعد المائة:

النظام:

جيب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة - حمل النزاع - مبا يفيد 
ُ فيه حالة الورقة وأوصافها بياًنا  ُر حمضر يف الضبط ُتَبنيَّ االط�اع، وُيَ�رَّ

كافًيا ويوقع عليه القاضي والكاتب واخلصوم.
المادة الخامسة واألربعون بعد المائة:

النظام:

عل�ى اخلص�وم أن يضروا يف املوعد ال�ذي يعينه القاضي لتقديم ما 
لديه�م م�ن أوراق املقارن�ة واختيار م�ا يصلح منها لذل�ك، فإن تلف 
اخلصم املكلف باإلثبات بغري عذر جاز احلكم بسقوط حقه يف اإلثبات 
بالورق�ة حمل الن�زاع، وإذا تلف خصم�ه جاز اعتب�ار األوراق املقدمة 

للمقارنة صاحلة هلا.
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الالئحة:

1/145. يق�دم اخلص�م املكلف بإثبات صحة اخل�ط، أو اخلتم، أو 
التوقيع أو البصمة املدونة على الورقة ما لديه من أوراق، عليها 
ختم أو التوقيع من ُنِسَبْت إليه لتتم املقارنة بينها، وخلصمه تقديم 

ما يعارضها.
2/145. ُتْعَرُض هذه األوراق على اخلصم ألخذ إقراره، أو إنكاره 

هلا قبل عرضها على خبري اخلطوط.
ُن اتفاق اخلصوم على األوراق الصاحلة للمقارنة يف  3/145. ُي�َدوَّ
الضب�ط مع تدوي�ن مضمونها وأوصافها، وعن�د اختافهم تتار 

الدائ�رة ما يصلح منها للمقارنة.
المادة السادسة واألربعون بعد المائة:

النظام:

يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق املقارنة قبل الشروع 
فيها، وُيْذَكُر ذلك يف احملضر.

الالئحة:

1/146. أوراق املقارنة هي: األوراق الثابتة بإقرار،أو بينة أو اتفق 
عليها اخلصوم، واملراد مقارنتها باألوراق املطعون فيها بالتزوير.

المادة السابعة واألربعون بعد المائة:

النظام:

إذا كان أصل الورقة الرمسية موجوًدا، فإن الصورة اليت نقلت منها 
خطيًّ�ا أو تصوي�ًرا وص�درت م�ن موظف عام يف ح�دود اختصاصه - 
َق على مطابقتها ألصلها - تكون هلا قوة الورقة الرمسية األصلية  َصدَّ
َقُة  بالقدر الذي يقرر فيه مبطابقته الصورة لألصل، َوُتَعدُّ الصورة امُلَصدَّ
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مطابق�ة لألص�ل، م�ا مل ين�ازع يف ذلك أح�د اخلصوم، ويف ه�ذه احلالة 
َقٍة ب��ما يفيد  تراج�ع الص�ورة عل�ى األص�ل، وكل ص�ورة غري ُمَص��دَّ

مطابقته���ا ألصلها ال تصلح لاحتجاج.
الالئحة:

1/147. مطابقة صورة الورقة الرمسية ألصلها، ال ينع من القدح 
فيها بالتزوير.

المادة الثامنة واألربعون بعد المائة:

النظام:

جي�وز مل�ن بيده ورق�ة عادية أن ياصم من تتضمن ه�ذه الورقة حًقا 
علي�ه ليق�ر بها، ولو كان االلتزام الوارد فيها غري مس�تحق األداء وقت 
االختص�ام، ويك�ون ذل�ك بصحيف�ة وفًق�ا لإلج�راءات املعت�ادة لرفع 
َعى عليه فأقر فعل�ى احملكمة أن ُتْثِبَت إقراره،  الدع�وى، ف�إذا حضر املُدَّ
وإن أنك�ر فتأم�ر احملكمة بتحقيقه�ا وفًقا لإلجراءات الس�الف ذكرها.

الالئحة:

1/148. تت�ص احملكم�ة العام�ة بنظ�ر الدع�وى املذك�ورة يف هذه 
امل�ادة، مهم�ا كان مضم�ون الورقة.

2/148. إذا أقيم�ت الدع�وى يف مضم�ون الورقة العادي�ة املثبتة، 
فتنظره�ا احملكم�ة املختصة نوًعا.

ِع�ي ت�رك دع�واه واملطالب�ة بتنفي�ذ الورقة بوس�اطة  3/148. ِلْلُمدَّ
دوائر التنفيذ وفًقا ألحكام املادة اخلامس�ة عش�رة من نظام التنفيذ 

ولوائحه�ا التنفيذية.
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المادة التاسعة واألربعون بعد المائة:

النظام:

جيوز للمحكمة - من تلقاء نفس�ها أو ِبنَاًء على طلب أحد اخلصوم 
عن�د االقتضاء - أن تأمر مبا يأتي:

1. جلب مس�تندات أو أوراق من األجهزة احلكومية يف اململكة أو 
َقٍة منها مبا يفيد مطابقتها ألصلها إذا تعذر ذلك على  صور ُمَصدَّ
اخلصم، ويبني للمحكمة حمت���وى تلك املس�تندات إن أمك���ن 

ووجه انتفاعه بها. 
2. إدخ�ال الغ�ري إللزام�ه بتقدي�م مس�تندات أو أوراق حت�ت ي�ده، 
وللمحكمة أن ترفض ذلك إذا كان ملن أحرزها مصلحة مشروعة 

يف االمتن�اع عن عرضها.
الالئحة:

1/149. جي�وز يف ح�ال عدم حصول احملكم�ة على األصل ملطابقة 
الص�ورة عليه أن تكت�ب للجهة اليت صدرت عنها الورقة ملطابقة 

صورتها على أصلها.
المادة الخمسون بعد المائة:

النظام:

جي�وز االدع�اء بالتزوي�ر - يف أي حال�ة تك�ون عليه�ا الدع�وى - 
َعى به  ُد فيه كل مواضع التزوير املُدَّ باستدعاء يقدم إىل إدارة احملكمة حُتَدَّ
َعى عليه بالتزوير  وإجراءات التحقيق اليت ُيْطَلُب إثباته بها، وجيوز للُمدَّ
طل�ب وق�ف س�ري التحقيق فيه - يف أي ح�ال كان عليها - بنزوله عن 
التمسك بالورقة املطعون فيها، وللمحكمة يف هذه احلال أن تأمر بضبط 

ِعي التزوير ذلك ملصلحة مش�روعة. الورق�ة أو حفظها إذا طلب ُمدَّ
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الالئحة:

1/150. ُتْنَظ�ُر دعوى التزوي�ر يف الورقة من الدائرة ناظرة القضية 
األصلية، ويف ضبطها.

2/150. يرتتب على دعوى التزوير وقف السري يف الدعوى، حتى 
ِعي دليل آخر يُْثِبُت دعواه. انتهاء التحقيق، ما مل يكن ِلْلُمدَّ

3/150. ضب�ط الورق�ة هن�ا ه�و: أخذها من صاحبه�ا والتهميش 
عليه�ا باالط�اع أو اإللغ�اء -حبس�ب األح�وال -، وحفظه�ا: 

إيداعه�ا مل�ف القضية بع�د التهمي�ش عليها.
4/150. تس�تأنف الدائ�رة الس�ري يف الدعوى عن�د نزول صاحب 

الورق�ة املطع�ون فيها بالتزوير عن التمس�ك بها.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

النظام:

َم إىل إدارة احملكمة الورقة املطعون فيها  ِعي التزوير أن ُيَس�لِّ على ُمدَّ
إن كان�ت حت�ت يده أو صورته�ا املبلغة إليه، وإن كانت الورقة حتت يد 
اخلصم فللقاضي بعد اطاعه على االستدعاء أن يكلفه فوًرا بتسليمها 
إىل إدارة احملكم�ة، ف�إذا امتن�ع اخلص�م عن تس�ليم الورق�ة وتعذر على 
ْت غري موج�ودة، وال ينع ذلك من اتاذ أي  احملكم�ة العث�ور عليها ُعدَّ

إجراء يف ش�أنها إن أمكن فيما بعد.
الالئحة:

1/151. إذا َسلََّم اخلصم الورقة إلدارة احملكمة، فإنها تقوم بقيدها، 
وبعثها للدائرة وللخصم تسليمها مباشرة للدائرة.

2/151. إذا امتنع اخلصم عن تسليم الورقة املطعون فيها بالتزوير، 
وأمكن جلبها من أي جهة فللمحكمة اتاذ أي إجراء إلحضارها 
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والتحقيق فيها عند االقتضاء.
3/151. إذا مل يكن جلب ال�ورق��ة جلهالة مكانها وامتنع اخلصم 
عن إحضارها، أو أنكرها فتدّون الدائرة ذلك يف الضبط، وتستمر 

يف نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها.
4/151. إق�رار اخلص�م بتزوير الورق�ة وامتناعه عن إحضارها، ال 

يعفيه من املس�ئولية اجلنائية حس�ب تقدير الدائرة.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

النظام:

إذا كان االدع�اء بالتزوي�ر منتًج�ا يف النزاع، ومل ت�ِف وقائع الدعوى 
ومستنداتها القتناع احملكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء 

التحقي�ق الذي طلب�ه الطاعن يف تقريره منتج؛ أمرت بالتحقيق.
الالئحة:

1/152. إذا أمرت الدائرة ب�التحقيق فتدون ذلك يف الضبط، ويتم 
التحقيق من ِقَبِل اجلهة املختصة.

2/152. للدائ�رة أن تق�رر صحة الورقة املطع�ون فيها أو تزويرها 
ولو مل يتم التحقيق بش�أنها إذا وفت وقائع الدعوى ومس�تنداتها 

بذلك.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

النظام:

إذا ثب�ت تزوي�ر الورق�ة فعلى احملكمة أن ترس�لها م�ع صور احملاضر 
املتعلق�ة به�ا إىل اجلهة املختصة الت�اذ اإلج�راءات اجلزائية الازمة.
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المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

النظام:

َع أمامها بالتزوير - أن حتكم باس�تبعاد  جي�وز للمحكم�ة - ولو مل ُيدَّ
أي ورق�ة إذا ظه�ر هل�ا من حالته�ا أو من ظروف الدع�وى أنها مزورة 
أو ُمْش�تَبٌَه فيه�ا، وللمحكم�ة كذلك عدم األخذ بالورقة اليت َتْش�تَِبُه يف 
صحته�ا، ويف ه�ذه األح�وال جي�ب عل�ى احملكم�ة أن تب�ني يف حكمها 

الظ�روف والقرائ�ن اليت اس�تبانت منها ذلك.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

النظام:

جي�وز ملن يش�ى االحتجاج علي�ه بورقة م�زورة أن ياصم من بيده 
ه�ذه الورقة ومن يس�تفيد منها لس�ماع احلكم بتزويره�ا، ويكون ذلك 
بصحيف�ة وفًقا لإلج�راءات املعتادة لرفع الدع�وى، وتراعي احملكمة يف 

حتقي�ق هذه الدع�وى القواعد واإلجراءات الس�الف ذكرها. 
الالئحة:

1/155. تت�ص احملكم�ة العام�ة ب��نظر الدعوى املذك�ورة يف هذه 
امل�ادة، مهما كان مضم�ون الورقة.

2/155. إذا أقيم�ت الدعوى يف مضمون الورقة، فتنظرها احملكمة 
املختصة نوًعا.

ِع�ي أن يطل�ب يف هذه الدعوى أخذ الورقة ممن هي  3/155. ِلْلُمدَّ
بيده والتهميش عليها باإللغاء.
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الفصل الثامن: القرائن
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

النظام:

جيوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة 
اخلص�وم أو الش�هود لتكون مس�تنًدا حلكمه أو ليكم�ل بها دليًا ناقًصا 

َن بهما مًعا اقتناعه بثبوت احلق إلصدار احلكم. ثب�ت لديه ِلُيَكوِّ
الائحة:

1/156. إذا استنتجت الدائرة قرينة بينت وجه داللتها.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

النظام:

لكل من اخلصوم أن يثبت ما يالف القرينة اليت استنتجها القاضي، 
وحينئذ تفقد القرينة قيمتها يف اإلثبات.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

النظام:

حي�ازة املنق�ول قرين�ة بس�يطة على ملكي�ة احلائز له عن�د املنازعة يف 
امللكي�ة، وجي�وز للخصم إثب�ات العكس.
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الباب العاشر: األحكام 

الفصل األول: إصدار األحكام
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

النظام:

مت�ى مت�ت املرافعة يف الدعوى، قضت احملكم�ة فيها فوًرا، أو أجلت 
إصدار احلكم إىل جلس�ة أخرى حتدده�ا، مع إفهام اخلصوم بقفل باب 

املرافع�ة وموعد النطق باحلكم.
الالئحة:

1/159. إذا ح�ددت الدائ�رة موعًدا للنط�ق باحلكم ثم ظهر هلا ما 
يقتضي تقديم اجللسة أو تأخريها فلها ذلك مع تبليغ اخلصوم به 

حس�ب إجراءات التبليغ، وتدوين ذلك يف الضبط.
المادة الستون بعد المائة:

النظام:

إذا تعدد القضاة فتكون املداولة يف األحكام سرية، وباستثناء ما ورد 
يف املادة )الثانية والستني بعد املائة( من هذا النظام، ال جيوز أن يشرتك 

يف املداولة غري القضاة الذين مسعوا املرافعة.
الالئحة:

1/160. جي�وز أن يت�وىل أحد قض�اة الدائرة دراس�ة القضية متهيًدا 
لعرضه�ا على القضاة املش�اركني معه وق�ت املداولة.
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المادة الحادية والستون بعد المائة:

النظام:

ال جي�وز للمحكم�ة أثن�اء املداول�ة أن تس�مع توضيح�ات م�ن أحد 
اخلص�وم إال حبض�ور اخلص�م اآلخر.

المادة الثانية والستون بعد المائة:

النظام:

إذا نظ�ر القضية عدد من القضاة، َفَيْصُدُر احلكم باإلمجاع أو بأغلبية 
اآلراء، وعل�ى األقلي�ة أن تس�جل رأيها أواًل يف ضب�ط القضية، وعلى 
األكثري�ة أن توض�ح وجهة نظرها يف الرد على رأي األقلية يف الضبط، 
ف�إن مل تتواف�ر األغلبي�ة أو تش�عبت اآلراء إىل أكثر م�ن رأيني، فيكلف 
رئي�س احملكمة أح�د قضاتها لرتجيح أح�د اآلراء حتى حتصل األغلبية 
يف احلك�م، فإن تعذر ذلك فيكل�ف رئيس اجمللس األعلى للقضاء أحد 

القضاة هلذا الشأن.
الالئحة:

1/162. ُيْرَف�ُع طل�ب التكلي�ف ال�وارد يف ه�ذه امل�ادة م�ن رئيس 
احملكم�ة أوم�ن يق�وم مقام�ه إىل رئيس اجملل�س األعل�ى للقضاء.

2/162. للقاضي املكلف بعد االطاع على ملف القضية وضبطها 
استجواب أي من اخلصوم أو الشهود أو اخلرباء عند االقتضاء.

3/162. للقاضي املكلف - قبل تقرير رأيه - أن ي��طلب املداولة 
م�ع القض�اة املش�اركني له، وله أن يطلب من رئي�س الدائرة فتح 

املرافعة. باب 
4/162. إذا ُن�ِظ���َرت القضي�ة م�ن ثاث�ة قضاة وتش�عبت اآلراء 
ألكثر من رأيني ووافق القاضي املكلف أحد اآلراء فقد حصلت 
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األغلبي�ة يف احلكم وإذا اس�تقل امُلَكلَُّف ب�رأي آخر فُيَكلَُّف غريه 
حتى حتص�ل األغلبية يف احلكم.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:

النظام:

بع�د قفل ب�اب املرافعة واالنتهاء إىل احلك�م يف القضية جيب تدوين 
احلكم يف ضبط املرافعة مسبوًقا باألسباب اليت ُبيِنَ عليها، ثم يوقع عليه 

القاضي أو القضاة الذين اش�رتكوا يف نظر القضية.
الائحة:

1/163. ال يك�ون احلك�م معترًبا بانتهاء املداول�ة ولو ُنِطَق به ما مل 
يدون يف الضبط.

2/163. إذا اشتمل احلكم على مدة أو أجل ف�على الدائرة النص 
عليها بداية ونهاية.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

النظام:

ينط�ق باحلكم يف جلس�ة علنية بتاوة منطوق�ه أو بتاوة منطوقه مع 
أس�بابه، وجي�ب أن يك�ون القضاة الذين اش�رتكوا يف املداولة حاضرين 
تاوة احلكم، فإذا حصل ألحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على 

احلكم املدون يف الضبط.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:

النظام:

جي�ب عل�ى احملكم�ة - بع�د النطق باحلك�م - إفهام اخلص�وم بطرق 
االعرتاض املقررة ومواعيدها، كما جيب عليها إفهام األولياء واألوصياء 
والنظ�ار وممثل�ي األجه�زة احلكومي�ة وحنوه�م - إن ص�در احلك�م يف 
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غ�ري مصلح�ة م�ن ينوبون عن�ه أو بأقل مما طلبوا - ب�أن احلكم واجب 
االس�تئناف أو التدقيق وأنها س�رتفع القضية إىل حمكمة االس�تئناف.

الالئحة:

1/165. يكون اإلفهام املش�ار إليه يف هذه املادة من قِ��َبِل الدائرة 
ش�فاهة وكتابًة يف ضبط القضية.

2/165. تكتف�ي الدائ�رة بإفه�ام اخلص�وم بط�رق االعرتاض على 
األح�كام دون تقري�ر احملكوم علي�ه قناعته باحلكم م�ن عدمها.

3/165. دون إخال مبا نصت عليه الفقرة )4( من املادة اخلامسة 
والثمان�ني بع�د املائ�ة م�ن ه�ذا النظ�ام، يس�قط احل�ق يف طل�ب 

االس�تئناف يف حالني:
أ. مضي املدة املنصوص عليها يف املادة الس�ابعة والثمانني بعد املائة 

م�ن هذا النظام دون تقديم مذكرة اعرتاض.
ب. تقدي�م م�ن له حق االع�رتاض مذكرة تقيد ل�دى إدارة احملكمة 

تتضم�ن تنازله عن طلب االس�تئناف.
4/165. ُتْفِه�ُم الدائ�رة م�ن له ح�ق االعرتاض ب�أن عليه مراجعة 
حمكمة االس�تئناف خال ستني يوًما من تاريخ قيد القضية لديها 
لتحدي�د موع�د لنظرها، وأن�ه إذا مل يراجع خال ه�ذه املدة فإن 

حقه يف طلب االس�تئناف يسقط.
المادة السادسة والستون بعد المائة:

النظام:

1. ُتْص�ِدُر احملكم�ة - خال مدة ال تتجاوز عش�رين يوًما من تاريخ 
النط�ق باحلك�م - ص�ًكا حاوًي�ا خلاص�ة الدع�وى، واجل�واب، 
والدفوع الصحيحة، وش�هادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وحتليف 
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األي�ان، وأمس�اء القض�اة الذي�ن اش�رتكوا يف احلك�م، وأمس�اء 
اخلصوم، ووكائهم، وأمساء الشهود، واسم احملكمة اليت ُنِظَرت 
الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، وأسباب 
احلك�م ونص�ه، وتاري�خ النط�ق ب�ه، مع ح�ذف احلش�و واجلمل 
املكررة اليت ال تأثري هلا يف احلكم، ثم يوقع عليه ويتمه القاضي 

أو القض�اة الذين اش�رتكوا يف احلكم.
2. كل حكم جيب أن يس�جل يف س�جل األحكام، ما مل يقرر اجمللس 

األعلى للقضاء خاف ذلك.
3. يك�ون تس�ليم ص�ورة ص�ك احلك�م يف م�دة ال تتج�اوز م�ا هو 

منص�وص علي�ه يف الفق�رة )1( م�ن ه�ذه املادة.
الالئحة:

1/166. عدد ضبط الدعوى هو رقم قيدها يف احملكمة.
2/166. ُيَراَع�ى عن�د إص�دار ص�ك احلك�م يف قضاي�ا األح�وال 
الش�خصية االقتصار على ذكر الوقائع املؤثرة يف احلكم، وحذف 

العب�ارات اجلارح�ة أو املخالفة لآلداب.
3/166. للدائرة تس�ليم صورة من صك احلكم للمحكوم له متى 

طلب ذلك.
المادة السابعة والستون بعد المائة:

النظام:

إذا انتهت والي��ة القاضي بالنسبة إىل قضي��ة ما قبل النطق باحلكم 
فيها، فلخلفه االستمرار يف نظرها من احلد الذي انتهت إليه إجراءاتها 
لدى سلفه بعد تاوة ما مت ضبطه سابقًا على اخلصوم، فإن كانت موقعة 
بتوقي�ع القاضي الس�ابق على توقيعات املرتافعني والش�هود فيعتمدها، 
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وإن كان م�ا مت ضبط�ه غ�ري موقع من املرتافع�ني أو أحدهم أو القاضي 
ق املرتافعون عليه فإن املرافعة ُتَعاُد من جديد. ومل يص�دّ

الالئحة:

1/167. إذا انته�ت والي�ة القاضي قبل النط�ق باحلكم يف القضية 
ال�يت تنظره�ا دائرة مكونة من أكثر من قاض وحل حمله آخر فإنه 

يقوم مقامه يف االس�تمرار يف نظ�ر القضية مع قضاة الدائرة.
2/167. بع�د تاوة ما س�بق ضبطه على املرتافعني، يقوم القاضي 
اخللف يف اجللس�ة نفس�ها بتدوين حمضر بذلك يف ضبط القضية.

3/167. إذا أصدرت الدائرة احلكم ووقعت ضبطه، وتعذر إصدار 
الصك وتوقيعه فا تلو احلال من اآلتي:

أ. أن تكون القضية منظ��ورة من دائ��رة مك��ونة من أكثر من قاض 
فيش�ري القضاة املش�اركون له عند امسه يف صك احلكم إىل تعذر 

توقيعه على الصك، ويكمل الزمها.
ب. أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من قاض فرد، فيقوم 
القاضي اخللف بإصدار الصك من واقع ضبطه وفًقا للفقرة )1( 
م�ن املادة السادس�ة والس�تني بعد املائة من ه�ذا النظام ثم يوقعه 
ويتمه ويشري إىل من أصدر احلكم، سواء أكان حاكم القضية ال 

زال يف السلك القضائي أم خارجه.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:

النظام:

1. جي�ب أن ُيْتَ���مَ ص�ك احلك�م - ال�ذي يكون التنفي�ذ مبوجبه- 
خب�امت احملكمة بعد أن يذي�ل بالصيغة التنفيذية التالية: )ُيْطَلُب من 
مجي�ع الوزارات واألجهزة احلكومية األخ�رى العمل على تنفيذ 
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هذا احلكم جبميع الوسائل النظامية املتبعة ولو أدى إىل استعمال 
القوة اجلربية عن طريق الش�رطة(.

2. ال يسلم صك احلكم إال إىل اخلصم الذي له مصلحة يف تنفيذه، 
ومع ذلك جيوز تزويد كل ذي مصلحة بنس�خة من صك احلكم 

جمردة من الصيغة التنفيذية.
الالئحة:

1/168. توض��ع الصي�غ��ة التنفيذي��ة املذك��ورة من ِقَبِل الدائرة 
مصدرة احلكم وتوقع من رئيسها وتتم خبامتها أو خامت احملكمة - 
حبسب األحوال -، سواء أكان التنفيذ داخل اململكة أم خارجها.

2/168. إذا تع�دد اخلص�وم الذي�ن هل�م مصلح�ة يف التنفيذ - ومل 
يتفق�وا على تس�ليم الص�ك ألحدهم - فُيْعَط�ى كل واحد منهم 
نس�خة أصلية من الصك مذيلة بالصيغة التنفيذية، على أن ُيَشاَر 

يف كل نس�خة إىل اس�م من ُسلَِّمْت له.
3/168. ال تشمل هذه املادة احلكم على الزوجة بالعودة إىل بيت 

الزوجية.	
4/168. ُتَراَع�ى املعاه�دات واالتفاقي�ات إذا كان احلك�م س�ُينَفَُّذ 

خ�ارج اململكة.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:

النظام:

جي�ب أن يك�ون احلكم مش�مواًل بالتنفيذ املعج�ل، بكفالة أو بدونها 
حس�ب تقدي�ر القاضي، وذل�ك يف األحوال اآلتية:

أ. األحكام الصادرة يف األمور املستعجلة.
ب. إذا كان احلك�م ص�ادًرا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو س�كن، 
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أو رؤي�ة صغري، أو تس�ليمه إىل حاضنه، أو ام�رأة إىل حمرمها، أو 
تفريق بني زوجني.

ج. إذا كان احلكم صادًرا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو 
مرضع، أو حاضن.

الالئحة:

1/169. إذا ق��ررت الدائرة مشول احلكم بالتنفيذ املعجل بكفالة 
فيلزمه�ا بي�ان ن�وع الكفال�ة؛ ويكون تقدي�م الكفالة ل�دى دائرة 

التنفيذ.
2/169. يكون احلكم مشموال بالتنفيذ املعجل ولو مل تنص الدائرة 

على ذلك.
المادة السبعون بعد المائة:

النظام:

جي�وز للمحكم�ة املرف�وع إليها االع�رتاض - متى رأت أن أس�باب 
االع�رتاض عل�ى احلك�م قد تقض�ي بنقض�ه - أن تأمر بوق�ف التنفيذ 

املعج�ل إذا كان ُيَْش�ى من�ه وقوع ضرر جس�يم.
الالئحة:

1/170. إذا خش�يت الدائ�رة - بع�د إصداره�ا للحكم املش�مول 
بالتنفيذ املعجل وقبل رفعه حملكمة االس�تئناف - من وقوع ضرر 

جس�يم من تنفي�ذ احلكم فلها وقف تنفيذه، مع ذكر األس�باب.
2/170. للمحكم�ة عندم�ا تأمر بوقف التنفي�ذ املعجل أن توجب 
على طالب اإليقاف تقديم ضمان، أو كفيل غارم مليء، أو تأمر 

مب�ا تراه كفيا حبفظ حق احملكوم له.
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الفصل الثاني: تصحيح األحكام وتفسيرها
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

النظام:

تت�وىل احملكم�ة - بقرار تصدره ِبنَاًء عل�ى طلب أحد اخلصوم أو من 
تلقاء نفسها - تصحيح ما قد يقع يف صك احلكم من أخطاء مادية حبتة 
كتابية أو حس�ابية، وجُيَْرى هذا التصحيح على نس�خة احلكم األصلية، 
ويوقع�ه قاض�ي )أو قضاة( احملكمة ال�يت أصدرته، بعد تدوين القرار يف 

ضبط القضية.
الالئحة:

1/171. تصحيح األخطاء املادية البحتة اليت تقع يف صك احلكم، 
كتابي�ة، أو حس�ابية، يكون م�ن الدائرة مص�درة احلكم يف ضبط 

القضية نفس�ها من غري مرافعة.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

النظام:

إذا رفض�ت احملكم�ة التصحي�ح فيك�ون االع�رتاض عل�ى ذلك مع 
االعرتاض على احلكم نفسه، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز 

االعرتاض عليه على اس�تقال بط�رق االعرتاض اجلائزة.
الالئحة:

1/172. إذا كان احلك�م غ�ري مكتس�ب القطعي�ة وقبل�ت احملكم�ة 
التصحي�ح فيجوز أن يكون االعرتاض مع احلكم نفس�ه أو على 

استقال.
2/172. إذا كان احلك�م مكتس�ب القطعي�ة وصحح�ت احملكم�ة 
اخلطأ أو رفضت التصحيح، فتصدر احملكمة قراًرا مستقا بذلك 
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ُش  ويض�ع لطرق االعرتاض؛ فإذا اكتس�ب القرار القطعية فُيَهمَّ
على الصك األس�اس مبا يلزم.

3/172. إذا صحح�ت احملكم�ة اخلط�أ أو رفض�ت تصحيح�ه يف 
الدعاوى اليس�رية املش�ار إليها يف الفقرة )1( من املادة اخلامس�ة 
والثمان�ني بع�د املائ�ة من ه�ذا النظام ف�ا يضع قراره�ا لطرق 

االعرتاض.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

النظام:

إذا وق�ع يف منط�وق احلك�م غم�وض أو لب�س، ج�از للخص�وم أن 
يطلب�وا م�ن احملكمة اليت أصدرته تفس�ريه، ويكون ذل�ك بصحيفة وفًقا 

لإلج�راءات املعتادة لرف�ع الدعوى.
الالئحة:

1/173. يفسر احلكم حاكم القضية مادام على رأس العمل سواء 
أكان يف احملكمة نفسها أم يف غريها.

2/173. إذا مل يكن حاكم القضية على رأس العم�ل وحصل يف حكمه 
غموض أو لبس فريفع حملكمة االستئناف لتقرير ما يلزم بشأنه.

3/173. طلب تفسري احلكم غري مقيد بوقت.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

النظام:

يدون احلكم الصادر بالتفسري على نسخة احلكم األصلية، ويوقعها 
ويتمها قاضي )أو قضاة( احملكمة اليت أصدرت احلكم، َوُيَعدُّ التفس�ري 
متمًم�ا للحكم األصلي، ويس�ري عليه ما يس�ري عل�ى هذا احلكم من 

القواعد اخلاصة بطرق االعرتاض.
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الالئحة:

1/174. يكون تفسري احلكم - إذا كان مكتسًبا القطعية - يف ضبط 
القضية نفسها وتصدر الدائرة قراًرا مستقا بذلك ويضع لطرق 
�ُش على الصك  االع�رتاض، فإذا اكتس�ب الق�رار القطعية فُيَهمَّ

األساس مبا يلزم.
2/174. إذا كان احلك�م غ�ري مكتس�ب القطعي�ة وص�در حك�م 
بتفس�ريه أو رفض تفس�ريه فيجوز أن يكون االعرتاض عليه مع 

احلكم نفس�ه.
3/174. إذا ص�در حكم بالتفس�ري أو رفضه يف الدعاوى اليس�رية 
املش�ار إليها يف الفقرة )1( من املادة اخلامس�ة والثمانني بعد املائة 

م�ن هذا النظام فا يض�ع حكمها لطرق االعرتاض.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

النظام:

إذا أغفل�ت احملكم�ة احلكم يف بعض الطلب�ات املوضوعية املذكورة، 
فلصاح�ب الش�أن أن يطل�ب من احملكم�ة أن تكلف خصم�ه باحلضور 

أمامه�ا وفًق�ا لإلج�راءات املعتادة لنظر هذا الطل�ب، واحلكم فيه.
الالئحة:

1/175. الطلبات املوضوعية ه���ي: الطلبات اليت تتعلق مبوضوع 
النزاع أو بأصل احلق كطلب إثبات امللكية واالستحقاق يف الريع 
وحنوها، ويش�مل ذلك ما إذا كان الطلب يف صحيفة الدعوى أو 

كان عارًضا.
2/175. تنظر الدائرة يف الطلب املوضوعي الذي أغ�ف�ل�ت�ه بطلب 

مستقل وفًقا لإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى.
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3/175. يف ح�ال أغفل�ت الدائ�رة طلًب�ا موضوعيًّا لع�دم ارتباطه 
بالدع�وى األصلي�ة، أو ع�دم مشوله للصور ال�واردة يف املادتني 
الثالثة والثمانني والرابعة والثمانني من هذا النظام، فتحكم بعدم 
قبوله يضع حكمها لطرق االعرتاض، وال ينع ذلك من تقديه 

بدعوى مس�تقلة حُتَاُل حسب التوزيع.
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الباب الحادي عشر: طرق االعتراض على األحكام 

الفصل األول: أحكام عامة
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

النظام:

طرق االعرتاض على األحكام هي االستئناف، والنقض، والتماس 
إعادة النظر.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

النظام:

ال جيوز أن َيْعرَتَِض على احلكم إال احملكوم عليه، أو من مل ُيْقَض له 
بكل طلباته، ما مل ينص النظام على غري ذلك.

الالئحة:

1/177. ال جيوز االعرتاض على احلكم ممن حكم له بكل طلباته؛ 
مبن يف ذلك ولي القاصر وناظر الوقف ومن يف حكمهم.

2/177. جيوز االعرتاض على احلكم ممن صدر احلكم ضده ولو مل 
يكن حاضًرا أو موكًا كقضايا الورثة، حسب طرق االعرتاض.

3/177. مل�ن ُقِبَل تدخله االع�رتاض على احلكم الصادر ضد من 
تدخل مع�ه ولو مل يعرتض احملكوم عليه.

4/177. إذا كان احلك�م ص�ادًرا ض�د ع�دة أش�خاص كالش�ركاء 
والورث�ة فيح�ق ل�كل واحد منه�م االعرتاض.
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المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

النظام:

1. ال جي�وز االع�رتاض عل�ى األح�كام ال�يت تص�در قب�ل الفص�ل 
يف الدع�وى وال تنته�ي به�ا اخلصوم�ة كله�ا أو بعضه�ا إال م�ع 
االع�رتاض على احلكم الصادر يف املوض�وع، وجيوز االعرتاض 
عل�ى احلك�م الص�ادر بوق�ف الدعوى وعل�ى األح�كام الوقتية 
واملستعجلة واألحكام القابلة للتنفيذ اجلربي واألحكام الصادرة 

بع�دم االختص�اص قبل احلك�م يف املوضوع.
2. ال يرتت�ب عل�ى االع�رتاض على األح�كام الوقتية واملس�تعجلة 

واألح�كام القابل�ة للتنفيذ اجلربي وق�ف تنفيذها.
الالئحة:

1/178. األحكام اليت ت��صدر قبل الفصل يف الدعوى وال تنتهي 
به�ا اخلصومة مثل: رفض اإلدخال والتدخل والطلبات العارضة.

2/178. ال جي�وز االع�رتاض عل�ى احلك�م الص�ادر برفض وقف 
الدع�وى إال م�ع االع�رتاض على احلك�م يف املوضوع.

3/178. جي�وز يف الدع�اوى اليس�رية االع�رتاض عل�ى األح�كام 
الصادرة بوقف الدعوى واألحكام الوقتية واملستعجلة واألحكام 

القابل�ة للتنفي�ذ اجلربي واألحكام الص�ادرة بعدم االختصاص.
4/178. تطب�ق إج�راءات االعرتاض الواردة يف ه�ذا النظام على 
األحكام الصادرة بوقف الدعوى واألحكام الوقتية واملس�تعجلة 
واألح�كام القابل�ة للتنفي�ذ اجل�ربي واألح�كام الص�ادرة بع�دم 

االختصاص.
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المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

النظام:

1. يبدأ موعد االعرتاض على احلكم من تاريخ تسليم صورة صك 
احلك�م إىل احملكوم عليه وأخ�ذ توقيعه يف الضبط، أو من التاريخ 
احمل�دد لتس�لمها إن مل يض�ر، ف�إن مل يض�ر لتس�لم صورة صك 
احلكم فتودع يف ملف الدعوى يف التاريخ نفس�ه مع إثبات ذلك 
يف الضب�ط، َوُيَع�دُّ اإلي�داع ال�ذي يتم وفًقا لذل�ك بداية للموعد 
املق�رر لاع�رتاض عل�ى احلك�م، ويب�دأ موعد االع�رتاض على 
احلك�م الغياب�ي أو احلك�م الصادر تدقيقًا أم�ام احملكمة العليا من 

تاري�خ تبليغه إىل الش�خص احملك�وم عليه أو وكليه.
2. إذا كان احملكوم عليه س�جيًنا أو موقوًفا فعلى اجلهة املس�ئولة عنه 
إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك احلكم خال املدة احملددة 
لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعرتاضه يف املدة احملددة لتقديم 

االعرتاض.
الالئحة:

1/179. تس�لم الدائرة صورة صك احلكم للمحكوم عليه يف يوم 
النطق به - إن أمكن - وإال حددت موعًدا الستامها ال يتجاوز 

عشرين يوًما، ويدون ذلك يف الضبط.
2/179. يف ح�ال ع�دم ص�دور الص�ك يف التاري�خ احمل�دد فيمدد 
املوع�د امل�دة الكافية حس�ب نظ�ر الدائ�رة، ويدون ذل�ك يف الضبط.

3/179. تبل�غ احملكم�ة اجله�ة املس�ئولة عن السجي��ن أو املوقوف 
بالتاريخ احملدد الستام صورة صك احلكم، واملدة احملددة لتقديم 

االعرتاضية. املذكرة 
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4/179. ت�ب�دأ مدة االعرتاض من اليوم التالي ليوم تسليم صورة 
صك احلكم، أو من اليوم التالي لليوم احملدد لتسلمها.

المادة الثمانون بعد المائة:

النظام:

ِض، أو بفق�د أهليت�ه  يق�ف س�ريان م�دة االع�رتاض مب�وت املُْع�رتِ
للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر اخلصومة عنه، ويستمر الوقف 

حت�ى إب�اغ احلك�م إىل الورث�ة أو َمْن يثلهم أو ي�زول العارض.
الالئحة:

1/180. يكون تبليغ ورثة املُْعرَتِِض أو من يثل من قام به العارض 
حسب إجراءات التبليغ املذكورة يف هذا النظام، فإذا تعذر التبليغ 

فريفع احلكم حملكمة االستئناف لتدقيقه.
2/180. إذا زال الع�ارض أو تبل�غ ورث�ة املُْعرَتِِض أو من يثل من 
قام به العارض باحلكم، فيستأنف سري مدة االعرتاض، ويسب 

منه�ا ما مضى قبل الوقف.
3/180. إذا كان الع�ارض يط�ول عادة، فللدائ�رة إقامة نائب عن 
املُْعرَتِِض يف تقديم االعرتاض فقط، ويدون ذلك يف ضبط القضية 

نفسها.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

النظام:

إذا اْعُت��ِرَض على احلكم ملخالفته االختصاص وجب على احملكمة 
اليت تنظر االعرتاض أن تقتصر على حبث االختصاص.
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الالئحة:

1/181. إذا نقض�ت احملكمة اليت تنظ�ر االعرتاض احلكم ملخالفته 
االختص�اص عين�ت احملكم�ة املختص�ة وأحال�ت القضي�ة إليها، 
�شُ عل�ى ص�ك احلك�م وضبط�ه وس�جله مبضم�ون حكم  وُيَهمَّ

احملكم�ة املرف�وع إليه�ا االعرتاض ورقم�ه وتاريه.
2/181. إذا نقض�ت احملكم�ة العلي�ا احلكم ملخالفت�ه االختصاص 
فيع�د قراره�ا يف تعيني احملكمة املختص�ة ملزًما، وإذا كان النقض 
ص�ادًرا م�ن حمكم�ة االس�تئناف فرُيَاَعى م�ا ورد يف الئح�ة املادة 

الثامنة والس�بعني من ه�ذا النظام.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

النظام:

يرتتب على نقض احلكم إلغاء مجيع القرارات واإلجراءات الاحقة 
للحكم املنقوض متى كان ذلك احلكم أساًسا هلا.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

النظام:

إذا كان احلكم مل ينقض إال يف جزء منه، بقي نافًذا يف أجزائه األخرى 
ما مل تكن التجزئة غري ممكنة.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

النظام:

تس�ري على حماكم االستئناف واحملكمة العليا القواعد واإلجراءات 
املق�ررة أم�ام حماك�م الدرج�ة األوىل، م�ا مل ينص هذا النظ�ام على غري 

ذلك.
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الفصل الثاني: االستئناف
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

النظام:

1. مجيع األحكام الصادرة من حماكم الدرجة األوىل قابلة لاستئناف، 
باستثناء األحكام يف الدعاوى اليسرية اليت يددها اجمللس األعلى 

للقضاء.
2. ي�دد اجملل�س األعلى للقضاء األحكام ال�يت ُيْكتََفى بتدقيقها من 

االستئناف. حمكمة 
3. للمحك�وم عليه حبكم قابل لاس�تئناف أن يطلب - خال املدة 
املق�ررة نظام�ًا لاع�رتاض - االكتفاء بطل�ب التدقيق من حمكمة 
االس�تئناف دون الرتاف�ع أمامه�ا، م�ا مل يطلب ال�ط���رف اآلخر 
االس�تئناف، ويف مجي�ع األح�وال جي�وز حملكم�ة االس�تئناف نظر 

الدع�وى مرافع�ة إذا رأت ذلك.
4. إذا كان احملك�وم علي�ه ناظ�ر وق�ف، أو وصيًّا، أو وليًّ�ا، أو ممثل 
جهة حكومية وحنوه، ومل يطلب االس�تئناف أو طلب االس�تئناف 
أو التدقيق ومل يقدم مذكرة االعرتاض خال املدة املقررة نظامًا، 
أو كان احملك�وم علي�ه غائًبا وتعذر تبليغ�ه باحلكم؛ فعلى احملكمة 
أن ترفع احلكم إىل حمكمة االستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع 

احلكم، وال يش�مل ذلك ما يأتي:
أ. القرار الصادر على اهليئة العامة للوالية على أموال القاصرين 
ومن يف حكمهم من احملكمة املختصة ُمنَفًِّذا حلكم نهائي سابق.

ب. احلكم الصادر يف شأن مبلغ أودعه أحد األشخاص ملصلحة 
ش�خص آخ�ر، أو ورثت�ه، م�ا مل يكن للم�ودع، أو َم�ْن يثله، 
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معارض�ة يف ذلك.
الالئحة:

1/185. الط�رف اآلخ�ر ال�وارد يف الفقرة )3( من ه�ذه املادة هو 
كل من له حق االعرتاض وفق املادة السابعة والسبعني بعد املائة 

من هذا النظام.
2/185. الغائ�ب احملك�وم عليه الوارد يف الفقرة )4( من هذه املادة 
هو احملكوم عليه غيابيًّا وفًقا للفقرتني )1( و)3( من املادة السابعة 

واخلمسني من هذا النظام.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

النظام:

ال تقب�ل الطلبات اجلديدة يف االس�تئناف، وحتك�م احملكمة من تلقاء 
قبوهلا. بعدم  نفسها 

الالئحة:

1/186. االستئناف ينقل الدعوى إىل حالتها اليت كانت عليها قبل 
صدور احلكم امُلْستَْأَنِف بالنسبة إىل ما رفع عنه االستئناف فقط.

2/186. جيوز أن يضاف إىل الطلب األصلي األجور وما يزيد من 
التعويضات اليت تستحق بعد تقديم الطلبات اخلتامية أمام حمكمة 

الدرجة األوىل.
3/186. ال جيوز يف االستئناف إدخال من مل يكن طرًفا يف الدعوى 
الصادر فيها احلكم امُلْستَْأَنِف، ما مل يكن اإلدخال من ِقَبِل احملكمة 
إلظه�ار احلقيقة، وال جيوز التدخل يف االس�تئناف إال ممن يطلب 

االنضمام إىل أحد اخلصوم، أو من يكون احلكم حجة عليه.
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المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

النظام:

مدة االعرتاض بطلب االستئناف أو التدقيق ثاثون يوًما، َوُيْستَْثَنى 
من ذلك األحكام الصادرة يف املس�ائل املس�تعجلة فتكون عش�رة أيام، 
فإذا مل يقدم املُْعرَتُِض اعرتاضه خال هاتني املدتني سقط حقه يف طلب 
االس�تئناف أو التدقي�ق، وعلى الدائرة املختصة تدوين حمضر بس�قوط 
ح�ق املُْعرَتِِض عند انته�اء مدة االعرتاض يف ضبط القضية، والتهميش 
على صك احلكم وس�جله بأن احلكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون 
اإلخال حبكم الفقرة )4( من املادة )اخلامسة والثمانني بعد املائة( من 

هذا النظام.
الالئحة:

1/187. ال ترفع حمكمة الدرجة األوىل القضية إىل حمكمة االستئناف 
إال بعد تقديم املُْعرَتِِض ملذكرة اعرتاضه وانتهاء مدة االعرتاض.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

النظام:

1. يصل االعرتاض بطلب االس�تئناف أو التدقيق، مبذكرة ت��ودع 
ل��دى إدارة احملكم�ة ال�يت أص�درت احلكم، مش�تملة عل�ى بيان 
احلكم املُْعرَتَِض عليه، ورقمه، وتاريه، واألسباب اليت ُبيِنَ عليها 
االع�رتاض، وطلب�ات املُْعرَتِِض، وتوقيع�ه، وتاريخ إيداع مذكرة 

االعرتاض.
2. تقيد إدارة احملكمة مذكرة االعرتاض يف يوم إيداعها يف الس�جل 

اخل�اص بذل�ك، وحتال فوًرا إىل الدائرة اليت أصدرت احلكم.
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الالئحة:

��َن مذكرة االعرتاض بياناته  1/188. على املُْع�تَ��ِرِض أن ُي�َض�مِّ
وبيان�ات اخلص�وم وفق املادة احلادية واألربع�ني من هذا النظام، 

وعلي�ه أن يوقع على كل ورقة من ورقاتها.
2/188. جيب أن يرفق املُْعرَتُِض صورة من الصك املُْعرَتَِض عليه، 
ويف ح�ال كان اعرتاض�ه بطلب االس�تئناف مرافع�ة فيلزم إرفاق 

صور من مذكرة االعرتاض بعدد امُلْس�َتْأَنِف ضدهم.
3/188. إذا مل ي��بني املُْعرَتُِض يف م��ذكرته االعرتاضية نوع طلب 
االس�تئناف م�ن حي�ث كون�ه مرافع�ة أو تدقيق�ًا، فتنظ�ره حمكمة 

االس�تئناف مرافعة.
ُض يف مذكرت�ه االعرتاضي�ة أحد نوعي  4/188. إذا طل�ب املُْع�رتِ
االستئناف - مرافعة أو تدقيقًا -، فله أن يرج�ع إىل النوع اآلخر 

وذلك خ�ال املدة احملددة لاعرتاض.
5/188. إذا تع�دد احملك�وم عليه�م ج�از هل�م أن يقدم�وا مذك�رة 

اع�رتاض واح�دة أو متع�ددة.
6/188. جي�وز للمع�رتض أن يتق�دم بأكث�ر م�ن مذك�رة اعرتاض 

خ�ال م�دة االعرتاض.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

النظام:

بع�د اطاع الدائرة اليت أص�درت احلكم املُْعرَتََض عليه على مذكرة 
االع�رتاض، جي�وز هلا أن تعي�د النظر يف احلكم من ناحي�ة الوجوه اليت 
ُبيِنَ عليها االعرتاض من غري مرافعة، ما مل يظهر مقتٍض هلا، وعليها أن 
لَ��ُه حسب ما يظهر هلا، فإذا أكدت حكمها رفعته  ُتَؤكَِّد حكمها أو ُتَعدِّ
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مع صورة ضبط القضية ومذكرة االعرتاض ومجيع األوراق إىل حمكمة 
ل للخصوم، وتس�ري عليه  لته فيبلغ احلكم املعدَّ االس�تئناف، أما إن عدَّ

يف ه�ذه احلالة اإلجراءات املعتادة.
الالئحة:

1/189. إذا اطلع�ت الدائ�رة على مذك�رة االعرتاض ومل جتد فيها 
ما يؤثر على ما حكمت به، فعليها تدوين ذلك يف ضبط القضية 

والشرح بذلك على املذكرة.
2/189. يف حال انتقال قاضي الدائرة أو قضاتها أو بعضهم فيتوىل 
م�ن ي�ل حملهم إجراء ما ورد يف امل�ادة مبا يف ذلك تعديل احلكم 

إن ظهر ما يوجب ذلك.
المادة التسعون بعد المائة:

النظام:

1. حت�دد حمكمة االس�تئناف جلس�ة للنظ�ر يف طلب االس�تئناف أو 
طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن مل يضر امُلْس�َتْأِنُف 
أو م�ن طلب التدقيق بعد إباغه مبوعد اجللس�ة، ومضى س�تون 
يوًم�ا ومل يطل�ب الس�ري يف الدعوى، أو مل يضر بعد الس�ري فيها؛ 
فتحك�م احملكم�ة م�ن تلق�اء نفس�ها بس�قوط حقه يف االس�تئناف 
أو التدقي�ق، وذل�ك دون اإلخ�ال حبك�م الفق�رة )4( من املادة 

)اخلامس�ة والثمان�ني بعد املائة( من ه�ذا النظام.
2. تنظر حمكمة االس�تئناف يف طلب االس�تئناف أو طلب التدقيق، 
استناًدا إىل ما يف امللف من األوراق وما يقدمه اخلصوم إليها من 
دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعرتاضهم املقدم يف املذكرة، 
وحتك�م بع�د مساع أقوال اخلصوم يف طلب االس�تئناف أو طلب 
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التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد احلكم أو نقضه كليًّا 
أو جزئيًّا وحتكم فيما ُنِقَض.

الالئحة:

1/190. إذا وردت القضي�ة إىل حمكم�ة االس�تئناف فتبق�ى مهل�ة 
قدرها ستون يوًما من تاريخ قيدها، فإذا مل يضر امُلْستَْأِنُف خال 
ه�ذه املهل�ة لطلب الس�ري يف الدعوى س�قط حقه يف االس�تئناف 

ويدون ذل�ك يف الضبط.
2/190. إذا حضر امُلْستَْأِن��ُف إىل حمكمة االستئناف خال الستني 
يوًم�ا فتح�دد احملكم�ة موعًدا للجلس�ة - ول�و كان املوعد خال 
الس�تني يوًما من تاريخ القيد - فإن غاب عنها أو عن أي جلس�ة 

الحقة س�قط حقه يف االس�تئناف ويدون ذلك يف الضبط.
3/190. يكون تبليغ امُلْس�َتْأَنِف ض�ده ومن يتطلب األمر حضوره 

وفق إج�راءات التبليغ املعتادة.
ورأت حمكم�ة  احلك�م  ت�دق�ي��ق  ُض  املُْع�رتِ طل�ب  إذا   .4/190
االستئناف النظر فيه مرافعة فتحدد موعًدا لنظرها وتبلغ اخلصوم 
بذلك وفق إجراءات التبليغ املعتادة فإذا تبلغ املُْعرَتُِض ومل يضر 

س�قط حقه يف االس�تئناف والتدقيق ويدون ذلك يف الضبط.
5/190. إذا س�قط احلق يف االس�تئناف وفق الفقرات )1/190( 
و)2/190( و)4/190( م�ن ه�ذه الائحة؛ فرُيَاَعى ما ورد يف 
الفق�رة )4( من املادة اخلامس�ة والثمان�ني بعد املائة من هذا النظام.

6/190. متى اكتسب احلكم القطعية يف الصور الواردة يف الفقرات 
)1/190( و)2/190( و)4/190( م�ن ه�ذه الائحة؛ فعلى 
حمكم�ة االس�تئناف إصدار حكم ب�ه والتهميش على صك حكم 
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حمكمة الدرجة األوىل وضبطه وس�جله بذلك.
7/190. إذا نظرت حمكمة االستئناف يف القضية مرافعة وحكمت 
ا م�ن واقع م�ا ضبط لديه�ا وفًقا مل�ا ورد يف  فيه�ا، فتص�در ص�كًّ
الفقرة )1( من املادة السادسة والستني بعد املائة من هذا النظام، 
ويك�ون الص�ك حاوًيا منط�وق حكم الدرج�ة األوىل كامًا وما 
هو مس�تأنف في�ه واحملكمة الصادر منها الص�ك ورقمه وتاريه، 
ُش عل�ى صك حكم حمكمة  وتذيل�ه بالصيغة التنفيذي��ة، ثم ُيَهمَّ
الدرجة األوىل وضبطه وسجله مبضمون حكم حمكمة االستئناف 

وتاريه. ورقمه 
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

النظام:

إذا وجدت حمكمة االستئناف أن منطوق احلكم يف القضايا اليت يتم 
تدقيقها دون مرافعة موافًقا من حيث نتيجته ألصوله الش�رعية؛ أيدته، 
م�ع التوجي�ه مبا قد يك�ون هلا من ملحوظ�ات ال تقتضي نقض احلكم، 
وإذا نقض�ت احلك�م كليًّ�ا أو جزئيًّ�ا؛ فعليه�ا أن حتكم فيم�ا ُنِقَض بعد 

أقوال اخلصوم. مساع 
الالئحة:

1/191. إذا حكمت حمكمة االستئناف بتأييد احلكم املدقق فتصدر 
ُش مبضمونه على صك حكم حمكمة الدرجة  ق�راًرا بذلك، وُتَهمِّ
األوىل، وتبعثه رفق ملف القضية إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم 

لتدوين مضمونه على الضبط والسجل.
املدق�ق  إذا وج�دت حمكم�ة االس�تئناف عل�ى احلك�م   .2/191
ملحوظات قد تقضي بنقضه وال تستوجب حضور اخلصوم وال 
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غريه�م، فله�ا اس�تيفاؤها دون مرافعة.
3/191. إذا حكم�ت حمكم�ة االس�تئناف بنق�ض احلك�م املدق�ق 
ُش مبضمون�ه على صك حكم  كليًّ�ا فتصدر ق�راًرا بذل�ك، وُيَهمَّ
حمكمة الدرجة األوىل وضبطه وسجله، ثم تنظر يف الدعوى وفًقا 

لإلجراءات املعت�ادة لرفعها.
4/191. إذا حكمت حمكمة االستئناف بنقض احلكم املدقق جزئيًّا 
ُش مبضمونه على صك  وأيدت الباقي فتصدر قراًرا بذلك، وُيَهمَّ
حكم حمكمة الدرجة األوىل وضبطه وسجله، ثم تنظر فيما ُنِقَض 

وفًقا لإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

النظام:

إذا حكم�ت حمكم�ة االس�تئناف بإلغاء حكم حمكم�ة الدرجة األوىل 
الصادر بعدم االختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السري 
يف الدع�وى، وج�ب عليه�ا أن تعي�د القضية إىل احملكم�ة اليت أصدرت 

احلك�م؛ للنظر يف موضوعها.

الفصل الثالث: النقض
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

النظام:

للمحك�وم علي�ه االعرتاض بطلب النقض أم�ام احملكمة العليا على 
األح�كام والقرارات ال�يت تصدرها أو تؤيدها حماكم االس�تئناف، متى 

كان حم�ل االعرتاض عل�ى احلكم ما يلي:
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1. خمالف�ة أح�كام الش�ريعة اإلس�امية وما يصدره ول�ي األمر من 
أنظم�ة ال تتع�ارض معها.

َلٍة تشكيًا سليًما طبًقا ملا ُنصَّ  2. صدور احلكم من حمكمة غري ُمَشكَّ
عليه نظامًا.

3. صدور احلكم من حمكمة أو دائرة غري خمتصة.
4. اخلطأ يف تكييف الواقعة، أو وصفها وصًفا غري سليم.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

النظام:

م�دة االع�رتاض بطل�ب النق�ض ثاث�ون يوًما، ويس�تثنى م�ن ذلك 
األحكام الصادرة يف املس�ائل املس�تعجلة فتكون مخسة عشر يوًما، فإذا مل 
يودع املُْعرَتُِض اعرتاضه خال هاتني املدتني سقط حقه يف طلب النقض.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

النظام:

1. يصل االعرتاض بطلب النقض، مبذكرة تودع لدى إدارة حمكمة 
االستئناف اليت أصدرت احلكم أو أيدته، وجيب أن تشتمل مذكرة 
االع�رتاض على البيانات املتعلقة بأمس�اء اخلصوم، وعنوان كل 
منهم، وبيان احلكم املُْعرَتَِض عليه، ورقمه، وتاريه، واألس�باب 
َ عليها االعرتاض، وطلبات املُْعرَتِِض، وتوقيعه، وتاريخ  اليت ُب�ينِ

إيداع مذكرة االعرتاض.
2. تقيد إدارة حمكمة االستئناف مذكرة االعرتاض يف يوم إيداعها يف 
الس�جل اخلاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية ومجيع 
األوراق إىل احملكمة العليا خال مدة ال تزيد على ثاثة أي�ام من 

تاريخ ان�ت�ه�اء مدة االعرتاض.
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المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

النظام:

ال يرتت�ب على االع�رتاض لدى احملكمة العليا وق�ف تنفيذ احلكم، 
م�ا مل ينص النظام على خ�اف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ 
احلك�م مؤقتًّ�ا إذا ُطِل�َب ذل�ك يف مذك�رة االعرتاض وكان ُيش�ى من 
التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وهلا عندما تأمر بوقف التنفيذ 
أن توجب تقديم ض�مان، أو كفيل غ�ارم مليء، أو تأمر مبا تراه كفيا 

حبف�ظ حق املُْعرَتَِض عليه.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

النظام:

تنظر احملكمة العليا الشروط الشكلية يف االعرتاض، املتعلقة بالبيانات 
املنصوص عليها يف الفقرة )1( من املادة )اخلامسة والتسعني بعد املائة( 
من هذا النظام، وما إذا كان صادًرا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر 
قبول االعرتاض أو عدم قبوله شكًا، فإذا كان االعرتاض غري مقبول 

من حيث الشكل، فتصدر قراًرا مستقًا بذلك.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

النظام:

إذا قبل�ت احملكم�ة العلي�ا االع�رتاض ش�كًا، فتفص�ل يف موض�وع 
االعرتاض اس�تناًدا إىل ما يف امللف من األوراق، دون أن تتناول وقائع 
القضية، فإن مل تقتنع باألسباب اليت ُبيِنَ عليها االعرتاض أيدت احلكم، 
وإال نقضت احلكم كله أو بعضه - حبس�ب احلال - مع ذكر املس�تند، 
وتعي�د القضية إىل احملكمة اليت أص�درت احلكم لتحكم فيها من جديد 
ِم�ْن غ�ري َم�ْن َنَظَرَها، ف�إن كان النقض للمرة الثاني�ة - وكان املوضوع 
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حبالت�ه صاحًل�ا للحك�م - وجب عليه�ا أن حتكم يف املوض�وع، ويكون 
نهائيًّا. حكمها 

الالئحة:

1/198. إذا أعي�دت القضي�ة - بع�د نقضه�ا - إىل احملكم�ة ال�يت 
أص�درت احلك�م، ومل يك�ن فيها س�وى من حكم فيه�ا، فيكلف 
رئي�س اجملل�س األعلى للقض�اء م�ن ينظرها يف احملكمة نفس�ها.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

النظام:

ال جيوز التمسك أمام احملكمة العليا بسبب مل يرد يف مذكرة االعرتاض، 
ما مل يكن السبب متعلًقا بالنظام العام؛ فتأخذ به احملكمة من تلقاء نفسها.

الفصل الرابع: التماس إعادة النظر
المادة المائتان:

النظام:

1. يق أليٍّ من اخلصوم أن يلتمس إعادة النظر يف األحكام النهائية 
يف األحوال اآلتية:

أ. إذا كان احلكم قد ُبيِنَ على أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها، أو 
ُبيِنَ على شهادة ُقِضَي - من اجلهة املختصة بعد احلكم - بأنها 

شهادة زور.
ب. إذا حصل امللتمس بعد احلكم على أوراق قاطعة يف الدعوى 

كان قد تعذر عليه إبرازها قبل احلكم.
ج. إذا وقع من اخلصم غش من شأنه التأثري يف احلكم.

د. إذا َقَضى احلكم بشيء مل يطلبه اخلصوم أو ُقِضَي بأكثر مما طلبوه.
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ه�. إذا كان منطوق احلكم يناقض بعضه بعًضا.
و. إذا كان احلكم غيابيًّا.

ز. إذا ص�در احلك�م عل�ى م�ن مل يك�ن مُمَثَّ�ًا متثي�ًا صحيًحا يف 
الدعوى.

َل يف  2. ي�ق مل�ن ُيَعدُّ احلكم حجة عليه ومل يكن ق�د ُأْدِخَل أو َتَدخَّ
الدع�وى أن يلتمس إعادة النظ�ر يف األحكام النهائية.

الالئحة:

1/200. ال ُيْقبَ�لُ التم�اس اخلص�م بإع�ادة النظ�ر لع�دم التمثي�ل 
الصحيح يف الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يثله مت بعد تهيؤ 

الدع�وى للحكم فيها.
المادة األولى بعد المائتين:

النظام:

مدة التماس إعادة النظر ثاثون يوًما، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه 
عل�م امللتم�س بتزوير األوراق أو القضاء بأن الش�هادة زور أو ظهرت 
فيه األوراق املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من املادة )املائتني( من هذا 
النظ�ام أو ظه�ر فيه الغ�ش، ويبدأ املوعد يف احل�االت املنصوص عليها 
يف الفقرات )د، ه�، و، ز( من املادة )املائتني( من هذا النظام من وقت 
إب�اغ احلكم، ويبدأ املوعد بالنس�بة إىل الفقرة )2( م�ن املادة )املائتني( 

م�ن هذا النظام من تاريخ العلم باحلكم.
الالئحة:

1/201. تكفي إف��ادة امللتم��س بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت 
ظهور األوراق املنصوص عليها يف املادة، وأما من ُعدَّ احلكم حجة 

عليه فتكفي إفادته بتاريخ علمه باحلكم؛ ما مل يثبت خاف ذلك.



156

المادة الثانية بعد المائتين:

النظام:

1. ُيْرَف�ُع االلتم�اس بإع�ادة النظر بصحيفة تودع ل�دى احملكمة اليت 
أص�درت احلك�م، وجيب أن تش�تمل الصحيفة عل�ى بيان احلكم 
امللتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريه وأسباب االلتماس، وتقيد 
إدارة احملكمة الصحيفة يف يوم إيداعها يف السجل اخلاص بذلك، 
وإن كان احلكم ُمَؤيًَّدا من احملكمة العليا أو من حمكمة االستئناف 
فرتف�ع احملكم�ة اليت أصدرت احلكم صحيفة التماس إعادة النظر 
إىل احملكم�ة اليت أيدت احلكم للنظر يف االلتماس، وعلى احملكمة 
- حبس�ب األح�وال - أن ُتِعدَّ ق��راًرا ب�ق�ب��ول االل�ت��ماس أو 
عدم قبوله، ف�إن قبلت�ه فتنظر يف الدعوى املَ�ْحَكَمُة اليت أصدرت 
احلكم، وعليها إباغ أط���راف الدعوى ب���ذلك، وإن مل ت�قبله، 
فللملتم�س االعرتاض على عدم ال�ق�ب���ول وفًقا ل��إلجراءات 

املق�ررة لاعرتاض، م�ا مل يكن القرار صادًرا من احملكمة العليا.
2. ال يرتت�ب عل�ى رف�ع االلتم�اس وقف تنفيذ احلك�م، ومع ذلك 
جي�وز للمحكم�ة ال�يت تنظ�ر االلتم�اس أن تأم�ر بوق�ف التنفي�ذ 
م�ت�ى ُط��ِل��َب ذلك، وكان ُيَْش��ى من التنفيذ وق��وع ض��رر 
ج�س�ي���م ي��تعذر ت��داركه، وللمحكم�ة عندم�ا تأم�ر ب��وقف 
التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر مبا 

ِض عليه. َ ت�راه كفيًا حبفظ حق املُْع�رتَ
الالئحة:

1/202. إذا ق�ررت احملكم�ة العلي�ا أو حمكم�ة االس�تئناف رف�ض 
االلتماس املرفوع ضد احلكم املؤيد منها فتزود الدائرة اليت صدر 

منها احلكم بنس�خة من الق�رار لتدوينه يف الضبط.
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2/202. ال ُيْقَبُل طلب وقف تنفيذ احلكم إال تبًعا لطلب االلتماس، 
وجي�وز أن يق�دم طل�ب وق�ف التنفيذ بع�د رفع االلتم�اس على 

استقال.
المادة الثالثة بعد المائتين:

النظام:

األح�كام ال�يت تصدر يف موضوع الدعوى م�ن غري احملكمة العليا - 
ِبنَاًء على التماس إعادة النظر - جيوز االعرتاض عليها بطلب استئنافها 

أو بطلب نقضها حبسب األحوال.
المادة الرابعة بعد المائتين:

النظام:

1. الق�رار ال�ذي يصدر برفض االلتم�اس، واحلكم الذي يصدر يف 
موض�وع الدعوى بعد قبوله، ال جيوز االعرتاض على أّي منهما 

بالتماس إعادة النظر.
2. ألي م�ن اخلص�وم التم�اس إع�ادة النظر مرة أخرى ألس�باب مل 
يس�بق نظرها، مم�ا هو منصوص عليه يف امل�ادة )املائتني( من هذا 

النظام.
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الباب الثاني عشر : القضاء المستعجل

المادة الخامسة بعد المائتين:

النظام:

حتك�م احملكم�ة املختص��ة بنظ�ر املوض�وع بصف�ة مؤقتة يف املس�ائل 
املس�تعجلة اليت ُيَْش�ى عليها ف�وات الوقت واملتعلقة باملنازعة نفس�ها، 
وال يؤث�ر ه�ذا احلكم على موضوع الدعوى، س�واء ُرِفَع طلب احلكم 

باإلج�راء املؤق�ت مباش�رة أو تبًعا للدع�وى األصلية.
الالئحة:

1/205. إذا ُرِفَعت الدعوى املستعجلة قبل إقامة الدعوى األصلية 
فتكون بصحيفة وفًقا لإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى.

2/205. ع�دا الدع�اوى ال�يت نصت عليه�ا الفق�رة )ج( من املادة 
السادسة بعد املائتني من هذا النظام، جيوز رفع الدعوى املستعجلة 
م�ع الدع�وى األصلية بصحيف�ة واحدة، كما جي�وز تقديها طلًبا 
عارًضا أثناء نظر الدعوى األصلية، أو تقدم مش�افهة أو كتابة يف 
اجللسة حبضور اخلصم، ويف األحوال السابقة يتم ضبط الدعوى 

املس�تعجلة مع الدعوى األصلية.
3/205. إذا ُرِف��َع�����ت الدع�وى األصلي�ة بعد رف���ع الدعوى 
املس�تعجلة فتنظرها الدائرة اليت ُرِفَعت إليها الدعوى املس�تعجلة 

إذا كانت مش�مولة بواليته�ا نوًعا ومكاًنا.
4/205. يدون األمر أو احلكم الصادر ب��الدعاوى املس�تعجلة يف 

الضب�ط، ويصدر به ص�ك ويضع لطرق االعرتاض.
5/205. يرتت�ب عل�ى ت�رك الدع�وى األصلي�ة أو نق�ض احلك�م 



159

الصادر فيها إلغاء األوامر التحفظية والوقتية املستعجلة الصادرة 
أثناء نظر الدعوى األصلية أو قبلها، كاحلجز التحفظي واملنع من 

الس�فر، وتقوم الدائرة باتاذ اإلج�راءات الازمة لذلك.
6/205. إذا ُش�ِطَبت الدع�وى األصلي�ة أو ق�ررت احملكم�ة وقفها 
بناًء على املادة الس�ابعة والثمانني من هذا النظام، أو انقطع س�ري 
ِع�ي أو فق�ده األهلي�ة أو زوال صف�ة النيابة  اخلصوم�ة لوف�اة املُدَّ
َعى عليه التقدم للمحكمة  عمن كان يباشر اخلصومة عنه، فللُمدَّ
ال�يت تنظر الدع�وى األصلية إللغ�اء األوامر التحفظي�ة والوقتية 
الص�ادرة أثناء نظر الدعوى األصلية أو قبلها، كاحلجز التحفظي 

واملنع من الس�فر، ويرجع تقدي�ر ذلك للدائرة.
المادة السادسة بعد المائتين:

النظام:

تشمل الدعاوى املستعجلة ما يأتي:
أ. دعوى املعاينة إلثبات احلالة.

ب. دعوى املنع من السفر.
ج. دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى اسرتدادها.

د. دعوى وقف األعمال اجلديدة.
ه�. دعوى طلب احلراسة.

و. الدعوى املتعلقة بأجرة األجري اليومية.
ز. الدعاوى األخرى اليت يعطيها النظام صفة االستعجال.

الالئحة:

1/206. دع�وى املعاين�ة إلثب�ات احلال�ة ه�ي: أن يتق�دم صاحب 
مصلحة ولو حمتملة للمحكمة املختصة بدعوى مستعجلة إلثبات 
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معامل واقعة يتمل أن تصبح حمل نزاع أمام القضاء مستقبًا وتتم 
املعاين�ة وإثب�ات احلالة وفق األحكام ال�واردة يف املواد )116 - 
120( م�ن هذا النظام، ومبا يتوافق مع طبيعة الدعوى املس�تعجلة.

2/206. يدخل يف الدعاوى املتعلقة بأجرة األجري اليومية كل من 
وجب أن تصرف أجورهم مرة على األقل كل أسبوع.

3/206. يدخل يف الدعاوى املس�تعجلة كل ما يش�ى عليه فوات 
الوقت، ومنها:

أ. طلب رؤية الصغري أو تسليمه.
ب. طلب احلجر على املال.

ج. إثبات شهادة يشى فواتها.
المادة السابعة بعد المائتين:

النظام:

يكون موعد احلضور يف الدعاوى املس�تعجلة أربًعا وعشرين ساعة، 
وجي�وز يف حالة الضرورة القصوى نقص هذا املوعد بأمر من احملكمة.

الالئحة:

1/207. م�دة األرب�ع والعش�رين س�اعة ه�ي امل�دة األق�ل لطلب 
اخلص�م وجت�وز الزيادة عليه�ا عن�د االقتضاء.

ب��ال�ط����رق  التبلي�غ يف الدع�اوى املس�تعجلة  2/207. يك�ون 
املعتادة، ويف حال نقص املوعد عن أربع وعشرين ساعة، فيشرط 
أن يصل التبليغ للخصم نفسه أو وكليه يف الدعوى نفسها، وأن 

يك�ون بإمكانه الوص�ول للمحكمة يف الوقت احملدد.
َعى عليه لشخصه أو لغري شخصه وكان التبليغ  3/207. إذا ُبلَِّغ املُدَّ
صحيًحا فا يعاد التبليغ بل تنظر احملكمة يف الدعوى وحتكم فيها.
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المادة الثامنة بعد المائتين:

النظام:

لكل مدع حبق على آخر أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديها مباشرة، 
أن يق�دم إىل احملكم�ة املختصة باملوضوع دعوى مس�تعجلة ملنع خصمه 
من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمًرا باملنع إذا قامت أسباب تدعو 
ِعي  َع�ى عليه أمر متوق�ع وبأنه ُيَعرُِّض ح�ق املُدَّ إىل الظ�ن أن س�فر املُدَّ
ِعي تأميًنا ي�دده القاضي  للخط�ر أو يؤخ�ر أداءه، ويش�رط تقدي�م املُدَّ
ِعي غري حمق يف دعواه، َوُيَْكُم  َعى عليه متى ظه�ر أن املُدَّ لتعوي�ض املُدَّ
َعى عليه  بالتعوي�ض مع احلكم يف املوضوع ويقدر حس�ب ما حل�ق املُدَّ

من أضرار لتأخريه عن الس�فر.
الالئحة:

1/208. إذا ص�در أم�ر الدائ�رة مبن�ع اخلصم من الس�فر - وإن مل 
يك�ن حبضوره - َفُتبَلَُّغ بذلك اجلهة املختصة بكتاب لتنفيذه، وال 
ُيْس�َمُح ل�ه بالس�فر إال بإذن كتابي من الدائ�رة، بناء على طلب منه.

2/208. تكتب الدائرة للجه��ة املختصة لرف�ع املنع من السفر إذا 
انتهى موجبه.

3/208. للدائرة االس�ت�ع�ان���ة ب�ق�س��م اخلرباء يف تقدير التأمني 
والتعويض املشار هلما يف املادة.

ِعي ال�ت�أم�ي���ن الذي ح�ددت�ه الدائرة بشيك  4/208. ي��قدم املُدَّ
مص�ريف حمج�وز القيمة باس�م رئيس احملكمة وي�ودع يف صندوق 

احملكمة.
5/208. إذا صدر أمر باملنع من السفر والدعوى تتعلق مببلغ معني 
َع�ى عليه لدى احملكمة، أو أحض�ر كفيًا غارًما مليًئا  فأودع�ه املُدَّ
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ووكل ش�خًصا مبباشرة الدعوى فتسمح الدائرة له بالسفر.
ِع�ي دعوى منع خصمه من الس�فر قبل رفع  6/208. إذا رف�ع املُدَّ
الدع�وى األصلي�ة، فيعط�ى لرفعه�ا مهل�ة قدرها س�بعة أيام من 
تاريخ قيد الدعوى، فإذا مل يتقدم بها خال هذه املدة فرُيَْفُع املنع 
م�ن الس�فر - حال ص�دوره -، وال ُتقبل بعد ذل�ك دعواه باملنع 

من الس�فر إال م�ع الدعوى األصلية.
�نُ الدائ�رة حكمها يف الدع�وى األصلية الفصل يف  7/208. ُتَضمِّ
طل�ب التعوي�ض باالس�تحقاق أو عدم�ه، أو رد التأمني يف حال 

ع�دم املطالبة به.
المادة التاسعة بعد المائتين:

النظام:

1. لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إىل احملكمة املختصة باملوضوع 
بدعوى مس�تعجلة ملن�ع التعرض حليازته أو الس�رتدادها، وعلى 
القاضي أن يصدر أمًرا مبنع التعرض أو باسرتداد احليازة إذا اقتنع 
مبس�وغاته، وال يؤثر هذا األم�ر على أصل احلق وال يكون دليًا 
عليه، وملن ينازع يف أصل احلق أن يتقدم إىل القضاء وفق أحكام 

هذا النظام.
ِع�ي يف دع�وى احليازة بينه�ا وبني املطالبة  2. ال جي�وز أن جيم�ع املُدَّ
َعى عليه  باحلق وإال سقط ادعاؤه باحليازة، وال جيوز أن يدفع املُدَّ
دع�وى احليازة باالس�تناد إىل احل�ق، وال ُتْقَبُل دع�واه باحلق قبل 
الفصل يف دعوى احليازة وتنفيذ احلكم الذي يصدر فيها، إال إذا 

تل�ى بالفعل عن احليازة خلصمه.
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الالئحة:

1/209. ال�ح�ي��ازة الواردة يف هذه املادة ه��ي ما ت�ح��ت ال�ي��د 
- فع�ا - م�ن عق�ار يَُتَصرَُّف فيه باالس�تعمال أو االنتفاع، على 
وجه االس�تمرار حبسب العادة، ولو مل يكن مالًكا له كاملستأجر.

ِعي  2/209. دعوى منع ال�ت�ع��رض ل�ل�ح�ي��ازة ه��ي طلب املُدَّ
َعى عليه ع�ن مضايقته فيما حتت يده من  )واض�ع الي�د( كف املُدَّ

عقار.	
3/209. دع�وى اس�رتداد احلي�ازة هي طلب م�ن كان العقار بيده 

وُأِخ�َذ منه إع�ادة حيازته إليه.
ِع���ي - بطل�ب ع��ارض - تعدي�ل دع�واه يف منع  4/209. للُمدَّ
التعرض للحيازة إىل اس�رتدادها أو العكس إذا حدث ما ُيوِجُب 
ذل�ك ويكون تقدي�م طلب التعدي�ل بصحيفة وفًق�ا لإلجراءات 
املعت�ادة لرف�ع الدعوى وحُتال للدائرة، أو يقدم مش�افهة أو كتابة 

اجللسة. أثناء 
5/209. يك�ون نظ�ر دع�وى منع التع���رض للحي���ازة ودعوى 
اس�رتدادها واحلكم الصادر فيهم�ا مقتصًرا على موضوع احليازة 

دون التع�رض ألصل احلق.
6/209. احلكم الصادر يف دعاوى احليازة ال يتج به إال يف مواجهة 

احملكوم عليه، وال ُيْستََنُد إليه يف إثبات امللكية.
7/209. ال تسري أحكام هذه املادة على املنقول.

المادة العاشرة بعد المائتين:

النظام:

جي�وز مل�ن يض�ار م�ن أعم�ال تقام بغ�ري ح�ق أن يتق�دم إىل احملكمة 
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املختص�ة باملوضوع بدعوى مس�تعجلة لوقف األعمال اجلديدة، وعلى 
القاضي أن يصدر أمًرا باملنع إذا اقتنع مبسوغاته، وال يؤث��ر هذا األمر 
باملن�ع عل�ى أصل احلق وال يكون دليًا علي�ه، وملن ينازع فيه أن يتقدم 

إىل القض�اء وفق أح�كام هذا النظام.
الالئحة:

َعى عليه يف القيام  1/210. امل�راد باألعم�ال اجلديدة: ما ش�رع املُدَّ
ِعي. به�ا يف ملكه ومن ش�أنها اإلضرار باملُدَّ

2/210. يشرط لطلب وقف األعمال اجلديدة أمران:
أ. أن تكون هذه األعمال قد بدأت ولكنها مل تتم.

ِعي. َعى عليه مضرة باملُدَّ ب. أن تكون هذه األعمال اليت بدأها املُدَّ
3/210. يقتصر احلكم الصادر بوقف األعمال اجلديدة على وقف 

هذه األعمال مؤقًتا دون التعرض إلزالتها.
4/210. إذا مت�ت األعم�ال اجلدي�دة قبل وقفه�ا وفيها ضرر على 
ِع�ي ف�ا تك�ون م�ن القضاء املس�تعجل ب�ل تكون م�ن باب  املُدَّ

الضرر. إزال�ة  دعاوى 
5/210. ُيوَق�ُف اإلح�داث يف العق�ار املتنازع فيه م�ن ِقَبِل الدائرة 

عن�د االقتضاء بدعوى مس�تعجلة بناء عل�ى طلب اخلصم.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

النظام:

ُتْرَف�ُع دع�وى طلب احلراس�ة إىل احملكمة املختص�ة بنظر املوضوع يف 
املنقول أو العقار الذي يقوم يف ش�أنه نزاع ويكون احلق فيه غري ثابت، 
وللقاض�ي أن يأم�ر باحلراس�ة إذا كان صاح�ب املصلح�ة يف املنقول أو 
العق�ار قد قدم من األس�باب املعقولة ما يش�ى معه خط�ًرا عاجًا من 
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بق�اء املال حتت يد حائزه، ويتكفل احلارس حبفظ املال وبإدارته، ويرده 
م�ع غلته املقبوضة إىل م�ن يثبت له احلق فيه.

الالئحة:

1/211. احلراس��ة ه��ي: وض��ع األموال املتنازع عليها حتت يد 
أم�ني تعين�ه الدائ�رة، إن مل يتفق على تعيينه ذوو الش�أن.

2/211. للدائ�رة أن تأم�ر باحلراس�ة إذا حص�ل ن�زاع يف ثاب�ت أو 
منقول أو فيهما س�واء أكان هذا النزاع يف امللكية أم على واضع 
الي�د أم عل�ى احليازة أم متعلًق�ا بإدارة املال واس�تغاله، كالنزاع 
ال�ذي يص�ل بني الورث�ة أو بعضهم يف الرتكة، أو بني الش�ركاء 

حول إدارة املال املش�اع وكيفية اس�تغاله.
3/211. ترف�ع دع�وى طل�ب احلراس�ة للمحكم�ة املختص�ة بنظر 
املوضوع بصحيفة وفًقا لإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى وحتال 
للدائ�رة ناظ�رة الدعوى، أو يقدم ش�فاهة أو كتابة أثناء اجللس�ة، 

ف�إن مل تكن هن�اك دعوى منظورة فتحال حس�ب التوزيع.
4/211. ل�ذوي الش�أن- جمتمع�ني - أن يطلبوا م�ن الدائرة إقامة 
ح�ارس وعليه�ا أن تس�تجيب لطلبه�م وإن مل يك�ن هن�اك خطر 

عاجل.
5/211. للدائرة عند االقتضاء - ول�و مل يصدر حكم يف املوضوع 
- أن تقي�م حارًس�ا بأم�ر تص�دره، ول�و مل يطلب ذل�ك أحد من 

اخلص�وم ويضع ما تق�رره لطرق االعرتاض.
6/211. للدائ�رة اليت أقامت الولي أو الناظر، اأَلْمُر باحلراس�ة إذا 
أس�اء الولي أو الناظر التصرف يف مال القاصر أو الوقف، حتى 

ينته�ي موضوع النظ�ر يف الوالية والنظارة من ِقبَِلَها.
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المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

النظام:

يك�ون تعيني احلارس باتفاق ذوي الش�أن مجيًع�ا، فإذا مل يتفقوا توىل 
القاض�ي تعيين�ه، ويدد احلكم الصادر باحلراس�ة م�ا على احلارس من 
التزام، وما له من حقوق وسلطة، وإذا سكت احلكم عن ذلك؛ فتطبق 

األح�كام الواردة يف هذا النظام.
الالئحة:

1/212. تقر الدائرة ت�ع�ي�ي��ن احلارس الذي حصل االتفاق عليه 
بني ذوي الش�أن، فإن مل يتفقوا وتولت الدائرة تعيينه فيش�رط أن 
يك�ون احل�ارس املعني مرخًصا ل�ه بذلك م�ن وزارة العدل، فإن 

تع�ذر ذلك اختارت الدائرة من تراه.
2/212. إذا قض��ى احلك�م بف��رض احلراس�ة عل�ى املال املش�اع 
لوج�ود خاف على إدارت�ه ومل يكن هناك خاف على حصص 
الش�ركاء فللدائ�رة أن تصرح للحارس بتوزي�ع صايف الغلة على 

الش�ركاء كل حسب حصته.
3/212. للخص���م أن ي�تقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه 

األول إذا بني أسباًبا أخرى.
4/212. للدائرة- عند االقتضاء - أن تعهد باحلراسة إىل أكثر من 

حارس.
5/212. للدائرة - عند االقتضاء - أن تصص احلراسة يف نصيب 

أحد الشركاء أو أحد مستحقي الوقف إذا أمكن ذلك.
6/212. للخصوم أو بعضه��م التقدم بطلب استبدال احلارس إذا 
ظهر هلم ما يوجب ذلك، ويكون تقديم الطلب بدعوى ُتْرَفُع وفًقا 



167

لإلج�راءات املعتادة إىل الدائرة اليت أقامت احلارس القضائي، ما 
مل تك�ن الدع�وى األصلي�ة مرفوعة لدى حمكم�ة أخرى فتختص 

بها.
7/212. إذا ُتِوفِّ��يَ احل��ارس أو استق���ال وقبلت استقالت�ه فإن 

احلراس�ة ال تنتهي ويع�ني حارس آخر.
8/212. إذا ت�رك احل�ارس احلراس�ة م�ن تلقاء نفس�ه دون موافقة 
احملكمة، فتعني احملكمة حارًس�ا بداًل عنه حس�ب إجراءات تعيني 
احلارس، وَيْضَمُن احلارس التارك للحراسة ما يرتتب على تركه 

للحراس�ة من أضرار على األموال حمل احلراس�ة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

النظام:

يلتزم احلارس باحملافظة على األموال املعهود إليه حراستها، وبإدارة 
م�ا يت�اج إىل إدارة م�ن ه�ذه األم�وال، ويب�ذل يف ذلك عناي�ة الرجل 
املعت�اد، وال جيوز له بطريق مباش�ر أو غري مباش�ر أن ُيِ�لَّ حمله يف أداء 

مهمت�ه - كله�ا أو بعضه�ا - أحد ذوي الش�أن دون رضا اآلخرين.
الالئحة:

1/213. تبدأ التزامات احلارس باس�تام املال حمل احلراسة وجيب 
علي�ه أن ي�رر حمض�ًرا جيرد فيه األموال حمل احلراس�ة وأوصافها 
وذل�ك بع�د إخط�ار ذوي الش�أن وحضوره�م مع من�دوب من 
احملكم�ة ويوق�ع اجلميع على احملضر فإن امتنع أحد أُْثِبَت ذلك يف 

احملضر.
2/213. ال جيوز للحارس أن يتنازل أو ي�وكل باحلراسة لشخص 

آخر بدون إذن من الدائرة أو اتفاق ذوي الشأن.
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المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

النظام:

ال جي�وز للحارس - يف غ�ري أعمال اإلدارة - أن يتصرف إال برضا 
ذوي الش�أن مجيًعا، أو بإذن من القاضي.

الالئحة:

1/214. األص�ل يف أعمال اإلدارة ه�و: احلفظ والصيانة، وقبض 
األج�رة واملخاصمة يف ذلك.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

النظام:

للحارس أن يتقاضى األجر احملدد له يف احلكم، ما مل يكن قد تنازل عنه.
الالئحة:

1/215. يكون ت�قدي��ر أج��رة احل�ارس ب�اتفاق ذوي الشأن مع 
احل�ارس أو بتقدير الدائرة عند االختاف، وهلا االس�تعانة بأهل 

اخلربة يف ذلك.
2/215. يتقاضى احل��ارس أج��ره احملدد له من الغلة اليت يف يده، 
وإال فم�ن ذوي الش�أن، وعند االخت�اف يكون الفصل يف ذلك 
بدع�وى ُتْرَف�ُع وفًقا لإلج�راءات املعتادة إىل الدائ�رة اليت أقامت 
احل�ارس القضائ�ي، م�ا مل تكن الدع�وى األصلي�ة مرفوعة لدى 

حمكمة أخ�رى فتختص بها.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

النظام:

يلت�زم احل�ارس باتاذ دفاتر حس�اب منظمة، وعل�ى القاضي إلزامه 
بات�اذ دفات�ر عليها ختم احملكمة عند االقتض�اء، ويلتزم بأن يقدم - يف 
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الف�رتات ال�يت يددها القاضي أو يف كل س�نة عل�ى األكثر - إىل ذوي 
ًزا ب��ما يُْثِبُت ذلك من  الشأن حساًب���ا ب��ما ت�س��لمه ومبا أنفقه، ُمَعزَّ
مس�تندات، وإذا كان احلارس ُمَعيًَّنا من احملكمة وجب عليه فوق ذلك 

أن ي�ودع صورة من هذا احلس�اب يف إدارتها.
الالئحة:

1/216. إذا أنف�ق احل�ارس عل�ى األم�وال حمل احلراس�ة من ماله 
اخل�اص فل�ه الرجوع على ذوي الش�أن، فإن امتنع�وا؛ فله إقامة 
الدع�وى ضده�م بصحيف�ة ُتْرَف�ُع وفًق�ا لإلج�راءات املعتادة إىل 
الدائ�رة ال�يت أقامت�ه، ما مل تك�ن الدعوى األصلي�ة مرفوعة لدى 

حمكم�ة أخ�رى فتختص بها.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

النظام:

تنته�ي احلراس�ة باتفاق ذوي الشأن مجيًعا أو حبكم القاضي، وعلى 
احل�ارس حينئ�ذ أن يب�ادر إىل رد الش�يء املعه�ود إليه حراس�ته إىل من 

يتاره ذوو الش�أن أو م�ن ُيَعيُِّنُه القاضي. 
الالئحة:

1/217. جيب على احلارس أن يرد األموال حمل احلراسة يف املكان 
الذي استلمه فيه ما مل يوجد اتفاق أو حكم يقضي خباف ذلك.

َر على احل�ارس املب�ادرة ب��رد األم��وال  2/217. يف ح��ال تَ�َع��ذَّ
حمل احلراس�ة فعليه التقدم ح�اال بطلب للدائرة املختصة لتحديد 

أجل لردها، ويكون ذلك راجًعا لتقدير الدائرة.
3/217. تنته�ي احلراس�ة باتفاق ذوي الش�أن إذا كان تعيني احلارس 
القضائ�ي باتفاقه�م مجيًعا وإقرار الدائرة، وُتبل�غ احملكمة احلارس بذلك.
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الباب الثالث عشر: اإلنهاءات 

الفصل األول: أحكام عامة
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

النظام:

1. تس�ري أحكام تنحي القضاة على االس�تحكام، وتس�ري كذلك 
على اإلنهاءات األخرى إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي 

فيها مصلحة مباشرة.
2. تس�ري أحكام ش�طب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على 

اإلنه�اءات إذا كانت فيها خصومة.
3. تسري أحكام تصحيح األحكام وت�ف�سريها على اإلنهاءات.

4. حت�دد لوائ�ح هذا النظ�ام الضوابط واإلجراءات املتعلقة بقس�مة 
األموال املشرتكة اليت تدخل يف اختصاص احملاكم، ب��ما يف ذلك 
قسمة الرتكات وإجراءات تعيني املُ�َص�فِّ��ي والتبليغ واإلحضار 

واإلعان وإخاء العقار.
الالئحة:

َم�تْ للمحكم�ة يف وق�ت واح�د ع��دة إنه��اءات  1/218. إذا ُقدِّ
مرتبط�ة وكانت من اختصاصها فُتَحاُل إىل دائرة واحدة، كحصر 

الورث�ة وإقامة الول�ي على القاصر وإثب�ات حالة اجتماعية.
2/218. يك�ون تقديم طلب تعديل ص�ك اإلنهاء أو تكميله وفًقا 
لألح�كام العام�ة لاختص�اص النوع�ي واملكان�ي املبين�ة يف هذا 
النظ�ام، ف�إذا كانت احملكمة املختصة ه�ي احملكمة اليت صدر منها 
الصك فُيَحاُل للدوائر اإلنهائية باحملكمة، فإذا كان الصك صادًرا 

م�ن إحداها فُيحال إليها.
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3/218. املعارض�ة عل�ى اإلنهاء قبل اكتس�ابه القطعي�ة يُنظر لدى 
الدائ�رة ال�يت تنظر اإلنهاء أي�ا كانت درجتها.

4/218. املعارض�ة عل�ى اإلنه�اء بع�د اكتس�ابه القطعي�ة تك�ون 
بدعوى مستقلة ُتْرَفُع حملكمة الدرجة األوىل وفًقا لألحكام العامة 
لاختص�اص النوع�ي واملكاني املبينة يف هذا النظ�ام، فإذا كانت 
احملكم�ة املختص�ة ه�ي احملكم�ة اليت ص�در منه�ا الص�ك فُتَحاُل 
للدوائ�ر اإلنهائي�ة باحملكمة، فإذا كان الصك ص�ادًرا من إحداها 

إليها. فُتَحاُل 
5/218. ال يرتت�ب على نق�ض اإلنهاء إلغاء اإلجراءات الس�ابقة 
اليت ت�م��ت من احملكمة املصدرة له، وحملكمة االستئناف االستناد 

إليها حبسب تقديرها لذلك.
6/218. عل�ى الدائ�رة عند نظر طل�ب اإلذن ببيع عقار لقاصر أو 
غائ�ب أو وق�ف أو وصي�ة أن تعلن عن ذلك بالوس�يلة املناس�بة 

بالنظ�ر إىل موق�ع العقار وقيمته.

الفصل الثاني: األوقاف والقاصرون
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

النظام:

ال جيوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إال بعد ثبوت متلك واقفه 
إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما ينع من إجراء التسجيل.

الالئحة:

1/219. يكون إثبات وتوثيق الوقف أو الوصية يف العقار أو غريه 
لدى احملكمة املختصة نوًعا ولو كانت العني خارج والية احملكمة 
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املكانية ما دامت داخل اململكة.
2/219. على احملكمة قبل إثبات الوقف التأك�د من سري�ان وثيقة 
امللكي�ة ومطابقته�ا لس�جلها، وبع�د إثبات�ه ُيْلَحُق بوثيق�ة امللكية 
وسجلها، ويسري ذلك على الوصية إن كانت بكامل عقار معني 

أو جزء منه.
3/219. تس�جيل األراض�ي املخصص�ة مس�اجد يف املخطط�ات 
املعتمدة س�واء أكانت املخططات منًحا أو مملوكة ألشخاص من 
اختص�اص كات�ب العدل، أما األراضي اليت مل تصص مس�اجد 

وي�راد وقفها فتوثيقها م�ن اختصاص احملاكم.
4/219. األوقاف اليت انقرض مستحقوها وآلت إىل جهات خريية 

يتوىل اإلشراف عليها اجلهة املختصة باإلشراف على األوقاف.
5/219. إذا عزلت احملكمة ناظًرا على وقف أو قبلت عزله لنفسه 
َ عليه�ا إقامة ناظٍر ب�دال عنه إذا كان الوق�ف يقع يف حدود  َتَع�نيَّ
�شُ على صك  واليته�ا، وإن كان يف والي�ة حمكم�ة أخ�رى فُتَهمِّ
النظ�ارة بالعزل وتبعث ملف القضي�ة للمحكمة املختصة إلقامة 

بدل عنه.
المادة العشرون بعد المائتين:

النظام:

على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلًبا بذلك إىل احملكمة املختصة، 
مشفوًعا بوثيقة رمسية تثبت متلكه ملا يريد إيقافه.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

النظام:

األوق�اف ال�يت لي�س هلا صكوك اس�تحكام مس�جلة، جي�ري إثبات 
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وقفيته�ا وف�ق القواع�د واإلج�راءات املق�ررة إلجراء االس�تحكام.
الالئحة:

1/221. إخ�راج ص�ك اس�تحكام عل�ى األرض اليت أقي�م عليها 
مس�جد يك�ون بطلب م�ن وزارة الش�ئون اإلس�امية واألوقاف 

والدعوة واإلرش�اد.
2/221. إخراج صكوك اس�ت�ح�ك��ام املق�اب��ر يكون بطلب من 

وزارة الشئون البلدية والقروية.
3/221. تس�لم احملكم�ة صك�وك األوق�اف اخلريية العام�ة للناظر 
املنص�وص عل�ى نظارته يف ص�ك الوقفية وت�زود اجلهة املختصة 
باإلشراف على األوقاف بصورة منه، ويف حال عدم النص على 
ناظ�ر يف الص�ك فيكون تس�ليمه لفرع اجلهة يف املنطق�ة اليت يقع 
فيه�ا الوق�ف، ويف كا احلالني يس�لم للُموِقِف ص�ورة من الصك.

4/221. إذا تقدم للمحكمة من يطلب اس�تخراج صك استحكام 
لوق�ف ال ناظ�ر ل�ه فللمحكم�ة تفويض�ه يف ضب�ط االس�تحكام 

به. للمطالبة 
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

النظام:

م�ع مراع�اة أح�كام متلك غري الس�عوديني للعقار، ال جيوز تس�جيل 
وقفي�ة عق�ار يف اململكة مملوك لغري س�عودي إال بالش�روط اآلتية:

أ. أن يكون الوقف طبًقا للمقتضيات الشرعية.
ب. أن يكون الوقف على جهة بر ال تنقطع.

ج. أن يك�ون الوق�ف عل�ى أفراد س�عوديني أو عل�ى جهات خريية 
سعودية.
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د. أن يكون الناظر على الوقف سعوديًّا.
ه��. أن يُنَ�صَّ يف ص�ك اس�تحكام الوق�ف أن يكون للهيئ�ة العامة 

لألوق�اف حق اإلش�راف عل�ى الوقف.
و. أن يكون الوقف خاضًعا لنظام األوقاف يف اململكة.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:

النظام:

1. إذا اقتضت املصلحة العامة بيع وقف عام أو اس�تبداله أو نقله، 
فلي�س لناظ�ره أن جُيْ�ِرَي ذل�ك إال بعد اس�تئذان احملكمة يف البلد 
َغاِت الش�رعية اليت جتيز بيعه أو  ال�يت فيها الوقف، وإثبات امُلَس�وِّ

اس�تبداله أو نقل�ه، على أن جُيَْعَل مثن�ه يف مثله يف احلال.
2. إذا اقتضت املصلحة التصرف يف الوقف األهلي ببيعه أو استبداله 
أو نقله أو رهنه أو االقرتاض له أو تعمريه أو شراء ب�دل منه أو 
جتزئت�ه أو ف�رزه أو دجم�ه أو تأجي�ره ملدة تزيد على عشر سنوات 
أو املضارب�ة مبال�ه - فيما إذا كان الثمن ال يكفي لش�راء البدل - 
فلي�س لناظ�ره أن جُيِْرَي أيًّا من تلك التصرفات إال بعد اس�تئذان 

احملكمة املختصة.
الالئحة:

1/223. تتحق�ق الدائ�رة بوس�اطة أه�ل اخل�ربة، من توف�ر الغبطة 
واملصلحة للوقف، قبل إصدار اإلذن يف الطلب املعروض عليها، 
ويف حال كان الطلب مقدًما من اهليئة العامة للوالية على أموال 
القاصري�ن وم�ن يف حكمه�م أو اهليئة العامة لألوق�اف فللدائرة 

االكتف�اء بالتقدير املقدم منهما.
2/223. إذا اقتض�ت مصلح�ة وقف عام أو أهلي أو وصية اإلذن 
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بأحد التصرفات الواردة يف الفقرة )2( من هذه املادة فعلى ناظر 
الوق�ف التق�دم بطلب اإلذن إىل احملكمة اليت يقع عقار الوقف يف 

حدود واليتها املكانية.
3/223. الدائ�رة ال�يت ص�در عنه�ا اإلذن ببي�ع الوق�ف أو ش�رائه 

وحنوهم�ا ه�ي اليت تت�وىل إفراغه.
4/223. إذا أذنت الدائرة بالتصرف يف حصة الوقف، وكان العقار 

مشرتًكا بني الوقف وغريه فيكون إفراغه كاما لديها.
5/223. ال جيوز نق���ل األوق��اف خارج اململ�ك��ة، أو األوقاف 

اليت مبكة أو املدينة إىل غريهما.
6/223. ن�ق��ل ال�وقف من ب�ل��د إىل ب�ل��د آخر داخ��ل املم�ل�كة 
يقتضي إذن حمكمة بلد الوقف، واكتس�ابه القطعية، وش�راء بدله 
يك�ون ل�دى حمكم�ة البلد املنق�ول إليه الوقف،بع�د حتقق الغبطة 

واملصلح�ة من أهل اخلربة يف احلالني.
7/223. اإلذن ب�اس�ت�ب����دال األوق����اف ال�خ�ي�ري����ة العامة 
وب�ي�ع�ه���ا وش���راء ب���دل عنه���ا يك�ون بع�د موافقة جملس 

األعلى. األوقاف 
8/223. تت�وىل ك�ت�اب���ة الع�دل ت�س�ج�ي���ل ره���ن ال��عقار 
املوق�وف وإصدار صك�وك التجزئة أو الف�رز أو الدمج بعد إذن 
احملكم�ة املختص�ة ول�و كان�ت صكوك الوق�ف صادرة م�ن احملكمة.

9/223. إذا ُسلَِّم مال الوقف للناظر للمضاربة به واجتمع ما يكفي 
لشراء عقار بدل عنه بادر بالشراء عن طريق احملكمة املختصة.
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المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

النظام:

إذا كان الولي غري األب، واقتضى األمر التصرف للقاصر أو الغائب 
بش�راء عقار له أو بيع عقاره أو قس�مته أو رهنه أو دجمه أو االقرتاض 
له أو طلب صرف ماله الذي أودعته احملكمة يف مؤسس�ة النقد العربي 
السعودي أو أحد فروعها أو أحد املصارف يف البلد ألي سبب، أو إذا 
كان املُ�َوىلَّ علي�ه طرًفا يف الش�ركات اليت يطلب توثيق عقودها أو زيادة 
رأس ماهل�ا؛ فلي�س للولي أو الوصي أن جُيْ�ِرَي أيًّا من تلك التصرفات 

إال بعد استئذان احملكمة املختصة.
الالئحة:

1/224. تتحق�ق الدائ�رة بوس�اطة أه�ل اخل�ربة، من توق�ر الغبطة 
واملصلح�ة للقاص�ر أو الغائ�ب، قب�ل إص�دار اإلذن يف الطل�ب 
املع�روض عليه�ا، ويف ح�ال كان الطلب مقدًما م�ن اهليئة العامة 
للوالية على أموال القاصرين ومن يف حكمهم فللدائرة االكتفاء 

بالتقدي�ر املقدم منهما.
2/224. إذا كان ال�ول���ي األب ف�ا ُيَط��اَلُب بإثب�ات الغبط�ة 
واملصلحة، ويكون البيع أو الش�راء أو عريهما لدى كتابة العدل 

املختصة.
3/224. الدائرة اليت صدر عنها اإلذن ببيع أو شراء نصيب القاصر 

أو الغائب هي اليت تتوىل إفراغه.
4/224. تت�وىل كتاب���ة الع�دل تس�جيل ره�ن نصي�ب القاصر أو 
الغائ�ب وإص�دار صك�وك التجزئ�ة أو الفرز أو الدم�ج بعد إذن 
احملكم�ة املختص�ة ول�و كانت صك�وك العقار صادرة م�ن احملكمة.
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5/224. إذا أذن�ت الدائرة بالتصرف يف حصة القاصر أو الغائب، 
وكان العق�ار مش�رتًكا بينهم�ا وبني غريهما فيك�ون إفراغه كاما 

لدى الدائرة نفسها.
6/224. للدائرة اإلذن ببيع نصيب القاصر أو الغائب دون وجود 
مش�رٍت وال حضور ش�ركاء القاصر أو الغائب أو من يثلهم على 

أن حت�دد احلد األدنى لقيمة نصيب القاصر أو الغائب.
7/224. إذا كان اإلذن يف بي�ع نصي�ب القاص�ر أو الغائ�ب لعقار 
يس�تقل مبلكيت�ه فابد من حتقق الغبطة واملصلح�ة أما إذا كان له 
ش�ركاء مكلفون وتعذرت القس�مة أو مل تتحقق املصلحة يف بقاء 

الش�راكة فيكفي حتقق مثن املثل.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

النظام:

1. مجي�ع األح�كام الص�ادرة يف األذون�ات يف تصرف�ات األولي�اء 
واألوصياء والنظار، واجبة التدقيق من حمكمة االستئناف باستثناء 
أحكام الرهن واالقرتاض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس 
ماهلا وش�راء عقارات للقاصر، ما مل يقرر اجمللس األعلى للقضاء 

خاف ذلك.
2. يكون حكم حمكمة االستئناف يف تدقيق األحكام املشار إليها يف 

الفقرة )1( من هذه املادة نهائًيا.
3. إذا نقض�ت حمكم�ة االس�تئناف األحكام املش�ار إليه�ا يف الفقرة 
)1( م�ن هذه املادة؛ حتكم فيه�ا بعد مساع اإلنهاء وطلب اإلذن 

بالتصرف.
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الالئحة:

1/225. األح�كام الص�ادرة يف األذون�ات يف تصرف�ات األولي�اء 
واألوصياء والنظار يف الرهن واالقرتاض وتوثيق عقود الشركات 
أو زيادة رأس ماهلا، وشراء عقارات للقاصر غري واجبة التدقيق 

من حمكمة االستئناف.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:

النظام:

1. إذا ُنِزَعْت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائ��ب، 
أو كان يف هذا ال�عقار حصة ش�ائ�ع��ة أليٍّ منهم؛ فيكون إفراغه 
لدى كتابة العدل، ما مل يكن البدل عقاًرا فيكون اإلذن فيه وإفراغه 

من احملكمة املختصة.
2. ت�ودع قيم�ة العقار بوس�اطة احملكم�ة املختصة يف مؤسس�ة النقد 
العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد املصارف يف البلد حتى 

يصدر إذن م�ن احملكمة املختصة بصرفها.
الالئحة:

1/226. العقار املنزوع لصاحل املنفعة العامة هو ما ُنِزَع وفًقا لنظام 
ن�زع ملكي�ة العقارات للمنفع�ة العامة ووضع الي�د املؤقت على 

العقار.
2/226. عقار الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب الذي يراد 
نزع ملكيته لصاحل الشركات األهلية ال يعترب للمصلحة العامة، 
فا يباع إال بعد صدور إذن من احملكمة املختصة بعد التحقق من 
الغبط�ة واملصلح�ة يف البي�ع وتأييد حمكمة االس�تئناف ذلك، ويف 
ح�ال عدم حتقق الغبط�ة واملصلحة يف املبلغ املق�در تقوم احملكمة 
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بإدخ�ال الش�ركة لزيادة نصيب الوق�ف أو الوصية أو القاصر أو 
الغائ�ب مب�ا يق�ق الغبط�ة واملصلحة، ف�إن رفضت ذل�ك فتقرر 

احملكمة ما تراه.
3/226. تتوىل ك�ت�اب���ة الع�دل إفراغ حصة من مل يضر من مالكي 
العقار املنزوع للمنفعة العامة وتطبق بش�أنه الفقرة )2( من هذه املادة.

الفصل الثالث: االستحكام
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:

النظام:

االستحكام هو طلب صك بإثبات متلك عقار يف غري مواجهة خصم 
ابتداًء، وال ينع من مساع الدعوى باحلق متى ُوِجَدْت.

الالئحة:

1/227. ص�ك االس�تحكام ال ين�ع من مساع الدع�وى ولو كان 
الصك مكتس�ًبا القطعية.

2/227. إذا ظه�ر لدائ�رة يف قضي�ة أو طل�ب مع�روض أمامها ما 
يس�توجب إع�ادة النظ�ر يف ص�ك متل�ك عق�ار لوج�ود خطأ يف 
اإلج�راءات ال�واردة في�ه يتع�ذر تصحيحه أو تكميل�ه وقد يعود 
عليه بالنقض فرتفعه إىل احملكمة العليا لتقرر ما تراه بشأنه، وذلك 

كص�دور الصك م�ن غري خمتص.
3/227. إذا كان تعدي�ل ص�ك االس�تحكام أو تكميل�ه يف أم�ر ال 
يؤثر على مس�احته بالزيادة أو األطوال أو اجملاورين وكان داخل 
حدود الصك فا تطبق بش�أنه إجراءات االس�تحكام، وال يرفع 

إىل حمكمة االس�تئناف م�ا مل يكن هناك معارض.
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4/227. إذا كان ت�ع�دي��ل املساح���ة بزي�ادة داخ�ل حدود صك 
االس�تحكام أو ما تفرع عنه من إفراغ فيط�ب��ق بش�أنه إجراءات 
االستحكام، وت�ل��حق ب�ال�صك وال يرفع إىل حمكمة االستئناف 

م�ا مل يكن هناك معارض.
5/227. صكوك االستحكام اليت مل تشتمل على أط��وال ومساحة 
تستويف بإجراءات جديدة وفق تعليمات االستحكام وتلحق تلك 
اإلج�راءات يف الضبط وصكوك االس�تحكام، أما وثائق التملك 

وصكوك اخلصومة فا ُيْلَحُق بها شيء من ذلك.
6/227. ال يصدر صك االستحكام إال من احملكمة اليت يقع العقار 
يف نط�اق اختصاصه�ا املكاني، ويف حال تغ�ريت الوالية املكانية 
وكان االس�تحكام مضبوًطا فتكمل يف احملكمة ذات الوالية األوىل.

7/227. مجيع اإلجراءات املتعلقة حبجج االس�تحكام من تكميل، 
أو تعدي�ل، أو إضاف�ة وحنوها، ُتْنَظُر لدى حمكمة بلد العقار، فإذا 

تغ�ريت الوالية املكانية للعقار فيتم إجراء اآلتي:
أ. تق�وم احملكم�ة صاحب�ة الوالي�ة األخ�رية ال�يت يق�ع يف نط�اق 
اختصاصه�ا العق�ار بإكم�ال م�ا يل�زم إكمال�ه ش�رًعا ونظامًا 
للصك�وك ال�يت تقدم هلا مع مراعاة تطبي�ق التعليمات املتعلقة 

بصك�وك االس�تحكام.
ب. تبع�ث احملكم�ة ما أجرته على صك االس�تحكام إىل احملكمة 

ال�يت أصدرت�ه للتهميش على س�جله وضبطه مبا أحلق به.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:

النظام:

مع مراعاة أحكام متلك غري السعوديني للعقار، لكل من يدعي متلك 
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عقار - سواء أكان ذلك أرًضا أم ِبنَاًء - َح�قُّ طلب صك استحكام من 
احملكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها ذلك العقار.

الالئحة:

1/228. ي�ق ألح�د الش�ركاء يف عق�ار طلب صك اس�تحكام له 
ولش�ركائه ول�و مل يك�ن معه وكالة من بقية الش�ركاء س�واء أكان 

االش�رتاك ع�ن طري�ق اإلرث أم غريه.
2/228. إذا ُنِق�َض ص�ك االس�تحكام واقتض�ى األم�ر إعادت�ه 
للمحكم�ة ال�يت ص�در منها ولي�س فيها س�وى الدائ�رة مصدرة 
الص�ك، فيكل�ف رئي�س اجمللس األعل�ى للقضاء م�ن ينظرها يف 

نفس�ها. احملكمة 
3/228. يصدر صك االس�تحكام يف العقار املوروث باسم الورثة 
إن أمك�ن، وإال صدر باس�م مورثهم، أم�ا العقار الذي انتقل إىل 
املُْنِهي وش�ركائه من غري طريق اإلرث فيصدر صك االستحكام 

باس�م كافة الشركاء مع إيضاح نصيب كل شريك.
4/228. صك�وك االس�تحكام الص�ادرة عل�ى عقار خ�ارج والية 

احملكم�ة املكاني�ة ُتْرَف�عُ إىل احملكمة العليا.
5/228. إذا كان البناء مملوًكا مبوجب صك استحكام دون األرض 
ِعي ملكيتها  فا ي�س�ت�ن�د عليه يف إثبات ملكية األرض وعلى ُمدَّ
طل�ب إثب�ات ذلك، وتق�وم احملكمة بات�اذ اإلج�راءات اخلاصة 

بصكوك االستحكام.
6/228. البن��اء ال ي�ح�ت��اج إىل إثبات إذا كان ت�اب�ًع��ا لألرض 
اململوك�ة بصك مس�تكمل لإلجراءات، ويكتف�ى باإلقرار به من 

البائع واملشرتي عند البيع.



182

7/228. صكوك االستحكام اليت ُفِقَد ضبطها وسجلها أو ليس هلا 
ضبط وال سجل ُتْرَفُع إىل احملكمة العليا.

8/228. صور صكوك االس�تحكام اليت ُفِقَد ضبطها وس�جلها أو 
ليس هلا ضبط وال س�جل أصا تع��ترب الغية دون عرضها على 

احملكمة العليا.
9/228. صور صكوك االستحكام اليت ُفِقَد ضبطها أو سجلها أو 
ليس هلا ضبط أو س�جل تعرض صورة الصك مع صورة ضبطه 

أو صورة سجله على احملكمة العليا.
10/228. إذا تع�ذر م�ق�اب�ل���ة ال��صك عل�ى س�ج��له وذل�ك 
ل�ت�ل���ف الس�جل فرُيَْف�ُع أص�ل الص�ك م�ع ص�ورة ضبطه إىل 

العليا. احملكم�ة 
11/228. صكوك االستحكام اليت هلا ضبط وال سجل هلا، أو هلا 
س�جل وال ضبط هلا، يتم رفع صورة من الضبط أو الس�جل مع 

الصك إىل احملكمة العليا.
12/228. إذا ورد للدائرة طلب إكمال أو تعديل صك استحكام 
له ضبط و سجل ومل ُيْعَثْر على ملف طلب االستحكام أو بعضه، 

وظهر للدائرة ما يوجب التحقق فعليها رفعه إىل احملكمة العليا.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:

النظام:

ُيْطَل�ُب ص�ك االس�تحكام باس�تدعاء يبني في�ه نوع العق�ار وموقعه 
وح�دوده وأضاع�ه ومس�احته - مبوج�ب تقري�ر مس�احي معتم�د - 

وإرف�اق وثيق�ة التمل�ك إن ُوِجَدْت.
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الالئحة:

1/229. إذا تق�دم املُْنِه�ي بطل�ب اس�تحكام عل�ى أكث�ر من عقار 
فيجرى م�ا يأتي:.

أ. إذا كان الطل�ب مقدًم�ا على عق�اٍر أو عقارات منفصلة ولكل 
قطع�ة ح�دود وأطوال مس�تقلة ف��لكل عق�ار طلٌب مس�تقل 

تس�تويف فيها اإلج�راءات الش�رعية والنظامية. 
ب. إذا كان�ت العق�ارات متاصقه حب�دود واحدة فتكون بطلب 

واحد.  وصك 
ج. إذا كان بي��د شخص صك استحكام على عقار له، وكان له 
عقار آخر ماصق له ورغب إحلاقه يف صكه السابق، فا يُْنَظُر 

يف طلبه، وله طلب صك استحكام مستقل على ذلك اجلزء.
2/229. يبني يف طلب االستحكام ما يأتي:

أ. اسم مالك العقار كامًا ورقم هويته الوطنية.
ب. نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه ووثيقة التملك إن ُوِجَدْت. 

ج. احلدود واألطوال واملساحة باملرت.
3/229. يب�ني يف التقري�ر املس�احي احل�دود واألط�وال واملس�احة 
اإلمجالي�ة واإلحداثي�ات اجلغرافي�ة ودرج�ات االنكس�ار جلميع 

الزواي�ا اخلاص�ة بالعق�ار وُيْربَ�ُط العقار مِبَْعَل�ٍم ثابت.
المادة الثالثون بعد المائتين:

النظام:

جيب على احملكمة أن تتأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضاعه 
ومساحته، وأن يقف عليه القاضي - أو من يُِنيُبُه - مع مهندس إن لزم 

األمر، وُيَرَُّر حمضر بذلك، ويُْثَبُت يف ضبط االستحكام.
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الالئحة:

1/230. املرت وأجزاؤه هو: وحدة القياس اخلاصة بأطوال األماك 
ومساحاتها الكلية.

2/230. جيب على القاضي أو من يُنيبه من قسم اخلرباء أو غريهم 
الوقوف على العقار وإذا لزم األمر أخرج مهندًسا.

3/230. عند وق���وف القاضي أو من ي�ن�ي�به على ال�عقار ُي�ِع�دُّ 
حمض�ًرا يوقعه مع احلاضرين معه، يبني فيه حال العقار من حيث 
حدوده، وأطواله، ومساحته، وعرض الش���وارع احمل�ي�ط��ة به، 
ونوع اإلحياء إن ُوِجَد، أو أثره، وعدم تداخله مع األودية واملرافق 
العامة والغابات والسواحل، ويدون ذلك يف صك االستحكام.

4/230. للمحكمة عند االقتضاء االستعانة بوزارة الشئون البلدية 
والقروي�ة أو وزارة الزراع�ة أو غريهما من اجلهات احلكومية يف 

مس�ح املواقع السكنية أو الزراعية حسب االختصاص.
المادة الحادية والثالثون بعد المائتين:

النظام:

قبل البدء يف تدوين اإلنهاء بطلب االستحكام والشروع يف إجراءات 
اإلثب�ات لذل�ك، عل�ى احملكم�ة أن تكت�ب إىل كل من: وزارة الش�ئون 
البلدي�ة والقروي�ة، ووزارة الش�ئون اإلس�امية واألوق�اف والدع�وة 
واإلرش�اد، ووزارة املالية، وبالنس�بة إىل ما هو خارج النطاق العمراني 
املعتم�د أن تكت�ب إضاف�ة إىل ذل�ك إىل وزارة الدف�اع، ووزارة احلرس 
الوط�ين، ووزارة الزراع�ة، ووزارة الب�رتول والث�روة املعدني�ة، ووزارة 
النقل، ووزارة املياه والكهرباء، واهليئة العامة للس�ياحة واآلثار، واهليئة 
الس�عودية للحي�اة الفطري�ة، أو فروع تلك ال�وزارات واملصاحل أو من 
يق�وم مقامه�ا يف ذل�ك، وغريها من اجل�ه���ات اليت يص�در أمر رئيس 
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جمل�س ال�وزراء بالكتاب�ة إليها، وذلك لاستفس�ار عم�ا إذا كان لديها 
معارض�ة يف اإلنه�اء، وعلى احملكمة كذلك أن تطلب النش�ر عن طلب 
االس�تحكام يف إح�دى الصحف ال�يت تصدر يف منطقة العق�ار، وإذا مل 
تصدر صحف يف املنطقة؛ فعليها أن تطلب النش�ر يف إحدى الصحف 

األكثر انتش�اًرا فيها.
الالئحة:

1/231. ُيْكَتُب لوزارة الداخلية )حرس احلدود( بالنسبة للعقارات 
الساحلية والعقارات الواقعة داخل منطقة املراقبة اجلمركية، كما 
ُيْكتَ�ُب هليئ�ة الط�ريان املدني بالنس�بة للعقارات ال�يت يف املدن أو 

احملافظ�ات اليت تقع بها مطارات.
2/231. تك�ون خماطب�ة الدوائ�ر وفق النموذج املعتم�د، ويرفق به 

ص�ور من التقرير املس�احي للعق�ار املُْنَهى عنه.
3/231. إذا كان ال�عقار داخ��ل ال�نطاق ال�ع�م�ران�ي املعتمد فا 

ُيْكَتُب لوزارة الزراعة واملياه، ولو كان العقار زراعيًّا.
4/231. إذا ذك�رت إح�دى الدوائ�ر املعني�ة يف إجابته�ا أن لدائرة 
أخ�رى غ�ري مذكورة اختصاًص�ا يف العقار موض�ع اإلنهاء فيلزم 

الكتاب�ة لتلك اجلهة.
5/231. إذا أجاب�ت إح�دى الدوائ�ر باملواف�ق��ة عل�ى ج�زء م�ن 
املس�احة وس�كتت ع�ن الباق�ي فتع�د معرتضة عل�ى ما س�كتت عنه.

6/231. إذا أجاب�ت إح�دى اجلهات املعني�ة باملعارضة على طلب 
االس�تحكام فعلى احملكمة أن حتدد موعًدا لس�ماع املعارضة ملدة 
ال تقل عن ش�هر، وتبلغ اجلهة بكتاب رمسي على أن ال تس�مع 
املعارضة إال بعد مضي املدة املقررة يف املادة الثالثة والثاثني بعد 

املائتني من هذا النظام.
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7/231. إذا تبلغ�ت اجله�ة املُْعرَتَِض�ة مبوع�د اجللس�ة للنظ�ر يف 
االعرتاض، ومل تبعث مندوًبا عنها يف الوقت احملدد فعلى احملكمة 
- بعد التحقق من التبليغ- إكمال ما يلزم حنو طلب االستحكام، 
ويف ح�ال إص�دار ص�ك االس�تحكام فريف�ع حملكمة االس�تئناف 

لتدقيقه.
المادة الثانية والثالثون بعد المائتين:

النظام:

جي�ب على احملكمة - عاوة على ما ُذِكَر يف املادة )احلادية والثاثني 
بع�د املائت�ني( م�ن هذا النظام - إذا ُطِلَب منها عمل اس�تحكام ألرٍض 

فضاء مل يس�بق إحياؤها، أن تكتب بذلك إىل رئيس جملس الوزراء.
الالئحة:

1/232. إذا كانت األرض فضاء وقرر املُْنِهي يف طلبه سبق إحيائها 
فتنظر الدائرة يف طلبه وفق املقتضى الشرعي دون الكتابة لرئيس 

جملس الوزراء.
2/232. ُيُرَفُع طلب االستئذان إىل رئيس جملس الوزراء عن طريق 

وزارة العدل مع بيان وجهة نظر الدائرة حيال طلب املُْنِهي.
المادة الثالثة والثالثون بعد المائتين:

النظام:

1. إذا مض�ى س�تون يوًم�ا على آخ�ر اإلجرائني من إب�اغ اجلهات 
الرمسية املختصة، أو النش�ر حسب ما نصت عليه املادة )احلادية 
والثاث�ون بع�د املائت�ني( من ه�ذا النظ�ام دون معارضة، فيجب 
إكم�ال إج�راء االس�تحكام إذا مل يكن ثمَّ مانع ش�رعي أو نظامي.

2. ُتْثَبُت يف ضبط االستحكام مضامي��ن إجابات اجلهات اليت ُكِتَب 
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إليه�ا وأرقامه�ا وتواريها واس�م الصحيفة اليت ُنِش�َر فيها طلب 
االس�تحكام ورقمها وتاريها ورقم صفحة النشر.

3. بعد اس�تكمال إجراءات اإلثبات ينظم صك االس�تحكام، على 
أن يش�تمل عل�ى البيانات الازمة املدونة يف ضبط االس�تحكام، 
ثم يوقع عليه ويتمه القاضي الذي أثبت االس�تحكام، ويسجل 

يف الس�جل اخلاص بذلك.
الالئحة:

1/233. إذا مل جت�ب إح�دى اجلهات باملعارض�ة أو عدمها يف املدة 
احمل�ددة يف ه�ذه املادة مع التحقق من تبلغها، فعلى الدائرة إكمال 
إجراء االس�تحكام ورفع ما تقرره إىل حمكمة االس�تئناف لتدقيقه.

2/233. على الدائرة عدم تدوين اإلنهاء أو الشروع يف إجراءات 
اإلثب�ات عل�ى األرض الفضاء - اليت مل يس�بق إحياؤها -، حتى 

ورود اإلجاب�ة من رئيس جملس الوزراء.
3/233. إذا تقدم أحد باملعارضة من اجلهات أو األفراد أثناء نظر 
االستحكام وقبل احلكم فُتْسَمُع املعارضة يف ضبط اإلنهاء ضمن 

إجراءات طلب االستحكام.
4/233. م�ع مراع�اة م�ا ورد يف الفق�رة )1( م�ن امل�ادة السادس�ة 
والس�تني بع�د املائ�ة م�ن ه�ذا النظ�ام، يل�زم أن يش�تمل ص�ك 
االس�تحكام عل�ى إنهاء املُْنِه�ي وبيناته وعلى األط�وال واحلدود 
واإلحداثي�ات اجلغرافي�ة ودرج�ات االنكس�ار جلمي�ع الزواي�ا 
اخلاص�ة بالعقار ومس�احته اإلمجالية وعرض الش�وارع احمليطة به 
ويك�ون تدوي�ن أطوال أضاع العقار ومس�احته كتابة، كما يلزم 
أن يش�تمل الص�ك عل�ى م�ا ورد يف الفق�رة )2( من ه�ذه املادة.
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المادة الرابعة والثالثون بعد المائتين:

النظام:

1. إذا جرت اخلصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل، 
فعل�ى احملكم�ة - إذا كان العق�ار داخل اختصاصها املكاني - أن 
جُتِْرَي معاملة االس�تحكام أثناء نظرها القضية، وفًقا لإلجراءات 
املنص�وص عليه�ا يف ه�ذا النظام، إال إذا اقتض�ت احلال ضرورة 
اإلس�راع يف فص�ل الن�زاع فيفص�ل في�ه دون ات�اذ إج�راءات 
االس�تحكام َويَُنصُّ يف صك احلكم على أن احلكم ال ُيْس�َتَنُد إليه 
مبثل ما ُيْس�َتَنُد إىل صكوك االس�تحكام، َوُيَْفُظ صك احلكم بعد 
اكتس�ابه القطعية يف ملف الدعوى، وتس�لم إىل احملكوم له صورة 

من�ه موثقة من القاض�ي ورئيس احملكمة.
2. إذا كان العق�ار الذي جرت علي�ه اخلصومة خارج االختصاص 
املكان�ي للمحكم�ة، فعليه�ا الفص�ل فيها دون ات���اذ إجراءات 
االس�تحكام، وإح�ال���ة القضي�ة م�راف��ًقا هل�ا ص�ك احلكم إىل 
احملكمة اليت ي�ق��ع ال�عقار داخ�ل اختصاصه��ا املكاني؛ ل�تتوىل 

إجراءات االس�تحكام.
الالئحة:

1/234. إذا أزال���ت اجله�ة احلكومي�ة املخ�ت�ص���ة أنقاًضا على 
أرض حبج�ة أن تلك األنقاض ُوِضَع�تْ بغري حق ومل يكن البناء 
قدًيا فا يس�مع اإلنهاء بطلب االس�تحكام إال بعد إقامة دعوى 
ض�د اجلهة ويطبق بش�أنها ما ورد يف الفق�رة )1( من هذه املادة.
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المادة الخامسة والثالثون بعد المائتين:

النظام:

ال جي�وز إخ�راج صك�وك اس�تحكام ألراض�ي منى وباقي املش�اعر 
وأبنيته�ا، وإن حصل�ت مرافع�ة يف ش�يء م�ن ذل�ك - س�واء يف أصل 
العق�ار أو منفعت�ه - وأب�رز أح�د الطرفني مس�تنًدا، فعل�ى احملكمة رفع 
صورة ضبط املرافعة مع املستند امُلرْبَِز إىل احملكمة العليا، من غري إصدار 

ص�ك مبا انتهت ب�ه املرافعة.
الالئحة:

1/235. بقية املشاعر هي: مزدلفة وعرفات.
2/235. كل ص�ك يع�رض على احملاكم أو كتابات العدل يتضمن 

متلًكا يف أحد املش�اعر فا بد من عرضه على احملكمة العليا.
3/235. م�ا كان مح�ى لش�يء م�ن املش�اعر فا ي�رج عليه صك 

استحكام.
4/235. إذا تق�دم أح�د إىل احملكم�ة أو كتابة الع�دل بطلب صورة 
ص�ك عق�ار يقع يف أحد املش�اعر، فُتْس�َتْخَرُج صورة من س�جله 

مصدق�ة وُتْرَف�ُع إىل احملكمة العليا.
5/235. إذا وقعت خصومة يف عقار داخل املشاعر ومل يتقدم أحد 
اخلص�وم مبذك�رة اعرتاض فيجب رفع احلكم حملكمة االس�تئناف 

لتدقيقه.
6/235. إذا طلبت جهة خمتصة إثبات متلك بناء على أرض يف أحد 
املش�اعر لتعويض صاحبه عنه فتثب�ت احملكمة ذلك ملالك البناء يف 
وثيقة متلك مؤقتة، وترسل الوثيقة للجهة املختصة، وعند استام 

ُش على الوثيقة، أو الصك وس�جله إن وجد. التعويض ُيَهمَّ
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الفصل الرابع: إثبات الوفاة وحصر الورثة
المادة السادسة والثالثون بعد المائتين:

النظام:

عل�ى طال�ب إثبات الوف�اة وحصر الورثة، أن يق�دم إنهاء بذلك إىل 
احملكم�ة املختص�ة، ويكون إنهاؤه مش�تمًا على اس�م املَُتَوفَّى، وتاريخ 
الوف�اة ووقتها، ومكان إقامة املَُتَوفَّى، ومكان الوفاة، وش�هود الوفاة أو 
ش�هادة طبي�ة به�ا يف األماكن اليت فيها مراكز طبية، وبالنس�بة إىل حصر 
الورثة فيش�تمل عل�ى إثبات أمس�اء الورثة، وأهليتهم، ون�وع قرابتهم 
م�ن املَُورِِّث، والش�هود على ذلك للوفيات ال�يت حدثت بعد نفاذ نظام 
املرافع�ات الش�رعية الص�ادر باملرس�وم امللك�ي رق�م )م/21( وتاريخ 

1421/5/20ه�.
الالئحة:

1/236. ُيْذَكُر اسم املَُتَوفَّى كامًا مبا ييزه عن غريه من واقع هويته 
الشخصية، ويسجل رقمها إن وجدت.

2/236. ال يقب�ل طل�ب إثبات الوفاة وحص�ر الورثة إال من أحد 
الورثة أو من يقوم مقامه ش�رًعا.

3/236. إذا كان مجي�ع الورث�ة قص�اًرا وال وص�ي عليه�م فتقي�م 
احملكم�ة م�ن ينه�ي بطل�ب إثبات الوف�اة وحص�ر الورثة.

المادة السابعة والثالثون بعد المائتين:

النظام:

للمحكمة عند االقتضاء أن تطلب من مقدم اإلنهاء نشر طلب إثبات 
الوفاة وحصر الورثة يف إحدى الصحف اليت تصدر يف منطقة املَُتَوفَّى، 
وإذا مل تص�در صح�ف يف املنطق�ة فتطل�ب نش�ره يف إح�دى الصحف 
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األكثر انتش�اًرا فيها، وللمحكم�ة كذلك أن تطلب من احلاكم اإلداري 
َم به طالب  للمنطق�ة ال�يت تق�ع يف نطاق اختصاصه�ا التحري عما َتَق�دَّ
إثب�ات الوف�اة وحص�ر الورثة، وجي�ب أن تكون اإلجاب�ات موقعة ممن 

يقدمه�ا، ومصدقة من اجلهة اإلداري�ة اليت قامت بالتحري.
المادة الثامنة والثالثون بعد المائتين:

النظام:

إذا رأى القاض�ي أن نتائ�ج التح�ري غ�ري كافية، فعلي�ه أن يقق يف 
املوضوع بنفس�ه، وبعد استكمال اإلجراءات عليه إصدار صك بالوفاة 
إن ثبت�ت ويص�ر في�ه الوارثني مع بي�ان أمسائهم وصفاته�م، وتاريخ 

والدتهم طبًقا لألصول الش�رعية.
الالئحة:

1/238. ُيْستََنُد على الوثائق الرمسية يف ذكر تاريخ مواليد القصار 
من الورثة.

المادة التاسعة والثالثون بعد المائتين:

النظام:

يك�ون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه املذكور حجة، 
ما مل يصدر حكم مبا يالفه.
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الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

المـادة األربعون بعـد المائتين:

النظام:

1. ُتَع�دُّ اللوائ�ح التنفيذي�ة هل�ذا النظام م�ن وزارة الع�دل واجمللس 
األعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية يف األحكام ذات الصلة بها، 
َوَتْصُدُر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع اجمللس يف مدة ال تتجاوز 
تسعني يوًما من تاريخ العمل بهذا النظام، وال جيري تعديلها إال بنفس 
الطريقة اليت مت بها إصدارها، على أن يس�تمر العمل باللوائح املعمول 

به�ا حاليًّا مب�ا ال يتعارض مع هذا النظام إىل أن تصدر تلك اللوائح.
2. تباش�ر كل إدارة خمتصة - املُْنَش�َأُة أو اليت َستَْنَش�ُأ مس�تقبًا - يف 
احملاك�م املهم�ات اإلداري�ة الازمة وفًقا ألح�كام هذا النظ�ام ولوائحه 

التنفيذية.
الالئحة:

1/240. تعد اللوائح املنصوص عليها يف املواد )2/11، 2/128، 
4/128، 4/218( من هذا النظام وتصدر وفًقا ملا ورد يف الفقرة )1( 

من هذه املادة.
المادة الحادية واألربعون بعد المائتين:

النظام:

ي�ل ه�ذا النظ�ام حمل نظ�ام املرافعات الش�رعية، الصادر باملرس�وم 
امللك�ي رقم )م/21( وتاريخ 1421/5/20ه��، وُيْلِغي ما يتعارض 

مع�ه من أحكام.
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المادة الثانية واألربعون بعد المائتين:

النظام:

ُيْعَمُل بهذا النظام من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
الالئحة:

1/242. ُنِشَر هذا النظام يف جري��دة أم الق��رى يف ع��دده��ا ذي 
الرقم )4493( والتاريخ 1435/2/17ه�.
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